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3. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Alpu Orman tşletmesince Eski
şehir tli Gökçekaya Köyünde gerçekleştirilen kesimlerde usulsüzlük yapıldığı id
diasına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'ın 
yazılı cevabı (7/1088) 

4. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, maden ocaklarında meydana ge
len iş kazalarına ve Merzifon - Yeniçeltek İşletme Müdürlüğüne yapılan atama
ya ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tmren Aykut'un yazılı 
cevabı (7/1148) 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinin eğitim sorunlarına ilişkin gün

dem dışı konuşmasına Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol cevap verdi. 

Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi, Anayasa ve çalışma hayatını ilgilendiren diğer yasalarda 
sendikalarla ilgili olarak yer alan hükümlere ve ASELSAN'dan işçi çıkarılmasına ilişkin gün
dem dışı bir konuşma yaptı. 

Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın (3/S68) (S. Sayısı : 368), 
Bursa Milletvekili Ahmet Fehmi I şıklar'in (3/730) (S. Sayısı ; 369), 
Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in (3/1020) (S. Sayısı : 370), 
Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın (3/1002, 3/1046) (S. Sayıları : 371, 372); 
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına gerek bulunmadığı hakkında Anayasa ve Ada

let Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon raporları okundu; 10 gün içinde itiraz edilme
diği takdirde raporların kesinleşeceği açıklandı. 

(10/64) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun 
Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimine ilişkin tezkeresi ile, 

Batı Avrupa Birliği Asamblesinin yeni dönem çalışmalarında Türkiye Büyük Millet Mec
lisini temsil edecek gözlemci parlamenterler için siyasî parti gruplarınca aday gösterilen asıl 
ve yedek üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, 
Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Aynı Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı
nın (1/624, 1/137) (S. Sayısı: 362) 3 üncü maddesinin oylanması sırasında istem üzerine yapı
lan yoklama sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

Sayfa 

516:517 

517:518 
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6 Mart 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 17.33'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İstanbul Edirne 

Mustafa Sarıgül ismail Üğdül 

• 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
5 . 3 . 1990 Pazartesi 

Rapor 
1. — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallar Hakkın

da Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/529) 
(S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 5.3.1990) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. -h Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas tli Yıldızeli İlçesi Davutalan Kö

yü sulama projesine/(lişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/703) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.1990) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Noramin iş merkezinde borsa için yüksek 

fiyatla bina satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1165) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.3.1990) 

2. «- Diyarbakır Milletvekili Fuat AUlay'ın, Hakkâri tli Çukurca İlçesine bağlı bazı köy
lerin tamanten boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1166) (Baş-
kanlığa geliş tarihi : 1.3.1990) 

3. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Maliye ve Gümrük Bakanının ABD'ne yap
tığı resmî geziye İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanının hangi sıfat ve görevle katıldığına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1167) (Başkanlığa geliş tarihi : 
1.3.1990) 

4; — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hakkındaki id
diaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1168) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.3.1990) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, halen Bismil Cezaevinde hükümlü bulunan 
bir Irak'lının ülkemize sığınma talebine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1169) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 2.3.1990) 

6.— Kocaeli Milletvekili Ömer TürkçakaPın, bazı kişi ve kuruluşların Federal Almanya'
dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları iddiasına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/1170) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.3.1990) 
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Genel Görüşme Önergesi 
1. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 15 arkadaşının, ülkemizin Avrupa Topluluğuna 

tam üyeliğiyle ilgili gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 2.3.1990) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 24 arkadaşının, Sayın Turgut Özal'ın Başbakanlığı 

döneminde; kendisinin ve bazı yakınlarının edindikleri mal varlıklarıyla ilgili iddiaların ger
çeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 26.2.1990) 

6 . 3 . 1990 Salı 
Rapor 

1. — 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/607) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.3.1990) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, istanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi koridorla

rında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/1171) (Başkanlığa gcHş tarihi : 5.3.1990) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır ili Çermik ilçesi Yargıcının dö
vülmesi olayına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1172) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.3.1990) 

3. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, gümrüklerdeki tasfiye satış işlemleriyle ilgili bazı 
iddialara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1173) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 5.3.1990) 

4. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Meriç Nehri mecrasının ıslahına dair protokole 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1174) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1990) 

5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, günlük bir gazetenin 2.3.1990 tarihli nüshasın
da yer alan "Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi" başlıklı habere ilişkin içişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1175) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1990) 

6. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, günlü bir gazetenin 2.3.1990 tarihli nüshasında 
yer alan "Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi" başlıklı habere ilişkin Millî Eğitim Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1176) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1990) 

7. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, günlük bir gazetenin 26.2.1990 tarihli nüshasın
da yer alan, içki içen bir vatandaşın parmaklarının kesildiğine dair habere ilişkin içişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1177) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.3.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekUi Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Mümin Kahraman (Çanakkale), Kadir Demir (Konya) 

1 • 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 85 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA* 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sonradan teşrif eden sayın üyelerin, adlarıyla seçim çevrelerini bildirir bir 

tezkereyi Başkanlığa göndermelerini rica ediyorum. 
Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. —Federal Almanya'ya gidecek olan Turizm Bakanı ilhan Aküzüm'ün dönüşüne kadar Turizm 

Bakanlığına, Devlet Bakam ismet Özarslan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1158) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır, okutup bilgilerinize sunacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ITB - Berlin Turizm Fuarına katılmak üzere, 3 - 7 Mart 1990 tarihleri arasında Federal 
Almanya'ya gidecek olan Turizm Bakanı İlhan Aküzüm'ün dönüşüne kadar; Turizm Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı İsmet özarslan'ın vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Tayland'a gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un dönüşüne kadar Millî Eğitim 

Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Örüç'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur-
bakanlığı tezkeresi (3/1159) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 -12 Mart 1990 tarihleri arasında Tayland'a gidecek olan 

Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un dönüşüne kadar; Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Hüsamettin örüç'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

— 472 — 



T.B.M.M. B : 85 6 . 3 . 1990 O : 1 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — İzmir Milletvekili Ahmet-Ersin ve 24 arkadaşının, Turgut Özal'm Başbakanlığı döneminde, 
kendisinin ve bazt yakınlarının edindikleri mal varlıklarıyla ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit et
mek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi ve bir genel görüşme önergesi vardır, okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhurbaşkanlığı makamı, Türk Ulusunu ve Türk Devletini temsil eden ve halkımızın 
kutsal sayıp, her zaman büyük bir saygı ve sevgi duyduğu yüce bir makamdır. 

Gerek Ulu önder Atatürk ve gerekse sonraki cumhurbaşkanları, ülkenin ve milletin birli
ğini temsil ettiklerinin bilincinde olarak, arkalarındaki halk desteğinden aldıkları güçle, görev 
yaptıkları süre içinde tarafsız davranıp, halkın tümünü kucaklayarak, Türk ve dünya kamuo
yunda hak ettikleri saygınlığa ulaşmışlardır. 

Anayasa ve yasalara sıkı sıkıya bağlı kalıp, kendilerini iç politika tartışmalarından ve çı
kabilecek söylentilerden titizlikle sakınmakla devleti yüceltip, demokrasimize güç katmışlardır. 

Sayın özaPın, altı yıllık Başbakanlığı sırasında edindiği iddia olunan mal varlığı ile ya
kınlarının bu dönemde sahip olduğu akıl almaz servet, kamuoyunun ilgisini çekmektedir. Kısa 
sürede ulaşılan bu büyük servetin, iktidar olanaklarından yararlanılarak, normal olmayan yol
lardan kazanıldığı söylentileri yaygındır. Bu nedenle de, Sayın özal'in, çocuklarının ve eski 
damadı Asım Ekren ile kardeşi Korkut özal'm, birkaç yıl içinde ülkenin sayılı zenginleri arası
na girmeleri ve baş döndürücü yükselişleri kafaları karıştırmakta ve kamuoyu vicdanını sızlat
maktadır. 

Sayın ÖzaPın da, Başbakanlığı sırasında, geliriyle kıyaslanmayacak oranda büyük bir servet 
sahibi olduğu, hatta yurt dışında mülk edindiği iddiaları, Sayın özal'm olumsuz tutumu yü
zünden, bir türlü açıklığa kavuşturulamamıştır. 

Kendisi ve yakınlarıyla ilgili bu iddialar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde birçok kez dile 
getirilmiş ve sayısız soru önergeleri ile konunun üzerine gidilmişse de, bir sonuç alınamamıştır. 
Sayın özal, Anayasa ve tçtüzüğün amir hükümlerini bertaraf edercesine, garip bir suskunluk 
içine girerek, Yüce Meclisin denetim yollarından birini, kendisi ve yakınları hakkında, işlemez 
hale getirip, sorunu esrarengiz bir havaya büründürmüştür. 

Açıklık rejimi olan'demokrasilerde, gizlilik ve bilinmezliklere yer yoktur. Ülke yöneticile
ri, kamuoyunun ve halk adına görev yapan Yüce Meclisin denetimine açık olmak zorundadır
lar. Bu gibi konularda, Yüce Meclisin önüne çıkarılabilecek engeller, yalnızca, iktidarları ken
di çıkarlarına alet etmek isteyenleri yüreklendirmekle kalmaz, aynı zamanda, rejimi de torpil
ler, zaafa uğratır. 

Sayın özal'ın, Başbakanlığı sırasında, kendisinin ve yakın aile çevresinin, kısa süre içinde 
ulaştıkları olağanüstü servet ve bunların nasıl kazanılmış olabileceği, artık, sokaklarda, kah
vehanelerde tartışılmaya, konuşulmaya başlanmıştır. 
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Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığını ve rejimi zedeleyen bu olumsuz gelişmelere Yüce 
Meclis elkoymalıdır. Bu iddiaların üzerine giderek, hem Sayın Özal'ı ve hem de bulunduğu 
makamın kutsallığını, yıpranmaktan sakınmalıdır. Çünkü, o yüce makamın saygınlığını, her 
türlü tahribata ve hatta gerektiğinde, orada oturan kişiden kaynaklanabilecek olumsuzluklara 
karşı korumak, TBMM'nin başta gelen görevidir. 

O halde, Yüce Meclis, Başbakanlığı sırasında, Sayın özal'la ve yakınlarının edindikleri 
mal varlıklarıyla ilgili iddiaların doğru olup olmadığını araştırmalıdır. Böylece, hem Sayın özal'ın 
ve hem de Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığı korunmuş olacak, hem de kamuoyu vic
danı rahatlatılarak demokrasinin erdemi bir kez daha kanıtlanmış olacaktır. 

Sunulan nedenlerle, Sayın Turgut özal'ın Başbakanlığı süresinde, kendisiyle, çocukları Ah
met, Efe, Zeynep ve eski damadı Asım Ekren (boşanma tarihine kadar) ile kardeşi Korkut özal'
ın, sahip oldukları menkul ve gayrimenkul mal varlıklarında, Sayın Özal'ın Başbakan olması
nın etkisi ve bankalarla diğer kamu kuruluşlarından aldıkları kredi ve ihalelerde kayırma ya 
da yolsuzluk yapılıp yapılmadığının saptanması için, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz. 

Ahmet Ersin (tzmir) 
Mahmut Keçeli (Adana) 
Tayfur Ün (Bilecik) 
öner Miski (Hatay) 
Türkân Akyol (tzmir) 
Mehmet Tahir Köse (Amasya) 
Mehmet Moğultay (İstanbul) 
Kamer Genç (Tunceli) 
Enis Tütüncü (Tekirdağ) 
Halil Çulhaoğlu (tzmir) 
Yüksel Çengel (İstanbul) 
Kâzım Özev (Tokat) 
Ali Uyar (Hatay) 
Hasan Zengin (Manisa) 
Ali Haydar Erdoğan (İstanbul) 
Neccar Türkcan (tzmir) 
İrfan Gürpınar (Kırklareli) 
Rıza Ilıman (Çorum) 
Ömer Türkçakal (Kocaeli) 
Cemal Şahin (Çorum) 
M. Istemihan Talay (İçel) 
Güneş Gürseler (Tekirdağ) 
Erol Güngör (tzmir) 
A. Hüdai Oral (Denizli) 
M. Cevdet Selvi (Eskişehir) 

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

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
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2. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 15 arkadaşının ülkemizin Avrupa Topluluğuna tam 
üyeliğiyle ilgili gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24) 

BAŞKAN — Genel görüşme önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği üzere, Türkiye'nin AT'a tam üyelik için 14 Nisan 1987 tarihinde yaptığı başvuru

yu, AT Komisyonu iki buçuk yıl süreli bir incelemeden sonra cevaplandırmıştır. 
Türk kamuoyunda ve basında geniş şekilde eleştirilen rapor hakkında, Hükümet tarafın

dan TBMM'ne ayrıntılı bilgi verilmemiş ve doyurucu bir açıklama da yapılmamıştır. 
AT Komisyonunun Türkiye'nin tam üyeliği için verdiği rapora olumlu gözle bakmak müm

kün değildir. Komisyon, açık bir ifadeyle, Türkiye'nin tam üyeliğini belirsiz bir tarihe ertele-
miştir. "1993'ten önce konu müzakere dahi yapılamaz" demiştir. 

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

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

demekle, Türkiye'nin görüşünü de bütün dünyaya açıklamıştır. 
Bununla da yetinmemiş ve değişik bir yorum getirerek " 'Siz bir tslam ülkesisiniz, Avru

pa ülkesi değilsiniz' diyenler vardı. Bir kere bu kararla bu iş tescil edilmiştir. Yani, Türkiye bir 
Avrupa ülkesidir." demiştir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Türkiye'nin Yunanistan'a ve Kıbrıs Rumlarına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sır
tından verebileceği en ufak bir ödün ve taviz yoktur. 

Azınlıklar konusuna gelince, Türkiye'de azınlıklar, milletlerarası anlaşmalara bağlanmış 
ve adı açıkça belirlenenlerden ibarettir. Türkiye'de, dili, etnik kökeni ve kültürü farklıdır diye 
başka bir azınlık yoktur. Hepsi bu ülkenin özvarlığıdır. 
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Bir gerçeği açıkça görmeye mecburuz : 
AT konusunda karşımıza çıkan ve çıkarılan Yunan engelidir. • 
Türkiye ve Yunanistan "Avrupalılık" konusunda uzun yıllar hep aynı konumda değerlen

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

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

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

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

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

Ekrem Kangal (Sivas) 
Neccar Türkcan (tzmir) 
Zeki Ünal (Eskişehir) 
Onur Kumbaracıbaşı (Kocaeli) 
Gürcan Ersin (Kırklareli) 
Mustafa Çakır (Giresun) 
Musa Gökbel (Muğla) 
Abdülkadir Ateş (Gaziantep) 
Mehmet Fuat Erçetin (Edirne) 
Hasan Fehmi Güneş (istanbul) 
Erol Güngör (tzmir) 
Rüştü Kurt (Giresun) 
Ahmet Ersin (tzmir) 
t. önder Kırlı (Balıkesir) 
Orhan Veli Yıldımı (Tunceli) 
Vedat Altun (Kars) 

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

rüşme, sırasında yapılacaktır. 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14.11.1989 tarihli ve 72 saydı kararı ile 19.11.1989 

günü saat İZOO'den itibaren 4 ay süre ile uzatılması onaylanan Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, 
Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerindeki olağanüstü halin, 19.3.1990 günü saat İZOO'den itibaren 
4 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1157) 

BAŞKAN — Bazı illerde uygulanmakta olan olağanüstü halin 4 ay süreyle uzatılmasına 
dair Başbakanlığın bir tezkeresi vardır, okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 30.10.1989 tarihli ve 188-2/04949 sayılı yazımız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14.11.1989 tarihli ve 72 sayılı kararı ile 19.11.1989 günü 

saat 17.00'den itibaren (4) ay süre ile uzatılması onaylanan Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâ
ri, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerindeki olağanüstü halin, 19.3.1990 günü saat 17.00'den 
geçerli olmak üzere (4) ay süre ile uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 2.3.1990 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

Başbakan 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi üzerinde, Hükümetin açıklamasından sonra, içtüzü
ğün 73 üncü maddesine göre görüşme açacağım; görüşmelerin sonunda tezkereyi oylarınıza 
sunacağım. 

Tezkere hakkında açıklamada bulunmak üzere, Hükümet adına İçişleri Bakanı Sayın Ab-
dülkadir Aksu. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
İÇlŞLERt BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; sekiz ilimizde devam etmekte olan olağanüstü hal uygulamasının dört ay süreyle 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi üzerinde görüşlerimizi arz etmek üzere huzurları
nızdayım. Bu vesileyle, Yüce Meclisin siz saygıdeğer üyelerini saygıyla selamlıyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, geçtiğimiz haftalarda, terör konusunda, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde bu kürsüde, hepinizin bildiği gibi, bir dizi görüşmelerde bulunduk. Şu hususu memnu
niyetle belirtmeliyim ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere, basınıyla, anayasal 
kuruluşlarıyla, kamuoyumuz, nereden gelirse gelsin.tetörün her türlüsüne karşı büyük bir du
yarlılık göstererek karşı olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, ülkemizdeki demokrasinin, 
hür ve parlamenter rejimimizin, bütün ülke çapında yaygınlaştığı, güçlenerek yerleşmiş oldu
ğunun bir göstergesidir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin güneydoğusunda cereyan eden terör olaylarına karşı İkti
darımız, Anayasa ve kanunların verdiği yetkiler doğrultusunda, hukukun üstünlüğü ve hukuk 
devleti ikelerine bağlı kalarak, çok yönlü mücadelesini sürdürmektedir. Silahlı eylemlerle, böl
geyi kontrol altına almaya çalışan söz konusu terörist unsurlara, halkımızın desteği ve güven
lik kuvvetlerimizin üstün görev anlayışıyla gerçekleştirilen operasyonlar sonucu büyük darbe
ler vurulmuş, şer odakları dağınık bir ortam içine sokulmuşlardır. Silahlı militanlar tamamen 
dağlık bölgelere sıkıştırılmış, ovalar ve şehirlerdeki hareket kabiliyetlerine, gerçekleştirilen et
kin operasyonlarla büyük ölçüde set çekilmiştir. Güvenlik kuvvetlerimizin takibinden köşe bu
cak kaçarak kurtulmaya çalışan terörist unsurlar, bölge halkımızın da devletinden yana tavır 
alması karşısında sürekli bir gerileme süreci içerisine girmiş bulunmaktadırlar. 

Terör odaklarının yurt içi faaliyetlerine set çekilmesi yolunda elde edilen başarılar yanın
da, yurt dışı faaliyetlerinin önlenmesi temelinde geliştirilen politikaların da olumlu sonuçlar 
vermeye başlaması, sözkonusu odakları çılgına çevirmeye başlamıştır. 
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Değerli milletvekilleri, terörist unsurlar, gerileme sürecini ve dağınıklık ortamını önlemek, 
silahlı çete mensuplarına moral vermek, sözde, güçlü oldukları imajını yaratmak amacıyla önü
müzdeki günlerde de eylem yapmayı planladıkları hakkında duyumlar alınmaktadır. Bu mak
satla barındıkları komşu ülkelerde hazırlık dönemine giren terör odaklarının faaliyetleri yaki-
nen takip edilmekte, gerekli bütün tedbirlerin en etkin bir şekilde geliştirilmesine devam edil
mektedir. 

• Yüce Meclisin değerli üyeleri, doğu ve güneydoğudaki terör örgütleriyle mücadele, yurt 
içi ve yurt dışı yönleriyle ayrı bir özellik arz etmektedir. Oldukça organize, komplike ve dıştan 
destekli bu terör örgütleriyle mücadelenin, olağan bir mücadele olmadığını takdir edersiniz. 
Doğu ve güneydoğuda, son beş yılda meydana gelen toplam 1 568 olayın, yıllar itibariyle dağı
lımına baktığımızda; 1987'den itibaren, olaylarda sayıca bir artış sözkonusu olmakla birlikte, 
bunlardan çoğunun, adam kaçırma, patlayıcı madde kullanma.özel ve kamu kuruluşlarına ait 
araçlara saldırı, okul yakma gibi, riski az ve sansasyonel olaylar olduğu görülmektedir, örgü
tün önemli darbeler yediği, militan bulmakta sıkıntıya düştüğü ve güvenlik kuvvetleriyle mec
bur kalmadıkça temastan kaçındığı; yandaşlarına da sempati uyandırma, halkı sindirme, ken
dilerinin güçlendiği izlenimini verme gibi amaçlara yönelik olduğu müşahede edilmektedir. Olay
lardaki sayıca meydana gelen artışlar, terörün tırmandığı ya da örgütün güçlendiği şeklinde 
yorumlanması bu nedenlerle yanıltıcı olur. 

Bölgedeki mücadelenin güç olmasının bazı nedenleri de şu hususlardan kaynaklanmakta
dır : 

Güvenlik kuvvetleri, hukuk devleti anlayışının doğal bir sonucu olarak, tamamen hukuk 
kuralları içerisinde hareket etmek durumunda olduğu halde, teröristlerin herhangi bir kuralı 
tanımadıkları da bir gerçektir. 

I 

Mücadeleyi gerçekleştiren büyük etkenlerden bir diğeri de, maalesef, komşu ülkelerin kendi 
topraklarında teröristlere kamp yerleri, eğitim tesisleri, örgüt evleri açmaya varacak kadar önemli 
destek vermeleridir. 

Değerli milletvekilleri, güvenlik kuvvetlerimizin klasik taktik ve teknikler kullanarak, ta
mamen değişik bir taktik uygulayan terör örgütleri karşısında mücadelesinin zorluğu kabul edi
lerek, olayların başlangıcı olan 1984 tarihinden itibaren, tehditte meydana gelen değişiklikler 
yakinen izlenmiş, gerek jandarmamızın, gerekse polis teşkilatımızın, teşkilat, sevk ve idare, özel 
harekât taktik ve tekniklerine kavuşturulabilmesi için özel programlar geliştirilmiştir. İlgili per
sonelimiz -gerek jandarma, gerek emniyet- mahallî, yurt içi ve yurt dışı kurslara gönderilerek, 
özel eğitime tabi tutulmuşlardır. 

Güvenlik kuvvetlerimizin muhabere sistemleri, teröristler tarafından dinlenilmelerini ön
leyecek şekilde, en küçük birlikten, en yüksek makamlara kadar muhabere yapabilecek tarzda, 
büyük ölçüde geliştirilmiştir. 

Terör örgütlerinin uyguladığı "vur kaç" taktiğine dayalı eylemlerden oluşan terörist faali
yetlerin en önemli özelliği, hukuk dışı tutum ve davranışlardan oluşan, sinsi ve gizli hareketi 
öngören, cephe göstermeyerek, küçük gruplar halinde, beklenmedik yer ve zamanda ortaya 
çıkarak, kendilerince bir eylemi gerçekleştirip, hemen dağılmalarıdır. 

Teröristin son derece çekindiği iki hareket vardır; bunlardan birisi, güvenlik kuvvetlerine 
yakalanmak veya tesirsiz hale gelmek; ikincisi de, eylem yapamamaktır. Bu nedenle, teröriz
min durdurulmasının birinci şartı, silahlı militan kadronun çökertilmesi, lojistik desteğinin 
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kesilmesi ve halkın, devletine olan desteğinin muhafazasıdır. Terörist, kendisince, çok uzun va
dede amacına ulaşmaya çalışır, tşte, anılan bölgede, böyle bir tehdide karşı yapılan mücadele
de ele geçirilen her terörist, güvenlik kuvvetlerinin başarısını, teröristin ise çöküşünü artırır. 
Bu nedenle, ele geçirilen terörist sayısının artması, mücadeledeki başarının önemli bir göster
gesi olarak kabul edilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; olağanüstü hal bölgesinde uygulanmakta olan geçici 
köy koruculuğu konusunda da müsaade ederseniz kısaca bilgi arz etmek istiyorum. Bu konu 
yine bu kürsüde birkaç defa konuşulmuştu. 

Değerli milletvekilleri, geçici köy koruculuğu, 18.3.1924 tarihli Köy Kanununun değişik 
74 üncü maddesinde var olan çok eski bir uygulamadır. Ancak, biz, Olağanüstü Hal Bölge 
Valiliğinin kuruluşundan sonra bu bölgede ve bu bölgeye dahil illerde, bu kurumu daha da 
iyileştirerek geliştirmişiz. Anılan Köy Kanununun 75 ve müteakip maddelerinde de, korucula
ra verilecek silahlar, silahların kullanılabileceği haller ve korucuların kıyafetleriyle, diğer çeşit
li özlük hakları düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Geçici köy koruculuğu, yukarıda da arz ettiğim gibi, yurdumuzdaki bütün köylerde, 1924 
yılından bu yana uygulanmakta olan bir konudur. Biz, bu uygulama ile yeni bir güvenlik gücü 
ihdas etmedik; sadece, kanunumuzda olan ve eskiden beri uygulanagelen bir sistemin, daha 
düzenli ve iyileştirilmiş bir şekilde uygulanmasını sağlamış bulunuyoruz. 

Bölgede, birbirinden uzak ve dağınık yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşlarımızın en 
tabiî hakkı olan meşru müdafaa ve yakınlarının canlarını, ani bir saldırı karşısında korumaları 
için silah sahibi olmalarının ve öncelikle vatandaşın can ve mal güvenliğinden sorumlu bulu
nan devletin bu yolda kendilerine yardımcı olmasının, sosyal bir hukuk devleti anlayışımıza 
da ters olmadığı düşüncesindeyim. 

Bölgede, olağanüstü hal ilan edildiği 19 Temmuz 1987 tarihinde 5 744 olan geçici köy ko
rucusu sayısı, 1987 yılı sonunda 9 613'e, 1988 yılı sonunda ise, 14 818'e yükselmiştir. 1990 yılın
da, halen bölgede 18 518 geçici köy korucusu görev yapmaktadır. Geçici köy korucusu olmak 
için, bölgedeki çeşitli illerimizde 3 005 civarında vatandaşımız ise sıra beklemektedir. 

Köy koruculuğu sistemine göre, korucular, kendisinden beklenilen fonksiyonu ifa etmek 
ve güvenlik kuvvetlerine yardımcı olmanın yanında, birçok olayda olduğu gibi, köylerini, can
ları pahasına savunmakta ve teröristleri köylerine sokmamaktadırlar. Bunun içindir ki, terö
rist gruplar, terör odakları, geçici köy koruculuğunu yıkmak için çaba sarfetmekte, "çetecilik" 
olarak adlandırmakta ve en çekindikleri uygulamalardan birisi olarak değerlendirmektedirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisimize olağanüstü hal uygulamasıyla il
gili değerlendirme ve tekliflerimizi sunmadan önce, geçtiğimiz yıllarda uygulamanın sürdüğü 
illerimizdeki genel duruma şöyle bir göz atmak istiyorum : 

Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kurulduğundan bu yana, yapılan çalışmalar ve gerçek
leştirilen operasyonlar sonucunda, 1987 yılında 94'ü ölü, 2*si yaralı, 14'ü sağ olmak üzere, toplam 
110 terörist; 1988 yılında, 120'si ölü, 8'i yaralı, 49'u sağ, 38'i de kendiliğinden teslim olmak 
üzere toplam 215 terörist; 1989 yılında ise, 175'i ölü, 16'sı yaralı, 79'u sağ, 42'si kendiliğinden 
teslim olmak üzere toplam 312 terörist ele geçirilmiştir. Geçtiğimiz iki ay içerisinde de 29 ölü, 
19 sağ, 3 teslim; toplam 51 terörist daha ele geçirilmiş olup, böylece son üç yılda ele geçirilen 
terörist sayısı 688'e ulaşmıştır. Ele geçirilen terörist sayısında 1987 yılına göre, 1988 yılında yüzde 
95; 1988 yılına göre, 1989 yılında yüzde 45 oranında artış olmuştur, 1987 yılına göre, 1989 
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yılında ele geçirilen terörist sayısındaki artış oranı ise yüzde 183'tür. özellikle 1988 ve 1989 
yıllarında, aralarında merkez komite üyeleri ve bölge sorumlularının da bulunduğu üst düzey 
elemanlarının da önemli bir kısmının ölü olarak ele geçirilmesiyle, örgüt, yetişmiş kadrolar 
bakımından önemli bir zafiyete uğramıştır. 

ölü ve sağ olarak ele geçirilen teröristler yanında, 1987 yılında, kendiliğinden gelerek gü
venlik kuvvetlerine teslim olan terörist yok iken, 1988 yılında 38; 1989 Yılında ise, 42 kişi ol
mak üzere, toplam 80 terörist, kendiliğinden gelerek güvenlik kuvvetlerine teslim olmuştur. Bu 
sayı, toplam olarak ele geçirilen teröristlerin yaklaşık yüzde 13'üne tekabül etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 5 dakikanız kaldı. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 
Meydana gelen olaylarda, 1987 yılında 237 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 117 vatanda

şımız yaralanmış; 1988 yılında vatandaş kaybımız 97, yaralı sayısı ise 33'tür; 1989 yılında 172 
vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 90'ı da yaralanmıştır. 

Güvenlik kuvvetlerince yapılan çalışmalar sonunda ele geçirilen silah ve mühimmat içeri
sinde de, 1987 yılında 142; 1988 yılında 311; 1989 yılında ise, 456 uzun namlulu silah ele geçiril
miştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, Olağanüstü Hal Bölgesinde, geçen yılın aynı dönemi olan 
19 Kasım 1988 -19 Mart 1989 tarihleriyle bugünkü durum arasında bir mukayeseyi arz edeceğim. 

Geçen yılın aynı döneminde 11 çatışma, 11 saldırı, 8 Mayınlama, 2 patlayıcı madde atma, 
10 adam kaçırma, 1 okul yakma olmak üzere, 43 olay meydana gelmişken; içinde bulunduğu
muz bu dönemde, 11 çatışma, 19 saldırı, 2 pusu, 2 mayınlama, 4 patlayıcı madde atma, 2 adam 
kaçırma, 2 yol kesme olmak üzere, toplam 42 olay meydana gelmiş bulunmaktadır. Geçen dö
nem meydana gelen olaylar sonucunda, 27 güvenlik görevlisi, 33 vatandaşımız şehit olurken, 
2'si yaralı, 46 ölü olmak üzere 48 terörist ele geçirilmiştir; bu dönem içerisinde, 54 terörist ölü 
olarak ele geçirilmiş; bunun yanında, 78 uzun namlulu silah, 4 roketatar, 16 roketatar mermi
si, 27 el bombası, 7 tabanca, 6 200 adet muhtelif çapta mermi ele geçirilmiştir. 

Yukarıda arz ettiğim olayların değerlendirilmesinden de anlaşılacağı gibi, çetin bir coğ
rafyaya sahip bulunan dağlık bölgeler de dahil, inisiyatif, güvenlik kuvvetlerimizin elinde bu
lunmaktadır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; güvenlik kuvvetlerimiz, teröristlerin yurt dışın
dan girişlerinin önlenmesi, yurt içinde aranıp bulunması, yakalanması veya tesirsiz hale geti
rilmesi yolunda mevcut imkân ve vasıtalarını en iyi şekilde kullanarak mücadele etmenin gay
reti içindedir. Gerek Bakanlığımca, gerek Hükümetimizce, mücadele durumu yakinen izlen
mekte, gerek güvenlik kuvvetlerinin başarısı, gerekse yurttaşlarımızın desteğinin muhafaza ve 
artırılması yolunda planlı gayretlerini sürdürmektedir. Hükümetimizin sürdürdüğü kararlı ve 
tutarlı iç ve dış politikaları, güvenlik kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği etkin operasyonlar, sağ
duyu sahibi yüce halkımızın terör örgütlerine karşı takındığı olumlu tavırlar, terörist kadroları 
bir bataklığın içerisine sokmuş bulunmaktadır, önümüzdeki dönem, sözkonusu silahlı çetele
rin bu bataklıklarda boğularak yok olduklarını müjdeleyecek bir dönem olma özelliğini taşı
maktadır.* 

Hükümetimiz, sözkonusu bölgedeki gelişmeleri yakinen takip etmekte, gerekli her türlü 
tedbirleri alan güvenlik kuvvetlerimiz, vukuu muhtemel olaylara anında müdahale etmek-
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teyse de, dışarıdan beslenen silahlı terör gruplarının, dağılma temayülü gösteren kadrolarını 
toparlayarak, son bir gayretle, faaliyetlerine devam etmek niyetinde oldukları müşahede edil
mektedir. 

Ayrıca, özellikle kış şartlarının ortadan kalkmasıyla, bahar aylarında silahlı eylemlere ağırlık 
verileceği, terörist unsurların temel üs alanı olarak seçtiği Siirt - Mardin - Hakkâri üçgeni içe
risinde yer alan bölgede eylemlerini artırmaya çalışacağı, diğer yıkıcı, bölücü örgüt mensupla
rının da tabanlarını güçlendirmek amacıyla eylemlere de tevessül edebilecekleri değerlendiril
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda arz edilen konular ve bu değerlendirmelerin ışığında, ola
ğanüstü hal uygulamasının sürdürüldüğü Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, 
Tunceli ve Van illerimizdeki uygulamanın, 19 Mart 1990 tarihinden itibaren, 4 aylık bir dönem 
daha devam ettirilmesine karar verilmesi hususunda Hükümetimiz görüşlerinin tarafınızdan 
da destekleneceğini umuyorum. 

Terörün her türlüsüne karşı ve başta Güneydoğu Anadolu'da verilen mücadelenin millî 
bir görev olduğunun idraki içinde olan İktidarımız, Yüce Meclisin bütün üyelerinin de aynı 
görüşlerini paylaşmasından büyük güç almaktadır. 

Bu duygular içerisinde sözlerimi bitirirken, hepinize tekrar saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Başbakanlık tezkeresi üzerinde gruplar söz istemiştir. 
Sırasıyla, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın tsmail Köse, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grubu adına Sayın Fuat Erçetin, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Necat Tunçsiper görüşe
ceklerdir. 

tik olarak, Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın tsmail Köse. 
Sayın Köse, süreniz 20 dakikadır. Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Doğu ve Güneydoğu illerimizde olağanüstü hal uygulamasının 4 ay süre ile uzatılması husu
sunda Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle 
Yüce Heyetinizi saygı ile selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1987 yılından bu yana, üç yıla yakın bir zamandır doğu ve güney
doğu illerimizde uygulanmakta olan olağanüstü hal tedbirlerine rağmen olaylar durmamıştır, 
daha büyük boyutlarda devam etmektedir. Sayın Bakanın, konuşmasında da, gerek sayı itiba
riyle, gerek mahiyet itibariyle ifade ettiği veçhile, ölüm olaylarının olması, güvenlik kuvvetleri
miz mensuplarının şehit edilmesi, olayların vahametini gerçekten ortaya koymaktadır. 

Doğru Yol Partisi olarak, millî birlik ve bütünlüğümüzün ve devletimizin bekası için, Yü
ce Mecliste bu meselelerle ilgili konuşmalarda, parti olarak, hem konuşmalarımızla destek ol
muşuzdur, hem de, gerekli mevzuat Yüce Heyetin huzuruna getirildiğinde destek vereceğimizi 
beyan etmişizdir. Ancak, buna rağmen, bütün imkânların kullanılmasına rağmen, güneydoğu
daki olayların durmamasından da, Doğru Yol Partisi Grubu, fevkalade üzüntü içerisindedir. 

Hürriyetin ne kadar önemli bir nimet olduğunu, insanın iradesi istikametinde hayatını devam 
ettirmesinin ne kadar önemli bir nimet olduğunu öğrenmek isteyen değerli milletvekili arka
daşlarımızın, doğu ve güneydoğuya gitmesini, orada birkaç gecesini geçirmesini ve o bölgede 
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yaşayan insanlarımızla hemhal olmasını arzu ederim. Gerçekten, bölgede istediğiniz saatte, is
tediğiniz yerde olmanız mümkün değildir ve o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın da, elbette 
gece ile gündüzü veya cumartesi ile pazartesi arasındaki günleri tefrik etmeden, anında alacağı 
bir kararla, istediği anda, istediği yerde olma hakkı vardır, tşte, doğru Yol Partisinin üzüntüsü 
budur. 

"Anayasa değiştirilmiş, bütün kanunlarda değişiklikler yapılmış ve her türlü imkânların 
verilmesine rağmen, neden güneydoğu olayları oluyor, devam ediyor? Bunun altındaki diğer 
meseleleri de irdelemek ve kalıcı tedbirler almak mecburiyetindesiniz" dememize rağmen, se
kiz - on yıldan bu yana meseleyi, ancak dediğimiz noktaya getirmiş bulunmaktayız. 

Bugün bütün siyasî partilerimiz artık doğu ve güneydoğudaki olayların bir basit anarşi 
olayı olmadığını, millî bir mesele olduğunu ve özellikle dıştan kaynaklanan, dışarıdan destek
lenen; her türlü maddî ve manevî desteği dışarıdan alan, bölücü, yıkıcı, hedeflenmiş bir örgüt
le bu meselelerin üzerine gidildiğini kabul etmiş bulunmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, genel görüşmelerde de, gizli görüşmelerde de teşhis konulmuştur, 
teşhiste hiçbir şekilde farkıl düşünmek mümkün değildir. Ancak, teşhisin konulması kâfi de
ğildir, hastalığın tedavi edilmesi lazımdır. 

Bir gün, insan ömründe çok önemli bir zamandır. 
O bölgedeki insanlarımızı ezmeden, o bölgedeki insanlarımızı yıldırmadan, o bölgedeki 

insanlarımızın desteğini, devletin güvenlik güçlerinin yanında muhafaza etmek ve onların des
teğini kazanmak, sağlamak mecburiyetimiz vardır. 

Dikkat ederseniz, 1980'li yıllarda ihtilal yapılmasına rağmen -ki, ihtilalin anagerekçele-
rinden bir tanesi de bu idi maalesef- demokrasinin bütün kurumlarını ortadan kaldırmalarına 
her türlü antidemokratik uygulamalarına rağmen, tedbir alınmaması göz önüne getirilecek olur
sa, o bölgede yaşayan insanlarımızın, devletin yanında olması mecburiyeti vardır. 

Bu insanların devlete yürekten bağlı olduklarından şüphemiz yoktur; ancak, PKK men
supları vur - kaç stratejisini uygulamak suretiyle, yurt dışından gelerek (Suriye, tran veya Irak 
kamplarından gelerek) o bölgede yaşayan insanlarımızı veya güvenlik güçlerimizi şehit edip 
gittikleri halde, maalesef, son yıllarda, o bölgede yaşayan insanlarımızın içerisinde yuvalan
maya başlamışlardır, tşte, asıl korkunç olan olay budur. Yani, PKK örgütüne yardım eden, is
tihbarat veren, maddî ve manevî destekte bulunan oradaki vatandaş bu noktaya getirilmişse, 
bunların sebeplerini araştırmak ve bunları ortadan kaldırmak mecburiyetindeyiz. 

Şu anda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızdan, aile
lerinden koparılarak kamplara götürülmüş 2 binin, 3 binin üzerinde delikanlılarımız, kızları
mız vardır. Biz buradan birçok defa Sayın içişleri Bakanımıza, "Bu çocuklarımız nerelerde
dir?" diye sorduk. Bu vatan evlatları silahlandırılmak suretiyle daha sonra kendi ailelerine si
lahlarını yönelteceklerdir. "Hangi kamplara ne kadar götürülmüştür, ne kadar kaçırılmıştır; 
bunları tespit edip, bir an önce bunları yeniden bu vatanın vatandaşı haline getirme mecburi
yetimiz vardır" dememize rağmen, Sayın Bakanımız, yalnız şehit edilenlerin veya ölü olarak 
ele geçirilen teröristlerin miktarını vermek suretiyle, kaçırılanlar hakkında herhangi bir bilgi 
vermemişlerdir. 

Sayın Bakanın iyiniyetine ve çalışmalarına saygı duyuyorum; bölgede meydana gelen olay
lardan dolayı da Sayın Bakanın çok fazla üzüntü içerisinde olduğuna da inanıyorum. Ancak, 
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üzüntü duymak yetmez, devletin bütün imkânlarını ellerine vermemize rağmen, meseleyi, or
tadan kaldırma noktasına getirmemişse, artık bir yerde, bu, başarısızlığın faturasını da Yüce 
Meclise yüklemenin bir anlamı olmayacaktır. 

Sayın Bakan, "Koruculuk sistemi" dediler. 
Koruculuk sisteminin ne için konulduğu ve köydeki korucunun ne işler yapacağını Köy 

Kanunumuz ve yönetmeliklerimiz belirtmişlerdir. Türkiye'de, millî sınırlar içerisinde, güven
likten sorumlu üç kuvvetimiz vardır : Belediye sınırları içerisinde polis teşkilatı, kırsal kesim 
dediğimiz köy bölgelerimizde jandarma ve dış düşmanlarımıza karşı da Türk Silahlı Kuvvetle
ri ve arkasında topyekûn yüce milletimiz. Şimdiye kadar ben, Sayın Bakanımızın bahsetmiş 
olduğu gibi, güvenlik ve asayişten sorumlu koruculuk müessesesini, bir İçişleri Bakanlığı men
subu olarak da hatırlamıyorum. Ancak, Anavatan İktidarı, maalesef, her şeyde olduğu gibi, 
anarşi ve terör olayını, doğu ve güneydoğudaki çok ciddi meseleyi, maalesef koruculuk mües
sesesine havale etmiştir, maalesef ona ihale etmiştir. Üzüntümüz budur. Kanunlarımıza, Ana
yasamıza, her türlü imkânlarımıza rağmen, tedbirler, hem yeterli değildir, hem akla ve mantı
ğa uygun değildir; hem de o bölgede yaşayan insanlarımızın yapısına uygun değildir. O bölge
de rahatsızlık vardır. Koruculuk sistemi, aşiretler arasında sıkıntı yaratmıştır. Arkasından, ye
ni kanunlar getirmek suretiyle, silah ruhsatları verilmiştir. Silah ruhsatları, silah kaçakçıları 
ile mermi kaçakçılarını ihya etmekten başka hiçbir fayda temin etmeyecektir. Türk Devletinin, 
kendi gücü ile, Türk Devletinin kendi güvenlik güçleri ile, ö bölgede asayişi temin etmek mec
buriyeti vardır. Vatandaşı silahlandırmak suretiyle, bugün olmazsa, yarın birbirine kırdırma
nın bir manası yoktur. Onun için, Hükümet koruculuk sistemini bir tedbir olarak düşünmüş 
olsun veya kalıcı olarak getirme durumunda olsun, o bölgedeki vatandaşlarımız, kamını do
yuracak parası olmayana vatandaşımız, hayatının devamını sağlamak için, canını muhafaza 
etmek için, üç dört adet silah ruhsatını vatandaşımız, 10 milyon liranın üzerindeki parayı, bir 
yerlerden bulup, onu alma noktasına getirilmişse, bu da başarılı bir tedbir değildir. Bu itibar
la, alınan tedbirler yeniden gözden geçirilmelidir, uygulamalardaki aksaklıklar yeniden göz
den geçirilmelidir ve o bölgede yaşayan insanlarımızı en kısa zamanda, bizim yaşamış olduğu
muz hürriyet şartlarındaki hayata kavuşturmak mecburiyetimiz vardır. Yüce Heyetinize, mil
letvekili arkadaşlarıma sesleniyorum -tekrar hassasiyetle üzerinde durmak istiyorum- hürriyet 
kadar mukaddes, hürriyet kadar önemli bir varlığın tadını almak ne kadar güzel bir şeydir diye 
düşünüyorsanız, o bölgeye gidip birkaç gününüzü geçirmeniz, o bölgedeki insanlarımızın içe
risinde bulunduğu sıkıntıyı ortaya koyacaktır ve bunun bir delili olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, terör olayları dolayısıyla bölgedeki yatırımlar aksatılmaktadır. Belki, 
GAP'ın uygulanmış olduğu yerlerde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olabilir; ancak, il ve ilçe 
bazında münferiden yapılan yol, su, köprü veya başka bir yatırım, PKK mensupları tarafından 
engellenmektedir. Gerek şahsen, gördüğümüz ve gerek o bölgeye giden arkadaşlarımız vasıta
sıyla öğrendiğimize göre, olaylarda, devlete ait araçlar yakılmakta, tahrip edilmektedir. Kö
mür ocaklarının çaılşmasına engel olunmuştur. Halen Şırnak ocaklarından kömür çıkarılama-
maktadır; ihaleyi alan müteahhit, orada can emniyeti olmadığı için, gerekli güvenlik tedbirleri 
olmadığı için, gerekli kömür istihsalini yapamamaktadır. İklim şartları da dezavantaj olduğu 
için, doğu ve güneydoğudaki insanımızın, bu kış şartlarında, maalesef, ısınması temin edile
mediği için, bir de o yönde sıkıntı yaratmaktadır. 

Her zaman olduğu gibi, devletimizin güvenlik güçlerinin muhakkak surette başarıya ulaş
ması, devletin otoritesi ve devletin saygınlığı bakımından önemlidir. Üç güvenlik gücümüz 

— 483 — " 



T.B.M.M. B : 85 6 . 3 . 1990 O : 1 

vardır; polis, jandarma ve askerimiz vardır; üç ayrı yerden emir komuta almaktadır, her üç 
güvenlik gücümüzün emir komuta makamı ayrı yerdir. 

Yine tekrarlıyoruz, Doğru Yol Partisi Grubu olarak diyoruz ki; doğu ve güneydoğudaki 
olayların önlenmesine tesir edecek alınması gereken tedbirlerden bir tanesi de, tek tip elbiseli 
ve tek güvenlik gücü olacaktır. Profesyonel, çok güçlü silahlarla donatılmış, bölge insanını ya-
kinen tanıyan, bölge insanına eza ve cefa göstermeden, o insanı da devletin gücünün yanına 
alarak, güvenlik güçlerinin yanına alarak, ayrılıkçı güçlerin, PKK örgütünün tepesine çok güç
lü bir darbe indirmek suretiyle, ancak bu şekilde bu insanları bu beladan kurtarma imkânımız 
olacaktır. 

Olağanüstü Hal Valisinin yetkileri, il ve ilçelerdeki vali ve kaymakamlarda olmadığından 
dolayı, o bölgedeki mülkî amirler, çok ani olan hadiselerde olayların üzerine yürüyememekte. 
ve haliyle, zaman içerisinde tedbirler alınamadığı için de, zayiat fazlasıyla verilmekte ve PKK 
mensuplarının da ya izlerini kaybettirmesine ya da yurt dışına çıkmalarına sebep olunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, yine Suriye, Irak ve tran sınırına gittiğinizde, bu üç devletin sını
rından içeriye girmeniz mümkün değildir. Milletvekili olarak kırmızı pasaportunuzu gösterse
niz dahi, saatlerce beklemek mecburiyetiniz vardır. Bu, nasıl sınır korumasıdır, nasıl sınır gü
venliğidir ki, çoluk çocuğu güvenlik mensuplarını, vatandaşları acımasızca öldürmeye devam 
eden PKK mensuplarının, kaynakları halen yurt dışında olmasına rağmen, silahıyla, aracıyla, 
gereciyle, bütün plan ve programlarıyla, 10 yıldan bu yana sınırlarımıza girerek, vatandaşları
mızı ve güvenlik güçlerimizi şehit etmelerine rağmen, halen tedbir alınmamaktadır? Bir millet
vekili olarak, siz Irak'tan içeri giremiyorsunuz, Suriye'den içeri giremiyorsunuz, iran'dan içeri 
giremiyorsunuz; ama bir PKK mensubu rahatlıkla sizin sınırlarınızdan içeriye bütün araç ve 
gereçleriyle giriyor ve sizin hem millî güçlerinizi tahrip ediyor, öldürüyor, vatandaşınızı şehit 
ediyor ve hem de elini kolunu sallayarak gidiyor!.. Hangi açıdan değerlendirirsek değerlendi
relim, nereden kaynaklanırsa kaynaklansın -ister içeriden, ister dışarıdan- bu meseleye kalıcı 
çözüm bulmak mecburiyetimiz vardır. 

4'ü mücavir olmak üzere 12 vilayetteki insanlarımızın eğitimleri aksak, topal yürümekte
dir. Okullarda öğrenci ve öğretmen yoktur, okullar kapalıdır. Daha önceki konuşmalarımızda 
da belirttiğimizi gibi, her ilçede yüze yakın ilkokul kapalıdır, tlçe ortaokullarında öğretmen 
yoktur. Sağlık ocaklarına doktor gönderilememektedir. 

BAŞKAN — Sayın Köse, 5 dakikanız kaldı. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Gerekli güvenlik tedbirleri alınamadığı için, can güvenliği olmadığı için, doktor bölgeye 

gidememekte veya gitmemektedir; öğretmen gitmemektedir, giderse de, bir çaresini bulup, başka 
yere tayinini çıkartmaktadır. Böylelikle, bir taraftan eğitim, bir taraftan sağlık hizmetleri ak
sarken, bir taraftan da maalesef yatırımlar aksamaktadır. 

"Demokrasinin en güzel tarafı, hürriyetin, güvenliğin ve refahın aynı anda ve üçünün bir 
arada bu insanları mutlu etmesinden ve onun kalkınmasını, ülkenin kalkınmasını sağlaması ba
kımından, Türk Milleti olarak demokrasinin bütün kavram ve kurallarıyla yerleşmesinden yanayız" 
diyoruz; ama, bir taraftan insanların hürriyetini alacaksınız, bir taraftan "Sana ekmek veriyorum" 
diyeceksiniz veya "Ekmeğinle hürriyetini aldım, güvenliğini sağlıyorum" diyeceksiniz!.. 

Demokrasinin hiçbir şartı yoktur değerli milletvekilleri. Onun için, eğer terör olayların
da, güneydoğu olaylarında, Yüce Mecliste grubu bulunan partiler Hükümetin yanında yer 
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almışlarsa, bu, devlete, millete olan bağlılığımızdan ve vatana olan sevgimizden dolayıdır. Yoksa, 
Hükümetin başarısızlıklarına, Hükümetin beceriksizliklerine iştirak etmeye ne hakkımız, ne 
de mecburiyetimiz vardır. Yalnız, bu iyiniyetlerimizi, bu milliyetçi ve devlete bağlı düşüncemi
zi, Hükümetin istismar etmemesini diliyoruz. 

Buradaki konuşmalarımızın muhakkak surette değerlendirilerek, yeni tedbirler alarak Yüce 
Heyetimizin huzuruna getirilmesini ve o bölgedeki insanlarımızın bir an önce huzura kavuştu
rulmasını arzu etmekteyiz. 

Yeni tedbirler gelinceye kadar, sözümün başında da belirttiğim gibi, devletin bekası, mil
letimizin bölünmez bütünlüğü için, orada, canlarını bu vatan toprakları için, bu bayrak için 
feda eden güvenlik kuvvetlerimize manevî destek vermek yönünden ve vatandaşlarımızın da 
daha fazla kanlarının akıtılmaması düşüncesiyle, bu defaya mahsus, olağanüstü halin dört ay 
daha uzatılması hususunda Doğru Yol Partisi Grubu olarak müspet oy kullanacağız. 

Saygılar sunarım. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür «derim Sayın Köse. 

Sosyâldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Fuat Erçetin konuşacaklardır; buyurun 
Sayın Erçetin. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA FUAT ERÇETİN (Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
olağanüstü hal uygulamasının dört ay daha uzatılması konusunda SHP Grubunun görüşlerini 
sizlere iletmek üzere huzurunuzdayım; saygılarımı sunarım. 

Sayın milletvekilleri, bu tür toplantılar dört ayda bir, eğer yaza da gelmiş ise iki ay önce
sinde tertiplenir ve önce Hükümeti temsilen Sayın İçişleri Bakanı kürsüye gelir, olağanüstü hal 
uygulamasının pek taraftarı olmadıklarını; ama olağanüstü halin devamıyla ne kadar yararlı 
işler yaptıklarını; -hemen hemen, rakamlar değişir, kelimeler değişmez- kaç teröristin öldüğü
nü, kaçının yaralandığını, kaç kişinin yakalandığını -cephane sayımı gibi- kaç tüfek, kaç mer
mi, kaç bombanın ele geçtiğini sıralarlar, kökü dışarıda, dalı içeride örgütlerin, Türkiye'de ya
pılan çalışmalarla, olağanüstü hal uygulamalarıyla nasıl kökünü kuruttuklarını ve korkuttuk
larını ileri sürerler. Hava raporu verir gibi de, baharda ve sonbaharda terörün ne kadar arttığı
nın, kışın da ne kadar azaldığının rakamlarını verirler. Buna karşılık, SHP Grubu olarak biz 
de çıkarız, bu kadar sathî geçen bu konuların, derinliğine, köküne inen incelemelerde, irdele
melerde bulunuruz; ama hiçbir şey değişmez; iktidar, uygulamalarına devam eder, dolayısıyla, 
ciddi, köklü bir çözüm gelmez ve bu zamana kadar da zaten gelmemiştir. Olağanüstü hal kara
rı, gene tktidar Partisinin ve diğer muhalefet partisinin oylarıyla alınır; olağanüstü hal kararı 
alına alına da Türkiye'de bu durum, bu baskıcı sistem, olağan sisteme dönüşür. 

Bir yarar sağlanamamıştır bu kararla. Neden?.. Çünkü, İktidar, o bölgedeki olayları teş
his edememiştir, dolayısıyla da tedavide bulunamamaktadır, bir çözüm getirememektedir. Da
ha önceki uygulamalar ve bugüne kadar gelen olaylar açıkça bunu göstermiştir. 

Olağanüstü halin, o bölgedeki sorunu çözecek niteliği taşımadığı izlenimi açık olduğuna 
göre, bu halin devamında neden fayda görülür, neden ısrar edilir; bu, bugüne kadar anlayama
dığımız bir konudur. Hükümet sözcüleri, "Aşırı sol gruplar, kökü dışarıda çapulcular, 12 Ey
lül kalıntıları" derken, son zamanlarda, bunlardan farklı olarak birtakım terim ve tanımlar 
getirmeye başlamışlardır. Biz de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen olaylara farklı 
yaklaşmak, farklı çözümler düşünmek gerektiğini ileri sürüyoruz. Her şeyden evvel şunu ileri 
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sürüyoruz, şunu söylüyoruz: Olağanüstü hal uygulamasından vazgeçilmelidir ve çok tartışılan 
ve bizim de karşı olduğumuz koruculuk sistemi kaldırılmalıdır, öncelikle bunları vurgulamak 
isterim. Bu sisteme bel bağlayarak bölgede huzurun temin edildiği görülmemiştir. 

Ülkemiz toprakları üzerinde ayrı bir devlet kurmak iddiasıyla ortaya çıkan ve bu amaçla 
da özel yetişmiş ve eğitilmiş terör örgütlerinin üstesinden ciddi bir eğitimden geçmemiş köy 
korucuları ile gelmek mümkün değildir. Sırtını devlete dayamış, ondan maaş alan, ondan silah 
alan ve bir de, bu bölgenin sosyal yapısı göz önüne alınarak, eğitim düzeyi düşük olan bu kişi
lerle olaylar halledilmek değil, daha da karmaşık hali getirilmektedir. 

Toplumumuzun huzurunu ve güvenini sağlama görevi devlete aittir. Bu görev, hiçbir kişi 
ve kuruluşa devredilemez. Aksini düşünür isek, devletin acz içerisinde olduğu ileri sürülebilir; 
ama Türk Devleti hiçbir zaman acze düşmemiştir ve düşmeyecektir de. 

Köy koruculuğu müessesesi kesinlikle düşünülmemelidir. Hatta, savaş tekniğine göre ye
tişmiş düzenli bir ordu yerine, özel bir güç ile sorunun üzerine gidilmesinde fayda vardır. 

Bence ve bizce, anlatamadığımız veya Hükümetin anlamak istemediği en önemli konu, 
demokrasi konusudur. Hükümetin düşüncesi şudur : "Toplumun bir kesiminde tepki mi var; 
orası anarşinin ve terörün kaynağıdır. Üniversite gençliği, işlerliğini yitirmiş YÖK'e karşı tepki 
mi gösteriyor; anarşi ve terörün kaynağı üniversite gençliğidir; fazla kıpırdamadan sert bir şe
kilde bu hemen susturulmalı, durdurulmalıdır. Ekonomik baskılar altında ezilen ve sendikal 
haklardan yoksun, mahrum işçi, demokratik tepkisini mi gösteriyor; anarşinin kaynağı işçidir; 
hemen fazla vakit geçirilmeden, sert bir şekilde üzerine gidilmelidir." 

Tabiî ki, biraz evvel yukarıda da arz ettiğim gibi, Güneydoğuda ve Doğu bölgelerimizde 
farklı gelişmeler olmaktadır; ama, Hükümetin asıl toplumsal anlayışı değişmemektedir. Terör 
anlayışının karşısına yine aynı düşüncelerle çıkıp bu terörün bastırılmasının bedeli demokrasi
de yatmaktadır. Başka bir deyişle, "Demokrasinin işleyişi durdurulmalı, olağan koşullar kal
dırılmalı, demokrasi askıya alınmalı; ancak, öyle bir çözümle bunun altından kalkılabilir!" 

tşte Hükümet burada yanılıyor; işte, burada biz Hükümetten ayrı düşünüyoruz. Olağa
nüstü hal uygulamaları zamanla olağan hale geliyor ve giderek büyüdüğü için de, olağanüstü 
hal uygulamaları, gelecekte sıkıyönetimi, sıkıyönetim de, daha da genişleyerek, Türkiye'de, tüm 
Türkiye'yi kapsayan ve sıkı baskıcı bir rejimin gelmesine sebep olacaktır. Zaten, terörün de 
istediği bu değil midir? Terörün korkuttuğu konu şudur : örgütlenmiş halktan, özgürce dü
şüncelerini söyleyen halktan terör korkar. Biz, olağanüstü hal yasalarıyla ve sıkıyönetimlerle, 
terörün istediği ortamı yaratıyoruz; yani demokrasiyi kaldırarak, ona, müsait, yeşerecek bir 
ortam yaratıyoruz. 

Demokrasi hakkında söyleyeceğim ikinci bir husus da şudur : Bir ülkede demokrasi ya 
vardır ya yoktur. Ülke sınırları içerisinde ülkemizin üçte ikisinde demokratik kuralların uygu
lanmaya çalışılması, üçte birinde ise uygulanmaması, demokratik kuralların kaldırılması gibi, 
böyle dilimli bir demokrasi de, hiçbir yerde uygulanmaz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, ciddi, duyar
lı, anlayışlı bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Üzülerek ifade ediyorum ki, bu bölgemizde sorunlar 
giderek içinden çıkılmaz boyutlara doğru tırmanmaktadır; maalesef devlet başarılı olamamış
tır. Bu böyle gitmez, gitmemelidir de. Devlet, zaman yitirmeden soruna hemen çözüm bulma
lıdır. Bölge halkı, kendisine kuşkuyla bakan, kendisini suçlu gibi gören uygulamalardan son 
derece rahatsızdır. Bölge halkı, daha özgür, daha güvenli yaşamak istemektedir. 
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Ulusal sınırlar içinde yaşayan herkes, hukuken eşit statüler içinde, ulusumuzun ayrı ayrı 
ve aynı ağırlıktaki kurucu unsurlarıdır. Bütün yurttaşlar, etnik kökenleri ne olursa olsun, dille
ri, dinleri, mezhepleri ne olursa olsun, renkleri ne olursa olsun, eşit statüdedirler. Mezhep, dil, 
din farklılığının varlığı sosyolojik bir gerçektir. Bu gerçeğe herkesin, hele hele devletin ve ka
mu görevlilerinin siyasal bir anlam yüklememesi, siyasal bir sorun olarak görmemesi gerekir; 
bir kültür zenginliğidir. 

Ayrıca, birtakım bölücü güçlerin devletten zorla, terörle, şiddetle hiçbir şey alamayacağı
nın, herhangi bir şeyi devlete zorla kabul ettiremeyeceğinin ülkeye ve dünyaya kısa bir zaman
da kanıtlanması zorunludur. Ancak bu şekilde topluma, demokrasiye ve Cumhuriyetimize yö
nelecek hevesler caydınlabilir, söndürülebilir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki ekonomik ve sosyal gerçekleri de göz ardı 
edemeyiz. Bölge, feodal yapısından bir türlü kurtulamamıştır; toprak dağılımı adaletsizdir; ta
rım ve hayvancılık ilkel şekilde yapılmaktadır; okuma - yazma oranının en düşük olduğu yer 
yine bu bölgedir; altyapı hizmetlerinin en yetersiz olduğu yer bu bölgedir; sağlık hizmetlerinin 
en geri bulunduğu, işsizlik oranının en yüksek olduğu, buna karşılık nüfus artış oranının en 
yüksek olduğu bölgemiz yine burasıdır. Yani, tüm sosyal ve toplumsal olumsuzlukların birikti
ği ve birleştiği bir bölge... 

Bölge, birtakım konuların bölücü örgütler tarafından olumsuzluk malzemesi yapılarak, istis
mar edilmesi için bütün şartların geliştiği bir yer olup, halk, bölücü terör eylemlerinden son 
derece rahatsızdır. 

Bölgede sıkça meydana gelen cinayet ve katliamlar yöre halkını korkutmuş ve sindirmiş
tir. Ezilmiş ve korkmuş bölge halkının sığınacağı ve güveneceği yer ise devlet kapısıdır. Halk, 
hassas ve korunmaya muhtaç bir halde iken, devletin güvenlik güçlerinin eğitim noksanlığı, 
bazen de hoşgörüsüzlük ölçüsüne varan davranışları, hassas olan bu insanların devlete güven
me ve sığınma duygularını da yaralar. 

Bölge halkı ne yapsın?.. Bölge halkı sıkıntıdadır, bu insanlar iki arada kalmışlardır. Bir 
yandan terör örgütlerinin, diğer taraftan, olağanüstü hal sebebiyle güvenlik güçlerinin baskı
ları vardır. 

Bölge halkı, olağanüstü şartlarda ekonomik faaliyetlerini yürütememekte, tarlasına gide-
memekte, dükkânını açamamakta, hayvanını otlatamamaktadır. Ayrıca, can ve mal güvenliği 
de sağlanamamıştır, tnsanlar, güvenlik duygularını yitirmiş, bölge halkına korku hâkim ol
muştur; hem de devamlı bir korku. Bu yüzden de halk, hem özgürlük, hem de ekonomik açı
dan yoksunlukla karşı karşıyadır. 

Bölge halkı, eğer, terör örgütlerinin baskılarına karşı tek sığınacağı yerin devlet kapısı olacağı 
inancını yitirirse, devlete karşı güven yerine korku, şefkat yerine vefasızlık duyarsa, şiddet ve 
teröre karşı bir kurtuluş kapısı bulamayacağı endişesine kapılırsa, hem bölücü terör örgütün
den, hem devlet güçlerinin uygulamalarından rahatsız ise, iki arada kalmışsak, ne yapacaktır? 
Burada olayları durdurmak imkânsız hale gelecektir. Son zamanlarda duyuyoruz; bölge halkı, 
dededen, babadan kalmış evlerinden, bahçelerinden şehir merkezlerine, hatta bir kısmı ise sı
nır ötesi ülkelere göç ediyor. Ciddi bir göç olayı vardır. Kendisini hangi sıkıntıların beklediğini 
bilmeden göç etmek, bu bölge halkının ne kadar sıkıntıda olduğunun açık bir işaretidir. Bölge 
halkı, devletin varlığını hissettiği, vatandaşının sorunlarıyla ilgilenildiği, can ve mal güvenliği
nin sağlandığı bölgeleri arıyor; buna ihtiyacı var. 
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BAŞKAN — Sayın Erçetin, S dakikanız kaldı. 
MEHMET FUAT ERÇETtN (Devamla) — Onu böyle sefil halde yaşatmaya kimin hakkı 

var? 
Bölge halkı, yalnız can güvenliğinin sağlanması için, büyük değerlerini bırakarak yine bu 

ülke topraklarında oradan oraya sürükleniyorsa, bu devletine karşı duyduğu büyük bağlılık 
ve sevgidendir. Böyle insanlara bu sıkıntıları çektirmeye hangimizin hakkı var? O bölge halkı, 
sorunun kaynağı değil, hedefidir. Onu hor görmeden ilgi göstermek, ona sahip çıkmak, devle
tin başlıca görevidir. 

Konuşmamın başında ısrarla üzerinde durduğum demokrasi konusu, olayın can alıcı nok
tasıdır. Bugün toplumumuzun istemi, anahedefi çağdaş demokrasidir. 

Yasa koyucu, devlete ve devleti somutlaştıran İçişleri Bakanlığına aktif görevler vermiş, 
aktif sorumluluklar yüklemiştir. Ne demiştir? "Devlet, hak ve özgürlüklerin yurttaşlar tara
fından kullanılması için özendirici, koruyucu, kolaylaştırıcı önlemleri alır." Bununla yetinme
miş, Anayasamızda, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ise, demokratik, laik ve sosyal hukuk dev
leti olarak tanımlamıştır. Bu ne demektir? Başka bir anlatımla devlet, çalışanların ulusal gelir
den insanca pay almasını sağlamak, güçsüzü ezilmekten korumak, hak arama, hak elde etme, 
ülke yönetiminde söz ve karar sahibi olma konusunda uygun koşulları sağlamak zorundadır; 
ancak bu şartlarla sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir kamu düzeni kurabiliriz. 

Şu anda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde uygulanan tedbirler, şu tarifimizle ya
salarımızda ve Anayasamızda devleti ve içişleri Bakanlığını tarif eden uygulamalara uyuyor 
mu? Uymuyor. Neden?.. Bizde devlet, giderek artan bir şekilde, insanlarına, kuşkuyla ve ya
sakçı bir anlayışla yaklaşmaktadır, tek boyutlu ve tek yanlı bakmaktadır, bu bölge insanlarına 
ise potansiyel suçlu olarak bakmaktadır. Oysa, dünyamızda bugün, bir toplumun çağdaşlık 
düzeyi, o toplumdaki hak ve özgürlüklerin yapısı ile, o toplumdaki hak ve özgürlüklerin barış 
içinde kullanılma olanakları ile, o toplumun örgütlülük oranı ile ölçülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, genellikle demokrasi kavramı üzerinde bir şeyler anlatmaya çalıştım; 
çünkü bize göre en önemli nokta burasıydı ve bunları yukarıda sıraladım. Bazı geçmiş ve gün
cel örnekler vardı ve bunları da sıralamak isterdim; ama, Sayın içişleri Bakanını dinledikten 
sonra, bütün bunları daha geniş bir platformda almayı uygun bulmadım; çünkü, düşüncele
rinde ısrar edeceği tavrı var. Onlar bu düşüncelerinde ısrar edip, aynı uygulamalar hakkında 
Mecliste karar çıkarırlarsa, devam kararı verirlerse, gelecek için pek de iyimser bir gözle bak
madığımı belirtir, saygılarımı sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erçetin. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Necat Tunçsiper, buyurun. (ANAP sıralarından al

kışlar) 
ANAP GRUBU ADINA NECAT TUNÇStPER (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; Güneydoğu Anadolu Bölgemizde bulunan Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, 
Mardin, Siirt, Tunceli, Van illerimiz ile bu illerimize mücavir Adıyaman, Bitlis ve Muş illeri
mizdeki olağanüstü hal uygulamaları ile ilgili olarak Anavatan Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Bu vesile ile hepinizi şahsım ve grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetimiz tarafından ülke genelinde kademeli olarak sona er-
dirilen sıkıyönetim uygulamasına 19 Temmuz 1987 tarihinde tamamen son verilerek, normal 
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yönetime geçiş sürecine hız kazandırılmıştır. Ancak, Güneydoğu Anadolumuzun bazı gölgele
rinde silahlı terör faaliyeti gösteren şer odakları mensuplarına karşı sürdürülen mücadelede 
daha etkin tedbirler alınması maksadıyla, sözkonusu tarihten itibaren sekiz ilimizde olağanüs
tü hal uygulaması ihdas olunmuş ve bu uygulama halen de devam etmektedir. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, ülke genelinde normal yönetime geçmek, mevcut yönetimin ül
ke ekonomisine yüklediği külfetlerden kurtularak, bölgemizin kalkınmasına yönelik yatırım
ları daha da artırmak, Hükümetimizin, üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan biri olarak 
canlılığını muhafaza etmektedir. 

Mevcut tehdidi görmemezlikten gelerek ve gerekli olan uygulamaları göz ardı ederek, ve
rilen mücadeledeki etkinliği zafiyete uğratmak, elbette ki, ülkemizin, halkımızın, rejimimizin 
güvenliği politikasına uygun düşen bir davranış olmayacaktır. Yüce Meclisimizin bütün değer
li üyelerinin de böyle değerlendirdiğine olan inancımı belirtmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, çağdışı ideolojilerin peşinde koşarak, ülkemizin yüce menfaatlan-
nın önüne set çekmek isteyen mihrakların maşası durumunda bulunan terörist unsurlara karşı 
verilen mücadelede hepimiz elbirliği, gönül birliği içerisinde bulunmamız gerektiğinin idraki 
içindeyiz. Böylesine hassas bir konuda, sadece "muhalefet yapıyorum" diyerek, alınan tedbir
leri ve bölgede gelişen bazı olayları çarpıtarak kamuoyunda tereddütler yaratmak, ülkemiz ve 
milletimizin yüce menfaatlarına uygun bir davranış olmayacaktır düşüncesindeyim. Sağduyu 
sahibi değerli milletvekili arkadaşlarımın da, mevcut uygulamaları bu temelde değerlendirdik
lerine inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın İçişleri Bakanımızın açıklamalarından da anlaşılacağı gibi, 
iki yılı aşkın bir süredir sözkonusu illerimizde uygulanan olağanüstü hal durumu, bölgemizde
ki kuruluşların koordineli bir şekilde çalışmalarına, etkin mücadele tedbirlerinin geliştirilmiş 
olmasına vasat teşkil etmiştir. Askeriyle, polisiyle, korucusuyla ve halkıyla tekvücut olan gü
venlik kuvvetlerimiz eşkıyaya hak ettiği cezayı vermiştir ve inanıyorum ki, en son tokadı vura
bilme safhasına da ulaşmış bulunmaktadır. 

Terörist unsurların münferit olaylarla yaratmaya çalıştığı imaja rağmen, Hükümetimiz ge
rekli her türlü tedbiri geliştirmekte, güvenlik kuvvetlerimiz de terör odaklarını yerle bir etmek
te kararlı bulunmaktadır. Halkımız, dört bir yandan yöneltilen ajitasyon ve propagandaya, hatta 
canına, malına kasteden eylemlere rağmen, yıkıcı odakların emellerine alet olmak bir yana, 
elinden geldiğince, devletine olan bağlılığın bir ifadesi olarak, güvenlik kuvvetlerimize her tür
lü yardımı yapmaya çalışmaktadır. 

Verilen mücadeledeki bu birliktelik, kökü yurt dışında bulunan terör odaklarını bozguna 
uğratmakta, sözkonusu teröristler, son bir gayretle mezra ve koru gibi küçük yerleşim birimle
rine saklanarak, bu beraberliği yıkmayı hedeflemektedirler. 

Sayın milletvekilleri, şehirler, örgüt mensuplarının önemli faaliyet alanlarından biri ol
masına rağmen, güvenlik kuvvetlerimizin başarılı çalışmaları sonucu huzur ve güven ortamı
nın sürdürüldüğü alanlar durumunu muhafaza etmektedir, önümüzdeki dönem içerisinde bu 
alanlarda örgütlenmeye çalışan terörist unsurlara daha da etkili darbelerin vurulacağı, palaz
lanmalarına fırsat verilmeyeceği anlaşılmaktadır. Özellikle, Siirt ilimize bağlı Eruh ve Sımak 
ilçelerimizin çetin tabiat şartlarına sahip dağlık alanlarına sıkışmış durumda bulunan, diğer 
illerimizin kırsalında da bölük pörçük bir durumda faaliyetlerine devam etmeye çalışan terö-
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ristlere karşı sürdürülen mücadele, ileri boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. Güvenlik kuvvetle
rimizin takibinden ve kararlı operasyonlarından kaçmaya çalışan silahlı militanlar, ne yapa
caklarını bilmedikleri bir şaşkınlık ortamına girmiş bulunmaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, çetin bir coğrafyaya sahip olan Güneydoğu Anadolu Bölgemizin 
dağlık alanlarında operasyonlar yapmanın ne derece güç bir olay olduğu, hepimizin malumla
rıdır. Geceleri hareket ederek, gündüzleri köşe bucak gizlenen eli kanlı teröristler, güvenlik kuv
vetlerimiz tarafından, giderek artan bir etkinlikle, sürekli takip edilmektedirler. Bölgedeki ta
biat şartlarından kaynaklanan bütün menfî faktörlere rağmen, güvenlik kuvvetlerimizin ope
rasyonları, etkin ve sonuç alıcı bir şekilde devam etmektedir. 

Bu cümleden olarak, silahlı terör eylemlerinin başladığı 1984 yılı ortalarından bu yana 
600'ü aşan sayıda terörist, özellikle güvenlik kuvvetlerimizin inisiyatifiyle gerçekleşen çatış
malar sonucunda, silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiş, ayrıca 51 terörist, yine silahla
rıyla birlikte sağ olarak ele geçirilmiş ve girdikleri çıkmazın farkına vararak, fırsat bulabilen 
308 terörist ise, şer odaklarının yanlarından kaçarak güvenlik kuvvetlerimize teslim olmuşlardır. 

Olumlu gelişmelerin bir tezahürü olarak arz ettiğim istatistikî rakamlar, gelişme temayülü 
gösteren olaylara karşı alınan etkin tedbirlerin, güvenlik kuvvetlerimiz ve halkımızın kararlı 
tavırlarının bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, sözkonusu illerimizdeki mevcut terör faaliyetlerine karşı yürütülen 
mücadelede, her geçen gün daha da ileri mesafeler kaydedilmekte olup, Hükümetimizin takip 
etmekte kararlı olduğu güvenlik politikaları da, yurt içinde ve dışında olumlu sonuçlar verme
ye başlamış bulunmaktadır. Yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da sıkıştırılan terör odakları, 
kritik bir dönem içerisine sokulmuşlardır. 

Bu açıklamalardan sonra, iktidarıyla ve muhalefetiyle bu konuda bir araya gelmenin mut
luluğunu da, huzurunuzda ifade etmeden geçemeyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, muhalefet partisine mensup konuşmacı arkadaşlarımız, meseleye 
olumlu baktıklarını ifade ettiler; ancak konuşmalarda bir çelişki var gibi geliyor bana. Olağa
nüstü hal, bölge halkının huzur ve güvenini sağlamak için vardır. Yoksa, olağanüstü halin bir 
an evvel kalkmasını, Anavatan Partisi olarak bizler de arzu etmekteyiz. Arkadaşlarımız, hem 
olağanüstü halin varlığından şikâyetçiler, hem de, bölgede huzur ve güvenin temin edilemediği 
noktasından şikâyetçidirler. Bölgemizde huzur ve güven, muhakkak ki ergeç temin edilecektir. 
Yalnız, bu tür terör hareketlerinin Türk kamuoyunda ve bilhassa bölge kamuoyunda tasvip 
görmesi için, bölgenin sosyal ve ekonomik farklılığını mesnet yaparak, bahane ederek, her türlü 
propaganda yapılmaktadır. Bu bölgenin coğrafî konumundan ileri gelen sosyal ve ekonomik 
farklılık, konuya sadece bir asayiş ve disiplin yönünden bakmayan ANAP Hükümeti tarafın
dan tespit edilerek, buradaki sosyal ve ekonomik farklılığın giderilmesi için gerekli bütün ted
birler alınmıştır. Devlet, bütün gücünü buraya seferber etmiştir; çünkü, bu tür hareketler, tas
vip görmesi ve haklılık kazanması durumunda başarıya ulaşır; bu da vahim bir hadisedir. Onun 
için, buradaki farklılığı devamlı dile getirmek, onların yurt dışındaki ve yurt içindeki propa
gandalarına bir haklılık kazandırabilir. 

Değerli arkadaşlarım, değerli konuşmacılar, köy koruculuğu hakkında menfî görüş sar-
fettiler. 

Köy koruculuğu, Köy Kanunu içerisinde yer alan bir müessesedir ve yasaldır. Köy Kanu
nunun 68 inci maddesi aynen şöyledir : "Köy sınırı içinde herkesin ırzını, canını ve malını 
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korumak için köy korucuları bulundurulur." Ayrıca, yine aynı kanunun 74 üncü maddesinde, 
"Köy muhtarı ve ihtiyar meclisi, mahsul zamanlarında çapulcular ve eşkıya türemişse, yağma
dan köy halkını korumak için, köylünün, eli silah tutanlarından lüzumu kadarını gönüllü ko
rucu olarak ayırarak, bunların isimlerini bir kâğıda yazıp kaymakama götürür. Kaymakamın 
müsaadesi olursa, bu gönüllü korucular, asıl korucularla beraber yağmacılara ve eşkıyaya kar
şı köy ve köylüyü korurlar." der. Burada yapılan da, bu müessesenin biraz daha düzeltilmiş 
şeklidir. 

Değerli arkadaşlarım, yine değerli konuşmacılar, hürriyetin çok kutsal olduğunu ve bu 
farklılığı anlamak için güneydoğu illerinde birkaç gün geçirmek gerektiğini ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, eşkıya, sinsice yaptığı baskınlarla güvenlik güçlerimiz arasında bü
yük telafat verdirmekte, kimsesiz, korumasız köy halkını kurşuna dizmekte ve onların hayatla
rına son vermektedir. Ben öyle zannediyorum ki, hürriyet ve sıkıyönetimsiz bir idare ne kadar 
kutsalsa, insanların yaşam hakları da o kadar kutsaldır. Onu temin etmek için, belirli bir süre 
bazı feragatlarda bulunmak icap ediyor ve bunu da anlayışla karşılamak gerekir. 

Sözlerime son verirken, bu uğurda can veren güvenlik göçlerimizin aziz ruhları önünde 
saygıyla eğilir, hepinizi selamlarım. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçsiper. 
Gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. Şimdi söz sırası şahsı adına, İstanbul Millet

vekili Sayın Mehmet Ali Eren'dedir. 
Buyurun Sayın Eren. 
Sayın Eren, süreniz 10 dakikadır. 
M. ALÎ EREN (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, 2 yılı aşkın bir süredir Yüce Meclise 4 ayda bir gelen olağanüstü hal 

uygulamasının uzatılmasıyla ilgili görüşmeleri hep birlikte dinliyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, iki yılı aşkın bir süredir ve dört ayda bir gruplar adına söz alan 

değerli arkadaşlarımın söylediklerine şöyle bir bakarsanız, aşağı yukarı dört ay önce söylenen 
sözlerle, dört ay sonra söylenen sözler birbirinin aynı; birkaç cümlesi belki farklı olabilir. Ben, 
birazcık, siyasî parti gruplarımızın bu soruna yaklaşımının dışında, ondan farklı bir yaklaşım 
göstermek istiyorum ve bu konuda sayın milletvekillerinin bana yardımcı olmalarını da diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, siyasî partilerimizin programlarına bakınız, aşağı yukarı hepsi bu 
sorunla ilgili olarak mutabakat içindedir, beş aşağı beş yukarı aynı şeyleri savunagelmektedir-
ler, söyleyegelmektedirler ve onları programlarına yerleştirmiş durumdadırlar. Genellikle prog
ramlarında yer alan ifade şöyledir : "Doğu sorunu bir geri kalmışlık sorunudur. Buradaki geri 
kalmışlık halledilirse, bu sorun da çözüme kavuşur." 

Yine, burada da, gerek iktidar partisi sözcüsü, gerek Sayın Bakan ve gerekse muhalefet 
partileri sözcüleri pek birbirlerinden farklı şeyler söylemiyorlar. Anlaşamadıkları, sadece bir 
tek şey var; o da, yöntem farklılığı, yöntemde farklı düşünüyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, oysa sorun bu değil; sorun, çok ciddidir, ciddiyetle eğilmemizi ge
rektirir. 

Değerli arkadaşlarım, sorunu bir kolluk sorunu, asayiş sorunu olarak görüp, kollukla çö
zebilme anlayışından kurtulamadığımız sürece, bu sorunu çözebilmemiz, yangın yerine dönen 
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doğuyu ve doğu insanını bu durumdan kurtarabilmemiz mümkün değildir. Onun için, önce
likle bu soruna doğru teşhis koymalıyız. Doğru teşhis konmadığı sürece bu yangın büyüyecektir. 

Teşhis nedir; ne yapmak gerekir? Bir kere şunu peşinen ifade etmek istiyorum : Cumhuri
yet tarihimizden bu yana devam edegelen anlayış, bu sorunu, hep, siyasal güçlerin, siyasal kad
roların dışında çözme anlayışıdır; yani, sorunu bir kolluk sorunu gibi görüp, askerle sorunu 
çözme anlayışıdır. Defalarca denenen bu çözüm yönteminden artık elbirliği ile vazgeçmemiz 
gerekir. Sorunun kolluk sorunu olmadığı; sorunun, siyasal, ekonomik, politik, sosyolojik bir 
sorun olduğu noktasında anlaşmaya varmamız gerekir. Eğer, sorunu böyle teşhis etmez, buna 
göre demokratik çözüm yöntemleri düşünmezsek, inanın, yarın bu sorunun içinde boğuluruz, 
bu sorunun altında kalırız. Bunu ısrarla ve inatla savunmaya devam edeceğiz; çünkü, doğru 
çözüm yöntemi budur değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Eren, 5 dakikanız kaldı. 
M. ALt EREN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Sayın içişleri Bakanımız her defasında buraya çıkıp, "Şu kadar terörist yakaladık, şu ka

darını öldürdük, şu kadarı kaldı. Olaylar büyüyor; ama, çok fazla insan yakalıyoruz. Bu da 
sorun karşısında başarılı olduğumuzu gösteriyor." diyor; ama, sorun büyüyerek devam ediyor 
Sayın Bakan. Sorunu nasıl çözeceksiniz? Hep böyle vur, kaç, yakala, öldür yöntemleriyle mi 
çözeceksiniz? Gerçekten ve samimiyetle soruyorum; bu sorunun böyle çözülebileceğine inanı
yor musunuz? Değerli arkadaşlarım, ben şahsen bu sorunun böyle çözüleceğine inanmıyorum. 

NECAT TUNÇStPER (Balıkesir) — Nasıl çözülür, onu da söyle. 

M. ALt EREN (Devamla) — Söylüyorum nasıl çözüleceğini. 
Bildiğiniz gibi, birkaç ay önce 2932 sayılı Yasayla ilgili kanun teklifi Anayasa Komisyonu

na geldi. O komisyonda bu yasa teklifini tartıştık.2932 sayılı Yasanın bir tek amacı vardı; o 
da, Türkiye'de bir kısım yurttaşlarımızın konuştuğu Kürtçe idi; onu yasaklayan yasa idi; utanç 
verici bir yasa idi, çağdışı bir yasa idi. Ama teklif komisyonda görüşülürken, ne acıdır ki, daha 
komisyonda reddedildi. Bu yasa teklifini veren siyasî partinin komisyon üyelerinden -ne acıdır 
ki, genel başkanları bu yasayı vermesine rağmen- komisyonda bu yasayı savunmaya sadece iki 
üye gelmişti. Bu da, o yasa teklifini veren siyasal partinin bu konudaki samimiyetinin açık ör
neğidir. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Yalan söylüyorsun. 

M. ALt EREN (Devamla) — Tutanaklara bakarsınız. 

Değerli arkadaşlarım, yine yasaya aykırı biçimde oluşturulan köy koruculuğu sistemi... 
Bu sistem, köy koruculuğu yasasına da aykırı. Sayın Bakan buradan, yasayı açıp okusun. Ne
rede, hangi tarihte, ne zaman böyle bir sistem oluşturulmuş Türkiye'de, 1924 tarihinden bu 
yana? Bana bir örnek göstersinler; bu biçimiyle ama... 

Sayın Bakan, ayrıca, "18 bin küsur köy korucusu var, 3 005 köy korucusu da sırada 
bekliyor" diyorlar. 

Peki, iyi güzel de, madem 3 005 insan bu işte görev alabilmek için sırada bekliyor, o za
man niçin diğer vatandaşlara baskı yapıyorsunuz, onlara işkence yapılıyor, zorbalık yapılıyor, 
köy korucusu olabilmeleri için? Ben size somut bir örnek vereyim : 10 gün önce Van'daydım, 
Van'ın Gürpınar beldesine gittim. Gürpınar köylüleri bana geldiler -burada Van milletvekilleri 
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vardır, sorsunlar- "Ne olursun, bizi bu dertten kurtar, her gün dayak yiyoruz, zorla bizi köy 
korucusu yapmak istiyorlar" dediler. (ANAP sıralarından "Yok, yok" sesleri, gürültüler) 

HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Van) — öyle bir dert yok; ben oradan geldim, 
M. ALÎ EREN (Devamla) — O zaman bir araştırın... 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Yok, yok. 
HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Van) — Yalan söylüyorsun. 
M. ALİ EREN (Devamla) — O zaman, sizi kendilerine yakın hissetmedikleri için size böyle 

bir sorunu getirmiyorlar demektir. (ANAP sıralarından gürültüler) 
YASİN BOZKURT (Kars) — Senin tahriklerin... 
TALÂT SARGIN (Tokat) — Haydi canım, sen yakınsın da biz yakın değiliz!.. 
M. ALt EREN (Devamla) — Sizi kendilerine o kadar yakın hissetmiyorlar. (ANAP sıra

larından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Eren, Genel Kurula hitap edin lütfen. 
M. ALİ EREN (Devamla) — Şimdi haklıdırlar onlar, onlar haklıdır size bu sorunu getir

memekle... 
HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Van) — İsim açıkla, yalan söylüyorsun. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Öyle bir şey yok. 
M, ALİ EREN (Devamla) — Lütfen dinleyin... 
Haklıdırlar; çünkü, bu sorun dört ayda bir buraya geldiğinde, olağanüstü halin uzatılma

sı için parmak kaldıran insanlardan birisiniz. Nasıl gelip size söyleyecekler? Elbette söyleyemezler. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Senin şahsî fikrin. 
M. ALİ EREN (Devamla) — Ben muhalefet milletvekiliyim; bana gelip dertlerini anlata

caklar. Odamda yüzlerce mektup var; gelin vereyim size. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım, şimdi, kısaca şunu söylemek istiyorum. Olağanüstü hal, sıkıyöne

tim, bu bölgenin kaderi değildir, olmamalıdır. Onun için yapılacak şey, önce soruna doğru teş
his koymaktır; sonra da, öncelikle bu bölgeden, sıkıyönetimleri, olağanüstü halleri ve köy ko
ruculuklarını kaldırmaktır. 

REŞÎT ÇELİK (Van) — Ondan sonra ne olacak? 
M. ALt EREN (Devamla) — Eğer bunları yapmaz, bu iyileştirmelere gitmezseniz, oraya 

demokrasiyi, oraya insan haklarını getirmezseniz, bu sorunun altında boğulursunuz. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi tezkereyi yeniden okutup onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30.10.1989 tarih ve 188-2/4949 sayılı yazımız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14.11.1989 tarihli ve 72 Sayılı kararıyla 19.11.1989 günü 

saat 17.00'den itibaren (4) ay süre ile uzatılması onaylanan Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâ
ri, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerindeki olağanüstü halin, 19.3.1990 günü saat 17.00'den 
geçerli olmak üzere (4) ay süre ile uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 2.3.1990 tarihinde uygun görülmüştür. 
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Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

Başbakan 

BAŞKAN — 8 ildeki Olağanüstü Halin 4 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tez
keresini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

4. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 647 Sayûı Cezaların infazı Hakkındaki Kanun ile Bu 
Kanunu Değiştiren 1712, 2148, 2638, 2892 ve 3267 Sayılı Yasalarla Şartlı Salıverilmeleri Sağlanma
yan Hükümlülere Şartla SalıverümemeUrini Sağlayan Karar ve Disiplin Cezalarını Ortadan Kaldıran 
Kanun Teklifinin, içtüzüğün 38 inci maddesi gereğince doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(2/218) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 38 inci maddesine göre verilmiş bulunan iki 
adet doğrudan gündeme alınma önergesi vardır. Okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
6.10.1989 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğum 647 sayılı 

Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanun ile bu kanunu değiştiren 1712, 2148, 2638, 2892 ve 3267 
sayılı yasalarla şartlı salıverilmeleri sağlanmayan hükümlülere şartlı salıverilmelerini sağlayan 
karar ve disiplin cezalarını ortadan kaldıran kanun (2/218) teklifimin İçtüzüğün 38 inci mad
desi uyarınca doğrudan gündeme alınmasını arz ederim. 

Ekin Dikmen 
İçel 

EKİN DİKMEN (İçel) — önergenin lehinde söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
Sayın Dikmen, süreniz 10 dakikadır. 
EKİN DİKMEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, verdiğim kanun teklifi, şart

la salıverilmeden yararlandırılmayan tutuklularla ilgilidir. 
Son zamanlarda -Sayın Adalet Bakanlığı çok iyi bilmektedir- haklarında "Şartla 

salıverilmemesi" kararı verilenler, bu kararların kaldırılması için .bağlı bulundukları cezaevle
rinin infaz savcılarına yahut Cumhuriyet savcılarına başvurdukları zaman, dosya Adalet Ba
kanlığına gönderilmekte ve Adalet Bakanlığı, yaptığı inceleme sonucunda ya resen bunları ya
rarlandırmakta veyahut da bazı noksanlıklar tespit etmek suretiyle, Cumhuriyet savcılığına bu 
noksanlıkların tespiti ve orada karar verilmesi için dosyayı geri göndermektedir. Son zaman
larda en azından bu türlü 50 tane tutuklu ile ilgili dosya Adalet Bakanlığına gelmiş ve Cumhu
riyet savcılarına gitmek suretiyle, bu şartla salıverilmeden yararlandırılmama kararları orta
dan kaldırılmak suretiyle, şartla salıverilmişlerdir. 

25 yılı aşkın bir süre ceza alan ve infazı yakılan Etem Çelik isimli Gaziantep (E) Tipi Ce
zaevindeki bir tutuklu, bu yolla daha dün tahliye edilerek kendi evine gönderilmiştir. 

O halde, benim kanun teklifimde belirttiğim gibi, orada bazı cezaevi yöneticilerinin yaptık
ları bazı hatalar var. Bu hatalar bazen verilen kararların mahkûma tebliğ edilmemesinden kay
naklanmakta, bazen de işlenen suça verilen cezanın çok ağır olduğu ve kendisine itiraz süresinde 
tebliğ edilmediğinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bu kanun teklifini verdim; fakat, dört aya 
yakın bir süredir Genel Kurula indirilmedi. Bu haksızlık da gözle görülür bir şekilde ortadadır. 
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Eğer, bu kanun teklifi Mecliste görüşülürse, ben inanıyorum ki, kabul edilecek ve o za
man cezaevlerinde 100 bin mahkûm varsa, bunların 60 bini veya 70 bini bu suretle tahliye edil
me imkânına kavuşacak. Bu, hem onların ailelerini ıstıraptan kurtaracak, hem de devleti ek 
bir maddî külfeti karşılamaktan alıkoyacaktır. Bu bakımdan gündeme alınmasını istiyorum. 

Bu bakımdan oylarınızla kabul etmenizi diliyor, saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ALPASLAN PEHLtVANLI (Ankara) — Aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — önerge aleyhinde, Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Alpaslan Pehlivanlı, bu

yurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş

kan, değerli üyeler; İçel Milletvekili Sayın Ekin Dikmen'in, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kındaki Kanun ile Bu Kanunu Değiştiren Çeşitli Yasalarla Şartla Salıverilmeleri Sağlanmayan 
Hükümlülerin Şartla Salıverilmelerini Sağlayan Karar ve Disiplin Cezalarını Ortadan Kaldıran 
Kanun Teklifi, Komisyonumuza 10.10.1989'da geldi. Şu anda Komisyonumuzda, gerçekten her 
biri kendisine göre önemli, 44 tane teklif, 12 tane de tasan var. Bu tasarı ve tekliflere, bu hafta 
yapacağımız çalışmalardaki aldığımız 2 teklif ve 3 tasarı da dahil değil. 

Bu teklif her ne kadar ekim ayında önümüze geldiyse de, malumunuz olduğu üzere, araya 
bütçe görüşmeleri girdi, daha sonra sayın milletvekillerinin yılbaşı tatili girdi. Yine malumu
nuz olduğu üzere, sömestr tatilinde çoğunluğu sağlama sıkıntısını hep beraber çektik. Komis
yonumuz, Plan ve Bütçe Komisyonundan sonra en yüklü ve en çok çalışan komisyonlardan 
biri olmasına, haftada iki gün çalışmasına rağmen, belli bir sıra dahilinde hepsini görüşmeye 
gayret sarfedecektir. 

Sayın Dikmen'in teklifinde, disiplin cezası aldığından, şartla salıverilmeden yararlanama
yan hükümlüler hakkında verilen karar ve disiplin cezalarının kaldırılması ve sıkıyönetim ilan 
ve faaliyetleriyle ilgili olan fiillere artırılarak, verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların, artırılan mik
tarlar indirildikten sonra hesaplanması öngörülmektedir. Konu, ihtisas komisyonları tarafın
dan uzun uzun tartışmaya değer bir konudur. O nedenle, böyle aceleye getirilmeden, ihtisas 
komisyonunda tartışmaya açıldıktan ve görüş belli olduktan sonra Genel Kurulumuzda müza
kere edilmesinde, tartışılmasında fayda olduğundan, önergenin reddedilmesi yolundaki görü
şümü arz eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pehlivanlı. 
önerge üzerinde başka söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, oylarınıza sunuyorum : 

önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

5. —İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kim
selere Tazminat Mrümesi Hakkında Kanun Teklifinin, İçtüzüğün 38 inci maddesi gereğince doğrudan 
gündeme alınmasına ilişkin önergesi (2/227) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1.11.1989 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğum 466 sayılı 

Kanun Dışı Yakalanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun 
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(2/227) Teklifimin, İçtüzüğün 38 inci maddesi uyarınca doğrudan gündeme alınmasını arz 
ederim. 

Ekin Dikmen 
içel 

BAŞKAN — önergenin lehinde Sayın Ekin Dikmen', aleyhinde Sayın Alpaslan Pehlivanlı 
söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Dikmen. 
EKİN DİKMEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kanun teklifimin de gün

deme alınmasını istiyorum. 
Bu kanun teklifimin bütün maddeleriyle ilgili değişiklik önergeleri var. Yalnız, çarpıcı ol

ması bakımından bir tanesini dikkatinize arz etmek istiyorum. Haksız olarak yakalananlar ve 
tutuklananlar, beraat ettikten sonra, devlet aleyhine tazminat davası açabiliyorlar. Tazminat 
davaları yetkili mahkemede karara bağlandıktan, lehine veya aleyhine karar verildikten sonra, 
eğer lehine bir karar çıkmış ise, o kişi tarafından icraya başvurulmak suretiyle, o dava bedeli 
devletten tahsil edilmek istenmektedir. Bu arada devlet, Temyiz Mahkemesine gidip bu kararı 
bozdurduğunda, karar geri gelir gelmez, bu sefer de, iade ettiği parayı bu kişiden tahsil etmek 
için icraya başvurmak suretiyle, kişinin ne kadar mal varlığı varsa, onların üzerine hemen ha
ciz koydurmaktadır. 

Esasında, bu kişinin, tashihi karar veya iadei muhakeme yoluyla tekrar mahkemeye gitme 
hakkı vardır. Bu kişi tashihi karar veya iadei muhakeme yoluyla tekrar bir üst mercie başvur
duğunda, Temyiz Mahkemesinin kararı bozulursa, o süre içerisinde bu kişinin mal varlığına 
konulan hacizlerden dolayı, bu kişi, mallan üzerindeki tasarruf yetkisini kaybetmektedir ve 
bu da mülkiyet esasına aykırı bir durumdur. Burada, kişinin bu üst mercilere başvurma süresi
nin sonuna kadar, onun mal varlığı üzerine herhangi bir haciz konulmaması gerekir inancın
dayım; konulardan bir tanesi bu. 

Bu kanun teklifini bu bakımdan vermiş bulunmaktayım. Aradan dört ay gibi gene uzun 
bir süre geçti, komisyonlarda görüşülmedi. Bu arada Genel Kurula indirilmesini istedim. Gün
deme alınması için oy vermenizi saygıyla bekliyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dikmen. 
önergenin aleyhinde Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Alpaslan Pehlivanlı, buyurun 

efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler, Komisyonumuz gündeminin yoğunluğuyla ilgili sözlerimi, kıymetli vakit
lerinizi almamak için, tekrarla yetiniyorum. 

Sayın Ekin Dikmen'in kanun teklifi ile, aynı cins suçtan mahkûm olanların, itiyadî suçlu
ların ve suç işlemeyi meslek veya geçinme vasıtası haline getirenlerin zararlarının devlet tara
fından ödenmesi, tazminat miktarının, Türk parasının değer kaybediş durumuna göre, mah
kemece artırılması, tazminat talebine esas olan işlemlere tamamiyle kendi ihmali veya kusurlu 
hareketleriyle sebep olanlara da tazminat verilmesi düşünülmekte ve öngörülmektedir. Bu da, 
ihtisas komisyonlarında görüşülmeden, alelusul Genel Kuruldan geçirilmesi uygun olmayan 
bir tekliftir. İhtisas komisyonunda görüşüldükten sonra Genel Kurula sunulmasında fayda 
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olduğunu ve teklif aleyhinde oy kullanılmasını arz eder, saygılarımı sunarım. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pehlivanlı. 
önerge üzerinde başka söz isteyen?.. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Lehinde söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — önergenin lehinde Sayın Hasan Fehmi Güneş, buyurun. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri, milletveki
li arkadaşlarımızın emek sarfederek, görevlerini ciddiye alarak hazırladıkları yasa önerilerinin 
gündeme alınması konusunda gerçekten titizlik göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çün
kü, milletvekillerimizin hem çalışmalarını değerlendirmek, hem de onları yasama görevine özen
dirmek açısından bunda büyük faydalar mütalaa ediyorum. 

Benim arz etmek istediğim şudur: Milletvekillerimizin verdikleri yasa önerilerinin, 45 günlük 
süre içinde Genel Kurula indirilmesi İçtüzüğün 38 inci maddesinin emriyse, buna mümkün mer
tebe uyulmalıdır. Tatil gibi nedenlerle ya da başka nedenlerle bu 45 günün aşılması gelenek 
haline gelmemelidir. Benim birinci dileğim budur. Milletvekili arkadaşımız hazırlamış; ama, 
zaman geçmiş, yasal süresini de doldurmuş ve Genel Kurula indirme hakkını kullanmak isti
yor... Ya indirmeliyiz ya da gerçekten komisyonda görüşülmeli. Kuşkusuz bu önerilerin komis
yonda görüşülmesinde büyük yarar var, noksanları tamamlanır, mükemmelleşir, görüşülür, ol
gunlaşır; ama, o süre içinde bunu yapamtyorsak, milletvekilimizin bir hazırlığını da günlerce 
bekletmemeliyiz. 

Arz etmek istediğim bir diğer husus şudur : Sayın Ekin Dikmen'in -bugün görüşüldüğü 
için söylüyorum- önerilerinin sıra sayısı, yani Meclis Başkanlığına veriliş sırası 218 ve 227'dir. 
Mesela, yine yasa önerisi şeklinde, benim gözüme çarpan, 200 üncü sıradaki (bundan 17 sayı 
öncesi) görüşülmüş ve gündeme girmiş. Eğer gündeme alıp görüşme konusunda milletvekille
rine öncelik verilirken, kronolojik sıraya göre değil de, başka önceliklere önem ve ağırlık verili
yorsa, bu doğru değil. 

Şunu söylemek istiyorum : İşte, "İktidar Partisi milletvekillerinin önerilerine öncelik ve
relim, getirelim; ama, bunlarınki biraz geç de olsa olur..." düşüncesiyle hareket ediliyorsa, bu
dur demiyorum; ama, buysa, bu haksızlık olur. Buna lütfen özen gösterelim. 

Bu iki hususu, bu vesileyle, genel bir kaygı olarak dile getirmek istedim. Sadece bu konu
larla ilgili değildir; bütün yasa önerileriyle ilgili bir dileğimdir. Çünkü, milletvekili arkadaşla
rımız sık sık grup yöneticilerine, yani bizlere gelip, "Ben şu kadar süre önce bu teklifi hazırla
dım, verdim; ama Genel Kurula gelmiyor, bunu takip edin" demektedirler. Komisyon başkan
ları, komisyon yöneticileri bu konuda duyarlı olmalıdırlar. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 

önerge üzerinde başkaca söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

V. — SEÇİMLER 
1. — Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
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1 inci sıradaki, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonundaki açık üyelik için, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubunca, Manisa Milletvekili Sayın Erdoğan Yetenç aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci sıradaki, Dilekçe Komisyonundaki açık üyelikler için, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 

Grubunca İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Fehmi Güneş ve Kocaeli Milletvekili Sayın Onur 
Kumbaracıbaşı aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü sıradaki, (10/38) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonundaki açık üyelik için, 

Anavatan Partisi Grubunca Trabzon Milletvekili Sayın İbrahim Cebi aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Bingöl Milletvekili Ilhatni Binici ve 36 arkadaşının, TBMM binasında milletvekillerince 

yaptlan çalışmalarm ve telefon konuşmalarının kaydedilerek belge haline getirildiği iddiasını tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/68) 

BAŞKAN — Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

1 inci sıradaki, Bingöl Milletvekili tlhami Binici ve 36 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet-
Meclisi binasında milletvekillerince yapılan çalışmaların ve telefon konuşmalarının kaydedile
rek, belge haline getirildiği iddiasını tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin öngörüş-
mesine başlıyoruz. 

Hükümet? Burada. 
Başkanlık Temsilcisi Sayın Uğur Ener, burada. 
İçtüzüğümüze göre, görüşmelere geçmeden önce önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi millî irade ile seçilmiş ve TC Anayasasında vücut bulmuş 

yasama organı olarak devletin ve milletin en üst kuruluşudur. Bu kuruluşun denetimi ve mil
letvekillerinin sorumlulukları ile görevleri Anayasamızda belirtilmiştir. 

Devlete bağlı hiçbir organ ve bu organlarda çalışan kişiler ile özel birtakım kuruluşlar ve
ya istihbarî mahiyette de olsa uluslararası hiçbir kuruluş ve kişi TC anayasasında belirtilen madde 
içeriklerinin dışında ve içeriğinde milletvekilleri ve yasama organı üyeleri hakkında herhangi 
bir bilgi toplayamaz, bunları ileride şantaj mahiyetinde veya diğer bir amaçla kullanamaz. Bu
nun dışında hareket edenler, millî iradeyi hiçe saydıkları gibi, doğrudan Anayasa suçu işlemiş 
olurlardı. 

Kaldı ki, sade bir TC vatandaşı dahi haberleşme konusunda Anayasanın ve yasaların be
lirlediği çerçeve içinde özgür ve bağımsızdır; hiçbir kuruluş ve kişi vatandaşlarımızın bu temel 
hakkını kullanmalarını engelleyecek çalışmada bulunamaz. Bu temel hak ve özgürlüğün kısıt
lanması ancak yasa ile belirlenir. 
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Devlet olma niteliğimize gelince. Biz bir aşiret devleti değiliz. Binlerce sene öteye uzanan 
geleneği ve göreneği ile hukuk ve toplumsal yapısıyla dünya devletleri arasında insan haklarına 
saygılı çağdaş bir devletiz. 

Dünyamızın ve dünyamızdaki ulusların, milletlerin ortak olarak birleştikleri tek nokta, 
çağımızın yönetim biçimi olan demokrasi ve demokrasinin gereği,parlamenter rejimdir. Parla
menter rejim üzerinde her milletvekili arkadaşımızın titizlikle davranacağına, özen gösterece
ğine ve bu hususta hiçbir konuda taviz vermeyeceğine inanıyoruz. 

Ülkemizde son zamanlarda demokrasinin kesintiye uğrayışı ve parlamenter rejimlerin or
tadan kaldırılmak istenmesiyle ara rejim dediğimiz cuntasal rejimlerin oluşu, parlamenter re
jim anlayışımıza gölge düşürdüğü gibi, zaman zaman parlamenter rejimin özelliklerini ve ana-
karakteristik birimlerini geçici bir süre de olsa askıya alıp insan haklarım vatandaşlık görevle
rini yok etmiştir. Bu nedenledir ki, anayasal kuruluşların dışında birtakım organlar ve kuru
luşlar parlamenter rejimi hedef almakta ve zaman zaman kendini parlamenter rejimin üstünde 
bir güce sahip olma niteliğinde görmektedir. Felsefenin bu yanlış ve sakat tutumu, Parlamen-
tomuzdaki milletvekillerinin telefonlarının dinlenmesi olayına kadar varmıştır. Bu olayı ka
muoyuna aktarmak, basınımızda net ve özgürce tartışıp sakat yanlış ve esasında parlamenter 
rejimle birlikte devleti yıpratma hedefini seçtiğini ortaya koymakta yarar vardır. Bu nedenle, 
parti farkını düşünmeksizin, millî irade ile seçilmiş parlamenterlerin çalışmalarını engelleyen 
veya birtakım kulakçıklarla dinleme sistemini sistematik bir mekanizma haline getirmeyi dü
şünen zihniyete "dur" demek gerekmektedir. Burada parlamenterlere ve Parlamentoya görev 
düşmektedir. Olayların daha net ve açık ortaya konulmasında yarar vardır. 

1988 Eylülünde, parlamenterlerin odalarındaki telefon makineleri değiştirildiğinde tanık 
olduğumuz dinleme bobinleri utanç vericidir. Bu konuda tarafımdan Sayın Başbakana yazılı 
soru önergesi verilmiş, Ulaştırma Bakanlığı tarafından cevaplandırılmıştır. Sayın Başbakanın 
çok önemli, parlamenterlerle ilgili bu sorun karşısındaki tutum ve davranışı da anlaşılamamıştır. 

Ulaştırma Bakanlığı tarafından teşekkül ettirilen bilirkişi tarafından makinelerin içindeki 
dinleme cihazlarından "indüksiyon bobinajı" olarak bahsedilmektedir. Bilirkişi, olayı fiilen 
kabul etmiş bulunmaktadır. 

Dinleme olayının ulusal kurum ve kuruluşlar dışında uluslararası kuruluşlarca da plan
lanmış olması ihtimali vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının tutumuna gelince; daha çok enteresandır. Ba
sında çıkan haberler üzerine, Büyük Millet Meclisi Başkanı nasıl bir araştırma içine girmiştir? 
Türkiye Büyük Millet Meclisini 1980 sonrası kurulan bürokratik bir kuruluş mu, yoksa millî 
iradeye dayalı Meclisin seçtiği Başkan, yardıma ve idareciler mi yönetmektedir? Olayların akı
şına baktığımızda, bu da belirgin ve net değildir. 

Milletvekillerinin posta kutularına, gardroplarına yurt dışında ve yurt içinde faaliyet gös
teren birtakım kuruluş ve kişiler tarafından mektup ve birtakım yayınlar bırakılıyorsa ve Baş
kanlık Divanının bundan haberi yoksa, milletvekilinin can güvencesi var mıdır? 

Parlamenterlerin çalışmalarının, parlamenterlere gelen telefonlar ile parlamenterlerin ara
dıkları telefonların kayıtları tutulmakta ve arşiv niteliğinde de olsa belge haline getirilmekte
dir. Olayımızın en üzücü ve yasa çiğneyici niteliği de, çarpıcı olarak burada görülmektedir. Bu 
konuda Başkanlık kimlere yetki vermiştir? Kimler tarafından millî irade ile oto-kontrol siste
mine gidilmiştir? 
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. Bütün bu entrikalar bize, Osmanlı hanedanlarının saraydaki tutum ve davranışlarım ha
tırlatmaktadır. 

Parlamenter sisteme gölge düşürmemek, millî iradeyi hâkim kılmak ve bu kutsal çatıda 
Bizans entrikalarının dönüşüne izin vermemek için, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri gereğince, bir Meclis araştırmasının açılmasını talep ediyoruz. 

Saygılarımızla. 

îlhami Binici 
(Bingöl) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — içtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda sırasıy
la Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göstereceği 
bir diğer imza sahibine söz verilecektir. 

Hükümet adına? 
TBMM İDARE AMİRİ MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Konu, Türkiye Büyük 

Millet Meclisiyle ilgili olduğu için Meclis Başkanlığı adına ben konuşacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Ener. 
Başkanlık temsilcisi olarak Meclis İdare Amiri, Kütahya Milletvekili Sayın Mustafa Uğur 

Ener. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — Sayın Başkan, hükümet adına mı, yoksa Başkanlık adına mı? 
BAŞKAN — Sayın Binici, duyulmuyor mu? "Başkanlık temsilcisi olarak" dedim. 
İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Siz Hükümet adına çağırdınız efendim. 
BAŞKAN — Efendim, önce Hükümet adına sorduk, Başkanlık adına söz istenince, usu

len Sayın Ener'i davet ettik. 
Buyurun Sayın Ener. 
TBMM İDARE AMİRİ MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri, Bingöl Milletvekili Sayın tlhami Binici ve 36 arkadaşı tarafından verilmiş bulu
nan Meclis araştırması önergesinde ileri sürülen iddialar hakkında Yüce Heyetinize Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığımız adına bilgi sunmak üzere huzurlarınızdayım; sözlerime 
başlarken Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bu önergedeki konulardan bir bölümünü kapsayan telefonlarla ilgili iddia, daha önce Sa
yın Binici tarafından Başbakanlığa yöneltilen yazılı soru münasebetiyle Meclis Başkanlığımız 
tarafından takip ve tahkik konusu yapılmış ve 1988 yılı ağustos ayı içinde, sayın milletvekilleri-
mizin odalarında bulunmakta olduğu halde sökülerek devre dışı bırakılan dört şef, bir sekre
terli telefon sisteminin , parlamenter odalarındaki şef telefonunda bu telefonun dinlenilmesi
ne yarayan özel bir cihazın bulunduğu iddiası Üzerine konu, o tarihte bir teknik heyet oluştu
rularak PTT repartitör girişinden itibaren incelettirilmişti. O tarihte PTT laboratuvarlarında 
yapılan inceleme sonucunda tanzim olunan rapora göre, sökülen sistemde yer alan makinede 
kadran tertibatının çıkarıldığı, bunun yerine, tuşlu numara arama düzeni, enformasyon bü
tanları ve dört şef, bir sekreter sisteminin cihazda birleştirildiği, şef sekreter arasında işaretleş
meyi temin için de 8 ohm, 0,3 vatlık işaret vazifesi gören bir hoparlör devresi ve enformasyon 
devre plaketi monte edi'diği tespit edilmiştir. Makinenin tadilatında yer verilen bu parçaların, 
milletvekillerimizin müşterek sekreterleriyle olan görüşmeler için gerekli işaretleşmeyi, hizmetlileri 
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çağırma sinyallerini ve milletvekilleri ziyaretçileri bekleme salonunda bulunan bilgisayar siste
mine iletilmesi gerekli enformasyon bilgilerinin verilmesini ve derlemesini sağlayan teknik bir 
cihaz olduğu sonucuna varılmıştır. Böylece, parçaların, konuşmaları dinleme, dinletme ve zapt 
etme gibi bir özelliğe sahip olmadığı ortaya çıkmış idi. Konu, iddia sahibi değerli arkadaşımı
za bu yolda iletilmesine rağmen, bu defa bir Meclis araştırması açılması istemi gerçekten Baş
kanlık Divanımızca biraz üzüntü ile karşılanmış ve konu, uzman kuruluş olan PTT'ye başvu
rularak elektronik mühendislerinden teşekkül eden bir heyete yeniden inceletilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği üzere, parlamento ve halkla ilişkiler binalarında kurulu 
bulunan telekomünikasyon tesislerinin, binalarımızdaki repartıtör girişinden itibaren, tesis, bakım 
ve onarım hizmetleri, Başkanlığımız sorumluluğunda yürütülmekte, dışarıdan binalarımızda
ki repartitörlere gelen telefon hatlarının tesis, bakım ve onarımlarından ise, PTT Genel Mü
dürlüğü sorumlu bulunmaktadır. Parlamento ve halkla ilişkiler binalarımızda kurulu bulunan 
telekomünikasyon sistemlerinin, tekniğine uygun olarak tesis ettirildiğinden ve bunlar üzerin
de haberleşme gizliliğini ihlal edecek herhangi bir ek tesisatın bulunmadığından emin olun
makla birlikte, bu defa, tesisatın her noktası PTT Genel Müdürlüğümüze yeniden incelettiril
miştir. PTT Genel Müdürlüğü teknik heyetince, repartitörden, telefon makinelerinin iç aksa
mına kadar göz ve ölçü aletleriyle yapılan kontrol ve muayene neticesinde tanzim olunan rapo
ru bilgilerinize arz etmek istiyorum. 'Türkiye Büyük Millet Meclisi Parlamento Binası ve par
lamenter odalarında kurulu bulunan telefon sistemleri üzerinde konuşmaları dinlemeye yarar 
bir cihazın bulunup bulunmadığının incelenmesidir. 

tnceleme : Ekibimiz 3 Mart 1990 Cumartesi günü saat 09.00'da konu ile ilgili öngörülen 
her türlü teknik tedbirleri alarak göreve başlamıştır, tnceleme çalışmalarından önce Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğince gerekli görülen işlemler tamamlanmış, akabinde 
emniyet yetkilileri ve diğer görevlilerin nezaretinde Parlamento Binası ve parlamenter odala
rında kurulu bulunan telefon sistemlerinin incelenmesine geçilmiştir. Santraldan telefon maki
nesine kadar kablo güzergâhı ve terminal kutuları kontrol ve muayene edilmiş, ayrıca parla
menterlerin kullandıkları tüm telefon sistemlerinin tamamı sökülerek cihazların içerisindeki 
teknik malzemeler kontrol edilerek dinleme amacıyla konulmuş elektronik bir cihaz veya par
ça bulunup bulunmadığı kablo ve terminal kutularında dinleme amacıyla yapılmış herhangi 
bir tadilat veya bu amaçla konulmuş cihaz olup olmadığı araştırılmıştır. Daha sonra dahilî ve 
haricî araştırmalar yapılarak telefon apareyleri ve telefon hatlarında diyafoni (ses karışması) 
ve zayıflamanın olup olmadığı da incelenmiştir. 

Netice ve Karar : Yapılan incelemeler sonucunda kablolarda, terminal noktalarında ve te
lefon makinelerinde herhangi bir şekil veya biçimle telefon konuşmalarını dinlemeye yaraya
cak bir cihaz veya parçanın olmadığı, kablo üzerinde ve terminal noktalarında dinleme ama
cıyla herhangi bir tadilat yapılmamış olduğu görülmüştür." 

Bu rapordan da anlaşılacağı üzere, gerek tesisat, gerekse makineler üzerinde konuşmaları 
dinlemeye, dinletmeye veya zaptetmeye matuf bir cihaz bulunmadığı tekrar tebeyyün etmiştir. 

Yapılan görüşmelerde, milletvekillerimizin bu konudaki şikâyetlerinin devam ettiği anla
şılmış, görüşüne başvurulan teknik heyetçe, geçen zaman içerisinde sistemlerde, kullanılma
dan mütevellit vaki deformasyon ve çıkan arızaların ıslahı sonucunda fiziksel ve elektriksel 
karakteristiklerde meydana gelen bozulmaların, konuşma sırasında zuhur eden parazitlere ve ses 
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zayıflamalarına yol açtığı bildirilmiştir. Bu durumun sayın üyelerimizde, konuşmaların din
lendiği intibaını uyandırdığı kanaatine varılmıştır. 

Bu tür yanlış izlenimlerinde önlenmesi için, teknoloji olarak eskimiş, kullanmadan dola
yı yıpranmış olan haberleşme sistemlerinin yenilenmesi konusunda PTT Genel Müdürümüz 
bizzat Meclise davet edilmiş ve kendisine bu konuda gerekli talimat verilmiştir. PTT Genel Mü
dürlüğümüzce, teknolojinin en son ürünü olan 3 bin hatlık dijital bir santralın kurulması için 
projelendirme çalışmalarına derhal başlanmıştır. Gerçekleştiğinde, üyelerimizin, teknolojinin 
en son ürünü olan bu santralın üstün hizmet kalitesiyle diğer santrallarda bulunmayan özellik 
ve kolaylıklarından istifade edeceklerini, sistem sayesinde, yanlış izlenim ve şikâyetlerin de or
tadan kalkacağını ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Başkanlığımız, bu kutsal çatı altında görev ifa eden milletvekilleri-
mizin de Anayasa ve yasalarla teminat altında olan her türlü haberleşmelerinin güven içinde 
ve düzenli bir şekilde yapılması hususunda, geçmişte gösterdiği titizliği bugün de devam ettir
me gayreti içindedir. Değerli milletvekillerimizin bundan emin olmamaları için hiçbir sebep 
yoktur. 

Araştırma önergesine konu edilen diğer bir husus da, milletvekillerinin posta kutularına, 
gardıroplarına bırakılan mektup ve bir kısım yayınlar hakkındadır. Bu konuda Başkanlığımı
zın ve Başkanlık Divanımızın koyduğu esaslar vardır. PTT aracılığıyla gelen mektup, tebrik, 
yayınlar gibi posta gönderileri, PTT görevlileri tarafından gardıroplara bırakılmakta, koli, telgraf 
ve kayıtlı posta gönderileri, imza mukabili kendilerine veya sekreterlerine teslim edilmektedir. 

Bunun dışındaki, yani PTT aracılığı olmaksızın gelen her türlü mektup, broşür, kitap ve 
davetiye gibi gönderilerin dağıtılması, tdare Amirliğinin kontrol ve dağıtım emrine istinaden, 
görevlilerimiz tarafından yapılmaktadır. Başkanlığımız, bu konuda da gerekli dikkat ve titizli
ği göstermektedir. 

Sayın Binici'nin önergesinde gerçekten hepimizi biraz da düşündüren ve üzen ve Başkan
lığımızı "yasa çiğneyici" olarak ifade etmeye çalıştığı bir iddiası var. 

Milletvekillerinin telefonla kimler tarafından arandıkları veya milletvekillerinin sekreter 
aracılığıyla yaptırdıkları telefon irtibatları, tamamen bir sekreterya hizmeti ve görevidir. Tele
fon kayıt ve irtibatıyla ilgili hizmetler, milletvekilinin sekreterine vereceği emir ve direktifler 
doğrultusunda yapılır. Sekreterin çalışma şekli ve sistemi, milletvekillerinin kendi iradeleri, is
tek ve arzuları istikametindedir. 

Sekreter, mevcut çalışma düzeni içinde milletvekili için bilgi kaydı tutuyorsa, bu husus, 
sekreterlik görevinin de bir gereğidir. Bu kayıtların -Sayın Binici'nin ifadesiyle- belge haline 
getirilip getirilmemesi, milletvekilinin kendi isteğine bağlı olması icap eder. Bu konuda Baş
kanlığın herhangi bir inisiyatifi veya iddia edildiği gibi, yetki verme gibi bir tutumu katiyen 
mevzubahis değildir. 

Bir sekreter, işi gereği, eğer telefonlarla ilgili bilgi kaydı tutuyorsa, bu kayıtların, bağlı bu
lunduğu sayın milletvekilinin dışında herhangi bir kişiye veya kurum içi veya kurum dışı bir 
yere verilmesi gibi bir durum kesinlikle sözkonusu değildir. Bu konuda hiçbir kimseye ne görev 
verilmiştir, ne de yetki verilmiştir. Sayın Binici'nin böyle bir konuya araştırma önergesinde yer 
vermesi, doğrusu, bizi biraz incitmiştir. 
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Kaldı ki, geçen yasama yılında bazı gazetelerde de yer alan, Sayın Binid'nin aynı konuda
ki iddiaları üzerine, durum o zaman da derhal incelettirilmiş; yetkili personel kendilerine iza
hatta bulunmuşlar; bu konuda sadece Sayın Binici'den böyle bir iddia ortaya atıldığı, arzu eder
lerse sekreterinin değiştirilmesi yoluna gidilmesi veya bu kayıtların tutulmaması için sekreteri
ne talimat vermesi belirtilmiş; buna karşılık Sayın Binici'den, sekreterinden ve çalışma düze
ninden memnun olduğu, Meclis teşkilatından herhangi bir şikâyeti olmadığı; ancak, teşkilat 
personelinin bu konuya karışmamasını, konunun, kendilerinin bir politikası olduğu cevabı alın
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım, özet olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki telefonlar dinleni
yor mu?.. Hayır, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki telefonlar dinlenmiyor. Peki, Türkiye Bü
yük Millet Meclisindeki telefonların dinlenmesi mümkün mü? Evet. Teknoloji o kadar ilerle
miş ki, dinlenmesi mümkün. Peki, telefonlarının dinlendiğinin tespiti mümkün mü? Evet. Ay
nı teknoloji gelişmesi içerisinde, bir telefonun dinlenip dinlenmemesinin tespiti de mümkün. 
Bu tespitleri, Yüce Heyetiniz adına seçtiğiniz Başkanlık Divanı her zaman yerine getirmektedir 
ve bundan sonra da dikkat ve itina ile yerine getirmeye çalışacaktır. 

Bütün bu açıklık içerisinde, araştırma önergesine oylarınız, Yüce Meclisin takdirlerine kal
mıştır. Sizlere, hepinize derin saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ener. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Adana Milletvekili Sayın Orhan Şendağ; buyurun. (DYP 

sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Bingöl Milletvekili Sayın llhami Binici ve 36 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi bi
nasında, milletvekillerince yapılan çalışmaların ve telefon konuşmalarının kaydedilerek, belge 
haline getirildiği iddiasını tespit etmek amacıyla, bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
hakkında Doğru Yol Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu adına görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle hepinizi Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, önce şu soruya kısaca cevap bulmak lazım. Telefonların dinlenmesi 
teknik bakımdan mümkün mü? Yaptığımız araştırmalar sonunda elde ettiğimiz bilgiler, bu
nun mümkün olduğunu göstermektedir. Teknikteki gelişme, telefon konuşmalarının kolaylıkla 
dinlenmesini sağlamıştır. Dinleme başlığı geçirmek, telefon hatları üzerine sadece iki pensle 
ufak bir aleti yerleştirmek suretiyle dinlemenin sağlandığı hususu herkes tarafından bilinmek
tedir; hatta telefon tellerine yerleştirilmesi zorunluluğunu da ortadan kaldıran aletler de yapıl
mıştır. Bunların, telefon tellerinin geçtiği manyetik alan içinde henhangi bir yere konmaları 
halinde, kolaylıkla, konuşmaları algıladıkları anlaşılmıştır. Dinlemenin santrallarda da yapıl
masının mümkün olduğu bilinen bir gerçektir. Uydular aracılığı ile de telefon konuşmalarının 
dinlenmesinin mümkün olduğu söylenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu alandaki teknoloji, akıllara durgunluk veren bir gelişme içinde
dir; her gün yeni bir aygıt yapılmaktadır. Burada önemli olan, küçüklük büyüklük değil, aygı
tın anlaşılmaz oluşudur. Çünkü aygıt, istenilen ölçüde, büyüklükte, küçüklükte yapılabilmek
tedir; bu konu artık problem olmaktan çıkmıştır. Çalışmalar daha çok bu aygıtların anlaşıla
maz, görülemez ve bulunamaz olmasını sağlamaya yönelik biçimleri ve yerleştirilmeleri yolun
da yapılmaktadır, tlginç olmaları bakımından, bir zeytin tanesine yerleştirilebilen bir kalem, 
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çakmak, sigaralık, kül tablası, saat süsü verilen; yüzüklere, elektrik prizlerine yerleştirilebilen 
dinleme cihazlarının yapılabildiğini belirtmeden geçemeyeceğim. 

Sayın milletvekilleri, teknolojisi ilerlemiş aygıt ve sistemlerin sağladığı olanaklarla çağı
mızda gizliliğin hiç kalmayacağının, herkesin her konuştuğunun, her yaptığının teknik açıdan 
gözetlenip izlenebildiğinin mümkün olduğu açıkça görülmçktedir. 

Sayın milletvekilleri, insan yaşamının evde bile özelliğinin kalmayacağı, insanın sığınabi
leceği bir özel âleminin olmadığı, insanın dinlenme ve gözetlenme kuşkusunda olduğu, yakın 
dostlarıyla, hatta eşiyle bile dinlenmeden konuşabilme olanağının bulunmadığı bir dünyayı, 
herhalde çağdaş hiçbir insanın düşünemeyeceği bir çılgınlıktır. 

Sayın milletvekilleri, dinleme ve kayıt araçları teknolojisinde görülen bu büyük ilerleme 
ve özellikle, bu aygıtların yaygınlaştırılmasındaki artışa paralel, buna bir karşı duruş, bir di
renme de başlamıştır. Hemen hemen dünyanın tüm ülkelerinde ve de uluslararası kuruluşlar
da, gizli dinlemeye karşı yoğun ve her geçen gün çoğalan ağırlıkta tepkiler görülmektedir. Bu 
konuda raporlar verilmekte, yasa çalışmaları yapılmakta, yazılar yazılmakta, mahkemelerde 
kararlar alınmaktadır; uluslararası diplomatik konferanslarda konuya ilişkin anlaşma metin
leri imzalanmaktadır, özel hayatın dokunulmazlığına, temel hak ve özgürlükleri temelinden 
tahrip etmeye yönelik böylesine girişimleri, çağdaş insan topluluklarının hoşgörü ile karşıla
maları artık mümkün değildir. Temel hak ve özgürlüklere karşı saldırgan nitelik taşıyan bu ey
lemlerin şiddetle, tepkiyle karşılanması insan unsurunun en doğal hakkı olsa gerekir. 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar yapılagelen bütün direnmelerde çarpışan iki tez olmuştur; 
biri, teknolojinin ilerlemesinin durdurulamaması, ikincisi ise, insanların temel hak ve özgür
lüklerine saldırıların hoşgörülememesi. Bu çarpışmanın, insan onuruna uygun bir sentezin bu
lunmasına kadar süreceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 

Ülkemizin, dünyadaki bu genel çalkantının dışında kalmasını, en azından yara almadan 
bu dönemi geçiştirmesini içtenlikle temenni etmekteyim. 

Sayın milletvekilleri, çağımız hukuk anlayışı ve çağdaş anayasalar, esasında mahalleri de
ğil, daima şahısları teminat altına almışlardır ve almaktadırlar. Bu sebeple, bir mekâna maddî 
anlamda tecavüzün şart olmadığı hususunda yetkili ağızlar, yetkili kalemler birleşmişlerdir. Bu 
bakımdan, sosyal devlet, hukuk devleti, demokratik devlet anlayış ve yönetim biçimlerine ge
çildiği, geçilmeye çalışıldığından beri bütün dünya ülkelerinde, mutluluğun elde edilebilmesi 
için gerekli koşulları güvence altına almak, uygar insanlarca en çok değer verilen ve hakların 
en değerlisi ve kapsamlısı olan özel hayatın dokunulmazlığı hakkını sağlamak, bunu devlete 
karşı garanti etmek anayasaların temel amacı ve görevi olmuştur. Bu hakkın korunması açısın
dan, devletin, bireylere herhangi bir araçla vukubulacak haksız müdahalesi anayasanın ihlali 
sayılmıştır, sayılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Fransa hukukunda "Bir kimse, rızası olmaksızın özel hayatına zarar 
verebilecek bir vesikanın -dinlenme cihazları ve kayıtları dahil- müsaderesini mahkemeden 
isteyebilir" denilerek kişinin temel hak ve hürriyetlerinden haberleşme hürriyeti, koruma altı
na alınmıştır. 

19 Nisan 1967 tarihli Alman Kanunu Projesine göre de, bu ülkede dinleme cihazlarının 
yapılması, ithali ve satışı yasaklanmıştır. 
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Diğer ülkelerde olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletlerinde de gizli dinlemeye, yasama
dan önce, yargının karşı çıkmış olduğunu görüyoruz. Bu ülkede, 1972 Haziranına kadar, hü
kümet, başkanın, Anayasayı korumak ve savunmak yeminine dayanarak, iç ve dış politika alan
larındaki ilişkileri gizli dinleme yöntemiyle izleyebilmesine rağmen, 1972 Haziranında Federal-** 
Mahkeme, sıfır oya karşı 8 oyla, iç politika alanında hükümetin gizli dinleme yapamayacağını 
karara bağlamış olduğunu da bu vesileyle belirtmeden geçemiyorum. 

Hukukumuza kaynaklık etmesi bakımından önem arz eden tsviçre hukukunda da, gizli 
dinlemeye karşı hükümlerin mevcut olduğu bilinmektedir. 

Diğer ülkelerden Hollanda, Norveç, Avusturya, ingiltere ve isveç'te de gizli dinlemenin 
suç sayılış olduğunu görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, dünya ülkelerinde durum bu iken, acaba ülkemizde bu konuda ne var? 
1982 Anayasamız, 22 nci maddesinde "Haberleşme hürriyeti" deyimine yer vermiş, "Her

kes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır" diyerek, daha birinci fık
rada bu temel hakkı esasa bağlamış ve ikinci fıkrada da, temel hakkı koruma altına almıştır. 
Hatta, "Kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de, kanunla yetkili kılınan merciin emri bulunmadık
ça, haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz diyen üçüncü fıkra ile de, gizliliğin 
esas olduğu pekiştirilmiş ve vurgulanmıştır. 

Anayasamızın 40 inci maddesi, haberleşme hürriyeti dahil, tüm temel hak ve hürriyetleri 
koruma altına almış, Türk Ceza Kanunu 19S ve 200 üncü maddeleri, bu suçu işleyenlerin cezaî 
hükümlerini düzenlemiştir. 

Anayasada ve Türk Ceza Kanununda sözkonusu.hükümlerin bulunmasına rağmen, uygu
lamada bir boşluğun olduğu tartışma konusudur. 

Sayın milletvekilleri, bir siyasî partinin genel başkanı, "telefonlarım dinleniyor" diyorsa, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir sayın üyesi, "milletvekillerinin telefonları dinleniyor" di
ye iddia ediyorsa ve bu konuda ihbar mektupları basında yayınlanabiliyorsa, yasama organı 
olarak, yargı organlarından önce bu konunun üzerinde hassasiyetle durmamız gerektiği inan
cındayım. 

Diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de hukuk alanında yetkili organ, kuruluş ve kişile
rin bu konudaki çalışmalarını, daha 1970'li yıllardan beri sürdürmekte olduklarını bilmekte
yiz. Meclisimizde bugüne kadar gizli dinleme konusunda, dinleyici, düzenleyici, temel hak ve 
özgürlükleri koruyucu, dengeleyici ve güvence altında bulundurucu yeterli herhangi bir yasa 
çalışması yapıldığı, hatta hazırlığının yapılmış olduğu kanaatinde değilim. 

Yürürlükteki yasalarımızın ise, yeterli hükümlerden yoksun bulunduğunun, dağınık yasa
lar içinde yer alan birtakım hükümlerin, yön verici ve kapsamlı olmadığının her vesile ile ka
muoyunda tartışıldığını görmekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; önergede birinci husus olarak, 1988 Eylülünde millet
vekillerinin telefon makineleri değiştirildiğinde, cihazlarda dinleme bobinlerinin bulunduğu; 
ikinci husus olarak da, milletvekillerinin yapmış olduğu tdefon konuşmalarının kayıtlarının 
tutulduğu ve bir arşiv haline getirildiği iddia edilmektedir. Eğer bu iddialarda gerçek payı var
sa, sistemleri farklı ülkelerin, bütünleşme, birleşme, kaynaşma ve yaklaşma içine girdikleri, açıklık 
ilkesinin önem kazandığı bugünkü ortamda vukubulduğu iddia edilen, ülkemizdeki, Yüce Mec
lisimizdeki bu davranışın, çok düşündürücü, esef ve utanç verici olması gerekir. 
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Bu iddia doğru ise, yani gerçekten milletvekillerinin telefonları dinleniyor ve kayıtlar arşiv 
haline getiriliyorsa, demek ki, ülke olarak dünyada olup bitenlerden nasibimizi almamışız, da
ha doğrusu, en azından, bu fiili işleyenler, nasiplerini almamışlardır. 

Sayın milletvekilleri, biz, hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamasını, canının yanmasını 
ve camının kırılmasını istemeyen ve bunun üzerinde hassasiyetle duran bir partiyiz. 

Romanya'da, Varşova Paktına dahil 180 bin askerine karşılık, Çavuşesku'nun 650 bin gü
venlik görevlisi olmasına ve her türlü baskının yapılmış, çok güçlü ve yaygın gizli dinleme ağı 
örülmüş bulunmasına rağmen, Romen halkının demokratik tepkisi karşısında bunların hiçbi
rinin işe yaramadığını, halkın bu baskı zincirini kırdığını çok yakın örnek olması bakımından 
belirtmeden geçemiyorum. Bundan alınacak ders çok önemli olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, 21 Şubat 1990 Çarşamba günü dış politika, 22 Şubat 1990 Perşembe 
günü de terör konuları bu çatı altında görüşüldü. Her iki konunun konuşulması esnasında iş
lenen anatema, arzulanan temel amaç, temsil ettiğimiz, etmeye çalıştığımız milletimizin ba
ğımsızlığını ve refahını sağlayacak önlemlerin alınması yönünde olmuştur. Milletin en yüce or
ganında, önergede iddia edildiği gibi, sayın üyelerin telefonları dinleniyorsa, bu müesseseyi ko
ruma ve kollama görevimiz nasıl sağlanır? Bu yüce müessese korunup kollanamıyorsa, mille
tin mutluluğu, refahı için bu müessesede nasıl çalışma yapılabilir? 

Açık demokratik yönetim biçimlerinde, hiçbir kimsenin, hiçbir kurum ve kuruluşun yasa
ma organından ve yasama organı üyelerinden hiçbir şeyi gizlememesi gerektiği gibi, yasama 
organı üyelerinin ne kendilerini, ne çalışmalarını gizli izlemesi ve ne de telefonlarını dinlemesi 
gerekmemektedir. Aksi halde, böyle bir davranış, yasama organı üyelerini manevî baskı altın
da tutma anlamına gelebileceğinden, acaba karşı duvarda yazılı olan Yüce Atatürk'ün, "Ege
menlik kayıtsız şartsız milletindin" sözüne saygısızlık olmaz mı? Milletin görevlendirdiği siz 
sayın üyelere güvensizlik olmaz mı? 

Sayın milletvekilleri, önergede iddia edildiği gibi, böyle bir fiil olduktan sonra, yani Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin masuniyeti, sayın üyelerin telefonları gizli dinlenmek suretiyle 
açıkça, pervasızca ihlal edildikten sonra, Türkiye'de hiçbir vatandaş, hiçbir müessese, artık, 
teminat altında, emniyet altında Anayasanın kendisine tanıdığı haklara sahip olarak rahat ve 
huzur içinde bulunamaz. Yarın, kişiler olarak veya siyasî kuruluşlar olarak veya dernekler ola
rak aynı tertip içine sokulamayacağımızı kim garanti edebilir? 

BAŞKAN — Beş dakikanız kaldı Sayın Şendağ. 
ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Biz burada, Anayasaya, Türkiye Büyük Millet Meclisine, bu Yüce Müesseseye saygılı ol

mak zorundayız. Anayasaya, Türkiye Büyük Millet Meclisine, dilimizin ucu ile saygılı olduğu
muzu söylemek yetmez. Anayasaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisine gerçekten saygılı ve bağlı 
olduğumuzu, davranışlarımızla her gün kanıtlamak durumundayız. 

Önergede iddia edildiği gibi böyle bir fiil varsa, bunu Anayasa hükümleri ile izah edebil
mek ve Anayasa dışı bir olay olarak tanımlamak durumundan da öte bir nitelik taşır. Yani, 
eğer iddia edildiği gibi, bu fiil varsa, bu, iyiniyet ilkelerine aykırı, iyiniyet ölçüleri dışı bir olay
dır. Bunu da hoşgörü ile karşılamak mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, önergede iddia edildiği gibi, sayın üyelerin telefonları dinleniyor ve 
konuşmalarının kayıtları arşive konuluyorsa, bu açıkça, Anayasa ihlal ediliyor demektir; bu 
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fiiller de Türk Ceza Kanununda yerini bulmaktadır. Bu nedenle, önergede iddia edilenlerin 
gerçek payı varsa, bu fiili kimlerin işlediğinin, bu fiilin vukubulması için kimlerin emir verdi
ğinin, yetkili makamların bu hususta neler yaptığının araştırılıp tespit edilmesi gerekir. 

Konunun bugüne kadar açıklığa kavuşturulmamış olmasının üzüntülerimizi ve kuşkuları
mızı haklı çıkarmamasını temenni ederim. Bu konuda Başkanlık Divanının ihmalini görmek
teyim. Başkanlık Divanının bugüne kadar konuyu... 

BAŞKAN — Sayın Şendağ, bir dakika... 
Başkanlık temsilcisi şu anda ifade buyurduğunuz konuya hacet bırakmayacak açıklıkta 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının, gerekli, fiilî, teknik, elektronik ve politik 
her türlü ilgiyi gösterdiğini, tespiti yaptığını ve sizi endişeye sevk edecek bir durumun bulun
madığını ifade etti. Bunu dikkate alarak devam buyurun. 

ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Sayın Başkan, bitti mi? 
Benim sözüm bitmedi ki, daha ne söyleyeceğimi bilmeden, siz nasıl sözümü kesiyorsunuz 

Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Eğer, bir önceki cümlenizi bir sonra unutuyorsanız, haklısınız. Ben, sizin, 

cümlenizi hatırlamanızı ve benim haklı olduğumu kabul etmenizi rica ediyorum. 
Devam buyurun. 
ORHAN ŞENDAĞ (Devamla) — Efendim, ben, Sayın tdare Amirini dinledim. Ben, cüm

lemi bağlamadım. 
Sayın Başkanlık Divanının, konuyu bugüne kadar detaylıca incelemiş bulunduğunu biraz 

önce dinledik. Bu konuda, gerek Genel Kurulu, gerekse önerge sahiplerini ve gerekse kamuo
yunu aydınlatması gerekirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yasama dokunulmazlık
larını rencide eden böyle bir fiilin vukubulduğu iddiasının doğru olmadığı yönünde, önerge 
sahibi Sayın tlhami Binici ve arkadaşlarının yeterince aydınlatılması ve önergenin geri alınma* 
sı sağlanmalıydı. Ben, bunu arz etmeye çalışıyorum Sayın Başkan. (DYP Sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Başkanlık Divanından bunu beklemek bizim hakkımız olsa gerek. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasayı ihlal, Türkiye Büyük MiHet Meclisinin ma
nevî şahsiyetine ve sayın üyelerin yasama dokunulmazlıklarına gölge düşürücü nitelik taşıyan, 
esef ve utanç verici böyle bir fiilin, Yüce Meclisimizde, hatta ülkemizin hiçbir yerinde işlenme
miş olmasını içtenlikle temenni ediyorum. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şendağ. 
Anavatan Partisi Grubu adına Muğla Milletvekili Sayın Süleyman Şükrü Zeybek, buyu

run efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Muğla) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; Bingöl Milletvekili tlhami Binici ve arkadaşlarının, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi binasında milletvekili odalarında kurulu telefonlardan yapılan konuşmaların dinlendi
ği veya zapt edildiği iddialarına, Anavatan Partisi Grubu adına cevap vermek üzere huzuru
nuzdayım; bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bu Meclis araştırması önergesi, grup başkanlığı tara
fından bana tevdi edildiğinde, birkaç defa okudum; fakat işin neresinden başlayacağımı bir 
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•türlü kestiremedim. Konuyu, parlamento ve parlamenter açısından ele almak istedim hiçbir 
kaba sığdıramadım; siyasî partiler açısından ele almak istedim, onu da bir yere uyduramadım; 
Hükümet açısından incelemek istedim, konuyla muhatabı olup olmadığı yolunda önergede bir 
iddiaya da rastlayamadım. Geriye bir tek, konunun teknik yönden incelenmesi kalmıştı; bu
nun için de, idarî ve teknik personelden yardım istedim. Şimdi, bu tespitlerimi grubum adına 
arz etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1988 yılı Ağustos ayında milletvekillerimizin odala
rında kurulu bulunan telefon makinelerinin yenilenmesi sırasında değiştirilen makinelerin içinde 
tespit edilen bazı parçaların, konuşmaları dinleme amacıyla yerleştirildiği iddia olunmuştu. 
O tarihte Sayın Başbakanca, iddia sahibi milletvekili arkadaşımızın yazılı soru önergesine ce
vaben, konunun teknik bir heyete incelettirildiği, bu parçaların sadece bağlantıların ve İlave 
hizmetlerin yerine getirilmesi dışında başkaca bir amaca hizmet edemeyeceği, hele dinleme ile 
bir ilgisinin olmadığı ifade edilmişti. Gerçek bu iken, bu defa aynı iddianın tespiti için, Anaya
sanın 98, İçtüzüğün de 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılması öner
gesi verilmiş bulunmaktadır. 

Hepimizin malumu olduğu üzere, haberleşme özgürlüğü, ülkemizde, Anayasa ve yasaları
mızın teminaü alünda bulunmaktadır. Anayasa ve yasalarımızla belirtilen haller dışında ve hâkim 
kararı olmadıkça haberleşmenin engellenmesi veya özüne dokunulması mümkün değildir. Bir 
hukuk devleti olan ülkemizde, devlete vücut veren tüm organlarımız bu ilkeye saygılıdır ve Hü
kümetimiz de bu konuya büyük bir önem vermekte ve bu husustaki şikâyetler üzerinde büyük 
bir titizlikle durmaktadır. 

Zaman zaman, bazı milletvekilleri veya basın tarafından, telefonların dinlendiği iddiaları 
ortaya atılmıştır; ancak, bugüne kadar bu iddiaların hiçbirisi ispat edilememiştir. 

Müsaade ederseniz sizlere telefon şebekesinin yapısı hakkında kısa bilgi vererek, bu iddia
ların ne gibi yanlış izlenimler neticesinde kaynaklandığını belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, telefon şebekesi 3 anateçhizat grubundan meydana gelmektedir. Bu 
3 anagrup, telefon santralları, şehir içi telefon şebekesi ve şehirlerarası bağlantıları sağlayan 
uzak mesafe sistemleridir. Bu 3 teçhizat grubundan telefon abonesine doğrudan ve fiziksel olarak 
ulaşım, şehir içi telefon şebekesi üzerinden sağlanabilmektedir. Şehir içi şebekesinde ise, abo
neye en kolay ulaşım, kutu tabir edilen şebeke bağlantı terminalleri ile, telefon makinesi ara
sındaki abone kablosundan mümkün olabilmektedir. Diğer teçhizat grupları bütün abonelerce 
müştereken kullanıldığından, bu teçhizat grubundan geçen konuşmaların hangi aboneye ait 
olduğu bir dizi kontrol, muayene ve ölçü ile mümkün olabilmektedir. Bu tespitin sürekliliği 
de konuşma süresine inhisar eder. Bu durumda dinleme yapılacak nokta kutu ile telefon maki
nesi arasındaki kablo ve santraldaki repartitör denilen santraldan gelen kablolar ile, aboneler
den gelen kabloların birbirlerine bağlantılarının yapıldığı kısım olmaktadır. Bu bölümlerde ise, 
işletme, bakım, onarım ve tesis gibi sebeplerle hemen her gün, o gün görevli olan değişik un
van ve görevlerdeki personel, hatlar ve dinleme yapabilecek noktalarda çalışma yapmaktadır
lar. Bu sebeple, bırakın bir dinleme şikayetiyle ilgili kontrol durumunu, normal zamanlarda 
dahi böyle bir olay anında tespit edilip, mutlaka ilgililere duyurulur. Bunun ötesinde, kamuya 
da yansıtılır. Bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşamadığını memnuniyetle ifade etmek 
istiyoruz. 

Dinleme olayının olamayacağını gösteren bir diğer husus da, şehir içi şebekesindeki bağ
lantı usul ve tekniğidir. Abone nezdindeki telefon makinesini santrala bağlayan telefon kablo-
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larında, abone hattının sürekli aynı hat olması sözkonusu olamamaktadır. Arıza, onarım, ka
liteli servis sağlayabilme, yeni proje tatbikatı, güzergâh değişikliği gibi çeşitli sebeplerle, abo
neyi santrala bağlayan kablo zaman aman değiştirilebilmektedir. Bu hizmetler de, yine her za
man aynı personel tarafından yapılmamaktadır. Bu sebeple de, abone hattından dinleme yapı
labilmesi oldukça güçtür. Böyle bir teşebbüsün de duyulması ve tedbirinin alınması anında ola
caktır. Bugüne kadar böyle bir durumla da karşılaşılmamıştır. 

Diğer taraftan, abone hattı üzerinde dinlemeyi sağlayacak ilave bir tertip, bugün ülkemiz
de telefon şebekesinin ulaştığı üstün teknolojik yapı içerisinde derhal tespit edilecek ve anında 
tedbir alınabilecektir. Böyle bir tespit de, ilgililerce bugüne kadar yapılmamıştır. O halde, din
leme olduğu izlenimi nereden kaynaklanmaktadır? 

Şimdi müsaadenizle, yaptığım araştırma neticesinde elde ettiğim bilgileri sizlere aktarmak 
istiyorum : 

Telefon şebekeleri üzerindeki saha dolaplarında, görevli personelin tesis veya arıza ıslahı 
için yaptığı çalışmalar sırasındaki bir temas veya darbenin devrede yaratabildiği parazit veya 
gürüldü. 

Yağışlı havalarda, yeraltı veya yerüstü telefon kabloların transmisyon karakteristiklerinde-
ki bozulmalar. 

Şehir içi telefon kablolarına yakın tesis edilen enerji nakil hatlarının, telefon şebekeleri 
üzerinde meydana getirdiği elektromanyetik etkiler. 

Altyapı çalışmaları sırasında, elde olmayan sebeplerle meydana gelen kablo arızalarında-
ki kablo temasları veya ıslah sırasındaki vaki çapraz bağlantılar. 

Bina giriş terminalleri ile dahilî telefon tesisatlarının standartlara uygun yapılmaması, bu 
tesisatlardaki arızaların ehliyetsiz kişilerce yapılması ve bunların ıslahı sırasındaki çapraz bağ
lantılar. 

Telefon makinelerinin kordon devrelerindeki içten kırılmalar. 
Şef sekreter sistemlerindeki dizayn prensipleri ve imalat kalite yetersizliği. 
Telefon makinelerindeki mikrofon veya kulaklık kapsüllerinin kalitesizliği gibi, dünyada 

önlenemeyen sebeplerin devreler üzerinde parazit veya gürültü yapması, konuşmaların kesil
mesi, konuşmaların yekdiğerine karışması gibi durumların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. 

Elde olmayan bu olumsuz durumların, konuşmaların dinlendiği yolunda yanlış bir değer
lendirmeye yol açtığı anlaşılmaktadır. Durum bundan başka bir şey değildir. Hükümetimizce 
de sıralanan bu hususların asgariye indirilmesi için gerekli her türlü tedbirin, bundan önce ol
duğu gibi, bundan böyle de alınmaya devam edileceğinden eminiz. 

Ayrıca, Meclis Başkanlığı adına da, tdare Amirimiz Mustafa Uğur Ener Beyin izahatları
nı da dinledik. Bu konuda Meclis Başkanlığının de görevinde bir kusuru veya noksanı olmadı
ğı kanaatindeyiz. Ancak, ben konuşmamı sona erdirirken, verilen bu önergedeki çok entere
san bir pasajı sizlerin takdirine sunarak huzurlarından ayrılmak istiyorum, önergede, "millet
vekilleri hakkında herhangi bir bilgiyi toplamak, bunları ileride şantaj mahiyetinde ve bir di
ğer amaçla kullanmak" şeklinde bir ifade vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, Anavatan Partisi Grubu olarak, bu yüce çatı al
tında ve bu kutsal kürsüde, Anayasaya sadakat ve bağlılık yemini etmiş hiçbir milletvekilinin, 
kendisine ileride şantaj yapılabilecek bir konuda faaliyeti olabileceğine inanmıyoruz ve inan
mak da istemiyoruz. 
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Bu konuyu da takdirlerinize arz edip, bu Meclis araştırması önergesine oyumuzun ret yö
nünde olacağını arz ederek, saygılar sunarak, huzurlarınızdan ayrılıyorum. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zeybek. 
Sayın Binici, önerge sahibi olarak konuşacak mısınız? 
İLHAMI BlNlCt (Bingöl) — Sayın Başkan, müsâade ederseniz yasal hakkımı kulla

nacağım. 
BAŞKAN — Gerçi sayın sözcü söyledi, zatı âlinizi dinlemek için bir zaruret yok; "Gülü 

tarife ne hacet, ne çiçektir malum" diyor. Bununla birlikte, söz istiyor musunuz efendim? 
İLHAMİ BÎNtCt (Bingöl) — Sayın Başkan, evet konuşacağım, yalnız sırama gidip notla

rımı alacağım. 
BAŞKAN — Gidip de geleceksiniz, bekliyoruz. 
önerge sahibi olarak Sayın tlhami Binici, buyurun efendim. 
ÎLHAMt BtNtCt (Bingöl) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; önerge üzerinde şah

sım adına söz almış bulunuyorum, bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlarım. 
önce Meclis idare Amiri saygıdeğer arkadaşımızın vurguladığı birtakım noktalara değin

mek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinde, daha doğrusu bizim özel bürolarımızda bir 
sekreteryamız var. Daha önce bu Meclisin alışılagelmiş bir usulü vardı; gelen telefonlar bir fö-
ye kaydediliyor, bize getiriliyor, bizim verdiğimiz telefonlar da yine aynı föye kaydedilmek su
retiyle cevap alınıyordu. 

Bir gün büroma geldiğimde bir başka sistemle karşılaştım; herhalde hepinizin haberi var. 
15 tane sekreterden "Bu nedir?" diye sordum. Dediler ki, "Efendim, çıkan ve gelen telefonla
rı buraya kaydediyoruz, bunların bir tanesi bizde kalıyor, size veriyoruz; bir diğerini de, idare
den istiyorlar, fotokopilerini çekip onlara veriyoruz." Bu benim görüşüm değil... 

MÜNtR F. YAZICI (Manisa) — tik defa duyuyoruz. 
ÎLHAMt BtNtCt (Devamla) — Evet efendim... Bu benim düşüncem değil, tzin verin... 
Ondan sonra, ne zaman ki basında -şu fotokopilerini gösterdiğim- birtakım iddialar yer 

aldı, birdenbire bu sistem yaygınlaşmaktan alıkoyuldu ve sekreterler ağız değiştirdi. 
Şimdi buradaki olaya dikkatinizi çekiyorum. Bu olay, Meclis Başkanlığını zan altında tut

mak için ortaya atılmış değil; bu olay, Sayın iktidar Partisini zan altında tutmak için ortaya 
atılmış değil. Bu olay, parlamenter rejimin geleceği bakımından önemlidir, parlamenter reji
min Türkiye'de yaşayabilmesi için önemlidir. 

Bu konuda kuşkumuz yoksa, Meclis araştırmasının açılmasını kabul edelim ve biz bu ko
nudaki belgelerimizi tek tek komisyona sunalım; aklayalım o zaman. Aklamaktan niye korku
yoruz ki? Hem "Böyle bir olay olmamıştır, cereyan etmemiştir" diyoruz, hem de "Biz bu öner
geyi reddedelim" diyoruz. 

ikincisi, dolaplarımıza birtakım kâğıtlar atılmaktaydı. Ben bu konuyu Sayın tdare Amiri
mize de -gazetede yazılmadan önce- intikal ettirmiştim ve "Efendim, posta dışında birtakım 
mektuplar bizim dolaplarımıza atılmaktadır" demiştim. Bu mektuplardan birisi benimle ilgi
liydi. Hatırlıyorsunuzdur, bir gazetede, bu genel sekreter yardımcısının MİT mensubu olduğu
nu ve buradaki bütün şeyleri MtT'e intikal ettirdiğine dair mektupların milletvekillerinin do
laplarına atıldığı yazılıydı. 
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Şimdi olayın iki cephesi üzerinde duralım. Varsayalım ki, bu sayın genel sekreter yardım
cınız, devlet adamı, bir grup tarafından yıpratılmak isteniyor. Başkanlık burada bir soruştur
ma açar ve bu olayı ortaya çıkartır. Hiç olmazsa, bunu yapanları ve dolaplara kimlerin bu mek
tupları bıraktığını tespit eder, cezasını verir. Bunun usulü buydu;ama bu yapılmadı veya yapıl
dı da bizim haberimiz yok. 

ikincisi, olaydaki doğruluk payıdır. Eğer olay doğruysa, ki bu basına da aksetti... Şimdi, 
gazetenin kupürünü göstereyim, buyurun. Haberi, basında çıktığı şekliyle okuyorum, -dikkatinizi 
çekmiştir o zamanlar, hatırlayacaksınız- "Türkiye Büyük Millet Meclisini karıştıran mektup" 
diye geçmişti. Bu haber, benim açıklamalarımın hemen akabinde çıktı. Peki, şimdi Sayın Mec
lis Başkanına soruyorum : Niçin bununla ilgilenmediniz? 

Değerli üyeler, bu tespitlerimi yaptıktan sonra, izin verirseniz bu konuyu biraz daha irde
leyeyim ve huzurunuzda birtakım şeyler söyleyeyim... 

BAŞKAN — Sayın Binici, beş dakikanız kaldı. 
tLHAMt BtNtCt (Devamla) — Efendim, izin verin yalnız, izin verin... 
BAŞKAN — tzin veriyorum tabiî; ama beş dakikanız kaldı. 
İLHAMI BtNtCt (Devamla) — Ülkemiz, 1960'lardan bu yana, her 10 yılda bir askerî dar

belerle karşı karşıya getirilmekte, var olan demokratik yaşama son verilmektedir. Mevcut ana
yasal sistem, belirli gerekçelerle çiğnenmekte, millî egemenlik ve hâkimiyeti temsil eden hür 
irade dediğimiz yasama organı, silah gücüyle dağıtılmakta; zor, her şeye hâkim olmaktadır. 

Bugüne kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, namlunun ucundaki bu zorbalığa 
karşı çıkmamış, milletin hür iradesine vurulan darbelere, kaderin değişmez cilvesi olarak bak
mışlardır. 

Cuntaların oluşturduğu alışılagelen askerî darbeler, devletimizin temel istihbarat örgütleri 
tarafından, zamanında, günün Başbakanına haber verilmediği gibi, yasama organına da her
hangi bir haber verilmemiştir. Âdeta, o günlerde istihbarat organları kuruyan bir çeşme gibi, 
bir suskunluğun içine girmiştir ve bu nedenle de her on yılda bir aşılagelen bu sistemden son
ra, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekilinin onuru ve itibarı kalmamıştır. Bu neden
le de, birtakım örgütler, birtakım kuruluşlar, kendilerini devlet yerine koymak suretiyle, yasa
ma organını denetleme ve dinlemeye almışlardır, tşte bizim iddiamız budur. 

Bizim buradaki muhatabımız, iktidar partisi veya Başkanlık Divanı değildir. Bizim bura
daki muhatabımız, bu işte parmağı olmayan istihbarat örgütleri ve birimleri de değildir, an
cak, bunu yapan örgüt illegaldir, şantaj yapan bir örgüttür. Bu örgütün adı ne olursa olsun, 
eğer bu işi yapıyorsa, şantaj yapıyordur, bu işi yapıyorsa illegaldir; çünkü, Anayasada bunun 
cezası vardır. 

Bu olay, parlamenter rejimi yıkmaya yöneliktir ve büyük bir şantajdır, dedik. Bu şantaj 
karşısında Parlamentoyu, devlete bağlı bütün istihbarat örgütlerini göreve, davet ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir iddiam da şudur: Kabul edin ve bu araştırma açıl
sın, göreceksiniz ki, bu dinlemenin arkasında gizli, illegal başka örgütler de vardır. 

H. FECRt ALPASLAN (Ağrı) — CIA da var. 
tLHAMt BtNtCt (Devamla) — CIA da olabilir, KGB de olabilir, başka bir örgüt de ola

bilir; ama yeter ki siz bunu açın. 
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BAŞKAN — Görünürde olmadığına göre, siz dinleyip tespit ettiniz herhalde. Lütfen sa
dede gelelim. 

İLHAMt BÎNÎCİ (Devamla) — Bu olayı, o günkü Meclis Başkanına anlattığımızda, Sa
yın Meclis Başkanımız, bugünkü Başbakanım, bana dönerek "Sizin telefonlarınızı sizin rakip
leriniz dinliyor" demişti. Doğrudur, Sayın Meclis Başkanımız bunu dediğine göre, doğrudur. 
Demek ki, benim telefonlarımın dinlendiğini bugünkü Sayın Başbakanımız, o günkü Meclis 
Başkanımız doğruluyor, "rakipleriniz dinliyor" diyor. Peki, benim rakibim kim? Anavatan Par
tisi, sizlersiniz. (ANAP sıralarından "SHP de olabilir" sesleri, gürültüler) Bir başkası, SHP 
değil efendim. Ben o gün SHP'deydim. tzin verin... 

O zaman şu akla geliyor : Bu ülkede devlet otoritesinin nerede başlayıp, nerede bittiğini 
siz bana söyleyebilir misiniz? Bu sizin suçunuz değil ki, siz niye üzerinize alıyorsunuz? Bu ola
yı beraber çözeceğiz. Sizin telefonlarınız da benimki kadar dinleniyor; aksine, sayın bakanları
mızın telefonları dinleniyor. Bu ülkede bir örgüt, bu ülkede bir kurum, kendi bakanının telefo
nunu dinleyebiliyorsa, Meclisteki milletvekilinin telefonunu dinleyebiliyorsa, Sayın Adalet Ba
kanı, Sayın Başbakan, bana, bu ülkede devlet otoritesinin nerede başlayıp, nerede bittiğini söy
leyebilir mi, hukuktan bahsedebilir mi? 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Hatay) — Ne zararı var? 
İLHAMt BtNÎCt (Devamla) — Sayın Bakanım, ne zararı var, ben size onu söyleyeyim : 

Yarın düştüğünüzde, sizin aleyhinize şantaj olarak kullanılacaktır. Sayın Bakanım da kabul 
ediyorlar, diyorlar ki, "Telefonlarımızı dinlesinler." Sayın Bakanımın hukuka saygınlığı!.. 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Hatay) — Hayır, demiyorum. 
İLHAMt BİNtCÎ (Devamla) — Evet efendim, öyle dediniz. 
DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Hatay) — Hayır; ne zararı var Sayın Bini

ci, niye endişe ediyorsunuz? 
ALÎ RIZA YILMAZ (îçel) — Milletvekillerinin arabalarını kilitliyorlar, hem de Ankara 

sokaklarında kilitliyorlar. 
ÎLHAMÎ BÎNÎCÎ (Devamla) — Efendin izin verin... 
Sayın milletvekilleri, eğer benim siyasî rakiplerim veya başka rakiplerim telefonlarını din

leyebiliyorsa, demek ki bu devletin rakipleri de, bu devletin Genelkurmayını, bu devletin sayın 
bakanlarını, bu devletin Sayın Cumhurbaşkanını dinliyorlar. Olay buradan kaynaklanıyor, olayın 
içyüzü buradadır. îzin verin, olayı bu şekilde size anlattıktan sonra, gelin, bunu siyasî partiler 
arasındaki bir sürtüşme olarak ele almayalım -bu, yanlış bir davranış olur, yanlış bir tutum 
olur- böyle bir hastalığı kim yaratıyorsa, bu devlete, bu Parlamentoya yönelik böyle bir saldırı
yı kim yönlendiriyorsa, bunların tespitini yapalım, Meclisin huzuruna getirelim. Yasama orga
nı, Türkiye'de her şeyin üstündedir. Yasama organının üstünlüğünü, demokrasimizin bir daha 
kesintiye uğramayışını, kalıcı olduğunu belirtmek için, bunu en azından burada kabul etmek 
için, gelin bu önergeye hep beraber açık oy verelim, kabul edelim, iddialarımızı ve belgelerimi
zi o zaman ortaya koyalım. Hatta, Meclis araştırması açtığınızda göreceksiniz ki, telefon ko
nuşmalarınızın bir kısmını size belge olarak vereceğiz; istiyor musunuz? Sayın bakanlarımızın 
birtakım telefon konuşmalarını banta geçirilmiş belge olarak size vermemizi istiyor musunuz? 
O halde hodri meydan; açın... Yani, benim söylemek istediğim, Sayın Parlamentoyla ilgili, Sa
yın Başkanlık Divanı ile İlgili bir olay değil; aksine, parlamenter sistemimize yönelik bir olay
dır, Cumhuriyetimize yönelik bir olaydır. 
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Başka herhangi bir şey söylemeyeceğim. 
Hepinize saygılar sunarım efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Binici. 
ÎLHAMt BtNtCt (Bingöl) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil

memiştir. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak üzeredir. Bu itibarla, gündemdeki kanun 

tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için 7 Mart 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 1836 

• 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — izmir Milletvekili Neccar Turhan'ın, kuraklıktan zarar gören üreticilerin Ziraat Bankasına 

ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesine dair kararın uygulamaya konulmadığı ve 
bazı üreticileri kapsamadığı iddialarına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lulfullah 
Kayalar'm yazdı cevabı (7/1071) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ederim. 
Saygılarımla. 

23 . 1 . 1990 
Neccar Türkcan 

tzmir 

1. Sayın Bakanlığınızın çalışmalarıyla kuraklık yüzünden °7o 40 zarar gören üreticilerin 
T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi Bakanlar Ku
rulunca karara bağlanmış, bütçe konuşmanızda da belirttiğiniz halde bugüne kadar uygula
maya konmamıştır. 

Bu borç ertelenmesi ya da taksitlendirilmesini ne zaman gerçekleştireceksiniz? 
2. Bakanlar Kurulu kararında 18.7.1989 tarihine kadar kuraklık hasar tespit çalışmaları 

yapılmayan bölgelerin müracaatı dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. 
Bu adil bir dayranış mıdır? Tüm yılı kapsaması gerekmez mi? 
Temmuz ayında pamuk ürününün henüz birinci suyu veriliyor. Kuraklık vurgunun bu ay

da belirmesi mümkün mü? 
3. Zeytin ürünü bildiğiniz gibi ağustosta çiçek açar (zincir denen) ekim ayında belirir, 

aralık ayında olgunlaşarak yemeklik ya da yağlık hale gelir. Bu yıl zeytin ürünü tüm ülkemizde 
% 90 sıcaktan kavrulmuş ürün alınamamıştır. 

— 513 — 



T.B.M.M. B : 85 6 . 3 . 1990 O : 1 

Bu durumda Bakanlığınız, pamuk ve zeytin üreticisine üvey evlat gözüyle mi bakıyor? Yoksa 
pamuk ve zeytin üreticisinin de sıcaktan kavrulan ürün ve üreticisinin borçlarının da ertelen
mesini bir hak olarak düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 2 . 3 . 1990 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM 2-132 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Kan. Kar. Md. lüğünün 25.1.1990 tarih ve 7/1071-4103/18804 sayılı yazısı. 
tzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan'ın yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevabı 

yazımız ekinde takdim edilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

İzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan'ın Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 
Cevap 1. 8 Temmuz 1989 tarih ve 20219 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 89/14315 sayılı 

Kararname ile, 1989 yılında tabiî afetlerden tarımsal işletme ve ürünleri en az % 40 oranında 
zarar gören ve durumları Hasar Tespit Komisyonlarınca belirlenen üreticilerin T.C. Ziraat Bankası 
ve T. Tarım Kredi Kooperatiflerine olan vadesi geçmemiş tarımsal borçları vade tarihinden iti
baren en fazla bir yıl süre ile ertelenebilmektedir. Her bir üretici için 5 milyon liraya kadar 
ertelenen borçlardan erteleme süresi için faiz alınmamaktadır. 50 milyon liraya kadar olan çift
çi borçlarının da taksitle ödenmesi karara bağlanmıştır. 

Yine 30.10.1989 tarih ve 20327 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 89/14677 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararıyla; 1989 yılında tabiî afetlerden tarımsal işletme ve ürünleri % 40 ve daha 
fazla oranda zarar gören ve muhtelif sebeplerle hasar tespit komisyonlarınca tanzim edilen cet
vellerde yer almayan çiftçilerimizin de durumları yeniden değerlendirilmiş ve borç tecil işlem
lerinin büyük bir bölümü tamamlanmıştır. 

Bunun yanında 8.11.1989 tarih ve 20336 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 89/14729 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararıyla da, çiftçinin arzu ve iradesine bırakılan borçların taksitlendirilmesi 
için müracaat müddeti bir ay daha uzatılarak çiftçilerimize yeni bir imkân sağlanmıştır. 

Cevap 2. Büyük emek ve masraflarla hazırlanan ve ithal edilen tohumlukların ekim za
manından evvel gerçek ihtiyaç sahibi çiftçilere intikali için Bakanlığımız tarım il müdürlükleri
ne 18 Temmuz 1989 tarihine kadar hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasını çeşitli genelge
lerle duyurmuştur. Uygulaması yalnız nububat için geçerli olan 18 Temmuz 1989 tarihine ka
dar hasar tespitlerinin bildirilmesinde amaç; tohumlukların ilgili kuruluşlardan temini içindir. 
Dolayısıyla bu tarihten sonra yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu tohumluk talepleri kabul 
edilmemekte ve borç tecili yapılmamaktadır. Ancak, bu tarihten sonra da hasar tespitleri diğer 
ürünler için yapılmaktadır. 

Şöyle ki, hasar tespitleri zarar gören tek bir ürünün zarar oranına göre değil de, tüm ekilişlere 
göre hasat sona ermeden yapılmaktadır. Ekili arazilerin hasadından evvel üreticilerin müracaatları 
olmamışsa, müracaat sırasında da tarlada mahsul yoksa hasar tespitinin yapılması mümkün ola
mamaktadır. Bölgede daha evvel hasar tespiti yapılmamışsa emsal de gösterilemeyeceğinden 89/14677 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre üreticilerimizin ziraî kredi borçları ertelenememektedir. 
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Cevap 3. Bazı mahsullerin (özellikle zeytin ve pamuk) yetişme, olgunlaşma ve hasat mev
simlerinin değişik olması nedeniyle, bu çeşit üretimde bulunan üreticilerin, borç vadeleri 31.1.1990 
tarihine rastlamaktadır. Bu nedenle üreticilerin vade tarihleri söz konusu kararnameler kapsa
mına girmediğinden bazı ürünlerde 1990 vadeli borçların da erteleme kapsamına alınabilmesi 
için kredi kuruluşlarının yönetim kurulları bölge kuruluşlarına yetki vererek ertelemeye esas 
vade tarihlerine 30 güne kadar uzatma imkânı tanımış, 31.12.1989 vadeli borçlarlarla birlikte 
31.1.1990 vadeli borçların da ertelenmesi mümkün olmuştur. 

Böylece Kars - İğdır tlçesi pamuk üreticilerinin kredi borçlarının vadesi 31.1.1990 tarihin
den, 31.12.1989 tarihine, yine Adana, Antalya, Mersin, İzmir, Balıkesir il ve ilçelerindeki zeytin 
üreticilerinin borç vadeleri 31.1.1990 tarihinden 31.12.1989 tarihine kaydırılmak suretiyle üreti
cilerimiz söz konusu kararnamelerin sağladığı borç ertelemesinden yararlandırılmışlardır. 

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan ve Elazığ valileri üe ilgili iddialara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve içişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1079) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Kul 
Erzincan 

a) Erzincan PTT Başmüdürlüğünde çalışan iki memur bu mevsimde Çankırı ve Bolu'ya 
tayin edilmişlerdir. 

Gerekçe olarak içişleri Bakanlığının bu şahıslar hakkında "bu bölgede çalışmalarının sa
kıncalı olduğu" konusundaki yazısı gösterilmiştir. 

içişleri Bakanından sorulduğunda konunun kendileriyle ilgili olmadığını, belki valinin yap
mış olabileceğini kendilerinin de valinin bu işine karışamayacağım söylemiştir. 

b) Kayseri Gaziler Ortaokulu öğretmeni olan Mehmet Kaplan eşinin sağlık durumun
dan dolayı, tam teşekküllü akıl ve sinir hastalıkları hastanesinin bulunduğu Elazığ'a tayin iste
miştir ve eşinin sağlık raporunda böylesi bir hastanenin bulunduğu il'e verilmesi önerilmiş, 
Millî Eğitim Bakanlığı da söz konusu öğretmenin tayinini Elazığ'a yapılmasını uygun bulmuş
tur. Ancak; Elazığ Valiliğinin 2 Ocak 1990 tarihli yazısı ve Elazığ Valisi Muharrem Göktayoğ-
lu'nun imzasını taşıyan bir yazıda; Mehmet Kaplan'ın Elazığ'da görev yapmasının sakıncalı 
olduğu belirtilmiş ve tayin bu sebeple yapılamamıştır. 

1. Doğu Bölgesinde doğan insanların, kendi bölgesinde çalışmasını yasaklayan herhangi 
bir genelge mevcut mudur? 

2. Bu konuda herhangi bir genelge yok ise, valiler böyle bir tasarrufta nasıl bulunabilir
ler? Böyle bir yetkileri var mıdır? 

3. Valiler idarî olarak hangi bakanlığa bağlıdır, valiler hakkında herhangi bir problemi
miz olduğu zaman hangi bakanla muhatap olmalıyız? 

4. insanlarımızın siyasî düşünce, felsefî inanç ve doğdukları bölgelerden dolayı farklı 
uygulamalarla karşılaşmaları demokratik hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşıyor mu? 

5. Bu şekildeki uygulamalarla çağdaş ve demokratik bir toplum kurmayı başarabilecek 
miyiz? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 1.3.1990 

Sayı : PGM.M.t.A.Atama 731—Ş/1447 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 7.2.1990 gün ve KAN. KAR. GN. MD.07/106-61/01416 sayılı yazınız 
Erzincan Milletvekili Mustafa Kul tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve Baş

bakanlık Makamınca da tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen sorulara ait ce
vaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
tçişleri Bakanı 

1. Erzincan İli PTT Müdürlüğü personelinden Bolu İline atanan Mehmet Ali Fırat ile 
Aydın - Pamukören PTT'sine atanan İsmet Tan'a ait işlemler PTT Genel Müdürlüğünce yürü
tülmüştür. 

2. Kayseri İli Gaziler Ortaokulu öğretmeni Mehmet Kaplan'ın Elazığ İline atanması ile 
ilgili olarak Elazığ Valiliğince adıgeçen hakkında inceleme yapılarak, 4.9.1976 tarihinde ölüm
le sonuçlanan siyasî bir olaya karıştığı ve ızrar suçlarından ilgili mahkemede yargılandığı anla
şılarak Elazığ İli emrine atanması uygun görülmemiştir. 

3. 17.3.1983 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarını 
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 7 ve 15 inci maddelerinde belirti
len görevliler; nüfusa kayıtlı oldukları il veya ilçelerde en az 15 yıl müddetle devamlı olarak 
ikamet ettikleri il veya ilçelere atanamamaktadırlar. Bunun dışında Devlet memurlarının kendi 
bölgelerinde çalışmalarını yasaklayan herhangi bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır. 

4. Valiler İl İdaresi Kanununa göre il'de Devlet ve hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her 
bakanın mümessili ve bunların idarî yürütme vasıtasıdırlar. Valilerin atanmaları tçişleri Baka
nının inhası üzerine Bakanlar Kurulunca yapıldığından, valilerin özlük işlemleri İçişleri Ba
kanlığınca yürütülmektedir. 

3. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Alpu Orman Işletmesince Eskişehir ili Gökçekaya Kö
yünde gerçekleştirilen kesimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Tarım Orman veKöyişle-
ri Bakanı Lut/ullah Kayalar'in yazılı cevabı (7/1088) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıt

lanmasını arz ederim. 

31.1.1990 
Zeki Ünal 
Eskişehir 

Eskişehir İli Alpu Orman İşletmesi sorumluluğunda bulunan Gökçekaya Köyü sınırında 
yapılan orman kesimlerimde usulsüzlük iddiaları vardır. Burada yaşayan köylülerin resmî 

— 516 — 



T.B.M.M. B : 85 6 . 3 . 1990 O : 1 

müracaatları sürekli saptırılarak yanlış ve çelişkili yanıtlanmaktadır. Ayrıca yapılan kesimler
de olması gereken yerden başka yerde yapılmaktadır. 

Bu iddialar doğrultusunda Alpu tlçesi Gökçekaya Köyünde inceleme ve soruşturma yap
tıracak mısınız? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişieri Bakanlığı 2.3.1990 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM-2-74 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : K.K. Müdürlüğünün 7.2.1990 tarih ve 4180/19053 sayılı yazısı 
Eskişehir Milletvekili Sayın Zeki Ünal'ın "Alpu Orman tşletmesince Eskişehir tli Gökçe

kaya Köyünde gerçekleştirilen kesimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin" yazılı soru öner
gesinde belirtilen hususlar Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından mahallinde incelettirilmiştir. 

inceleme sonucunda; Çatacık Orman İşletmesi Müdürlüğüne bağlı Alpu Orman işletme 
Şefliği Gökçekaya Köyü sınırları içerisinde 1989 yılı programında yer alan Gökçekaya serisi 
3 ve 39 No. lu bölmelerde Genel Müdürlüğümüzün 14.11.1987 gün ve 4180 sayılı tamimi gere
ğince sıklık bakımı çalışmaları yapıldığı, bu işe dair vahidî fiyat kararlarının ilan edildiği, Gök
çekaya Köyünden işe talipli çıkmayınca işin mevzuatımıza göre dışarıdan (Adana'dan) temin 
edilen işçilere yaptırıldığı, yapılan işin silvikültür tekniğine uygun olduğu, 1990 yılı programı 
olarak da Gökçekaya Köyüne 348, Belkese Köyüne 345 m1 dikili kabuklu gövde hacminde ke
sim işi verildiği, şu anda kesimlerin devam ettiği ve yapılan kesimlerde usulsüzlük olmadığı 
anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişieri Bakanı 

4. — Çorum Afilletvekili Rıza Ihmarivn, maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarına ve Merzifon 
- Yeniçeltek işletme Aiüdürlüğüneyapılan atamaya ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
imren Aykut'un yazılı cevabı (7/1148) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanınca yazılı olarak yanıtlanması

na yardımcı olmanızı saygılarımla arz ederim. 
22.2.1990 

Rıza Ilıman 
Çorum 

1. Maden ocaklarında işçilerin yönetime katıldığı 1980 öncesi mi yoksa yönetime katıl
malarının engellendiği 1980 sonrası mı iş kazası daha çok olmuştur? ölüm oranı hangi dö
nemde daha fazla olmuştur? (On yıllık süre içinde) 

2. Çorum Dodurga'daki Alagut Linyit İşletmelerinde müessese müdürü görevi yaptığı 
sıralarda "oğlunu" işletmede "çalışmadığı halde" çalışır göstermiş bu nedenle "ekonomik çıkar" 
sağlamaktan Çorum adliyesinde yargılanıp hüküm giyen Hasan Sarıtepe'nin Merzifon Yeni Çel-
tek İşletme Müdürlüğüne atanması doğru mudur? 
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3. Böyle işe bu şahsın atanması özel yetenek işi midir? 
Yasaları uygulamayanlar mı vardır? 
Yoksa Zonguldak Kozlu Camii Yaptırma Derneği Başkanı olması mı buna etkendir? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 5.3.1990 

Bakanlığı 
Sayı : 66.943/1259-008138 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 Şubat 1990 tarih ve 7/1148-4368/19651 sayılı yazınız. 
Bakanlığımıza 27.2.1990 tarihinde intikal eden Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın iş kaza

larındaki ölüm oranları ile Merzifon Yeni Çekek İşletme Müdürünün atanmasına ilişkin yazılı 
soru önergesi incelendi. 

1. 10 yıllık süre içinde (1979 • 1989 yılları arasında) meydana gelen iş kazaları sonucu 
ölüm oranı yüzbinde elliüçten, yüzbinde kırka düşmüştür. 

2. Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik Anonim Şirketi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri
ne göre kurulmuş olan bir şirket olduğundan Maden Mühendisi Hasan Santepe'nin Yeni Çel
tek Linyit İşletmesi İşletme Müdürlüğüne atanması işlemi kuruluşun kendi yetkili organların
ca gerçekleştirilmiştir. 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 96 ncı maddesine göre gereğine bilgi edinilmesini arz ederim. 

Dr. İmren Aykut 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 

— 518 — 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

85 İNCİ BİRLEŞİM 

6 . 3 . 1990 Sah 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
1. — 8 ildeki Olağanüstü Halin 4 ay süre il)e uzatılmasına ilişkin Başbakanlık 

Tezkeresi (3/1157) 

2, — İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya ^Gündeme alınma 
önergeleri {2/218, 2/227) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Bingöl Mitöetlve'kili İlhami Binici ve 36 arkadaşının, T.B.MJM. Binasında 

milletvekillerince yapılan çalişmalarıjn ve telef om konuşmalarının kaydedilerek belge 
haline getirildiği iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 10f2 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına Miskin önergesi 
(10/68) 

2. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklı 
ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olaylarım nedenlerini 
ve bu konuda1 alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasamın 98 üınci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/69) 

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

4. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir - çelik 
işyerlerindeki grevin nedenlerini ve grevden kaynaklanan sorunları tespit etmek 
amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri! uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına Mişkün önergesi (10/71) 
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5. — Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 54 arkadaş'rın, 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca hir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin1 önergesi (10/72) 

6. — Sinop Milletvekili1 Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu' 
da cereyan eden olaylar ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi! (8/14) 

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

8. — Sakarya MMletivekilil Mehmet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sana
yileşmesi konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına1 ilişkin önergesi (8/16) 

9. — îstanlbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin sorunları ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci madddleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/17) 

10. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin ili Silöpi 
ilçesi Derefoaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddia
ları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeler! uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/73) 

11. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşeb
büslerinin ülke ekonomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zoronlu kılan 
nedenler ve satılan ve satışa çıkarılan kamu iktisadî- teşöbbüslerin'in değer takdirleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca biir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

12. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman 
Çiftliğinin kuruluş ve miülldte devredffiş amacı dışında kullanıldığı iddiasını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 indi, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/ 74) 

13. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri ili 
Yoncalı Köyünde 18 Temmuz 1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları 
ve olağanüstü hal uygulanan illerdeki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 9'8 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

14. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43' arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 
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15. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli İdi 
Lüleburgaz İlçesindeki iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddia
larını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 'ilişkin önergesi (10/78) 

16. —Niğde Milletvekili Raşit Dalda! ve 36 arkadaşının, Ankara İlindeki hava 
kirliliğinin nedenlerini ve 'bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri • uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

17. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 27 arkadaşının, çay ürünü ve üre
ticileriyle ilgili sörurtları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

18. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, 1402'likler olarak anılan
ların hangi nedenlerle ve kimler tarafımdan görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ve Da
nıştay kararına rağmen bu •kişilerim! görevlerine dönmelerimi engelleyenleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarımca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

19. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinim 
sorunları konuşumda Anayasanın 98 imci, İçtüzüğüm 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 

20. — Tunceli Milletvekilli Kaimer Genç ve 15 arkadaşımın, Sümerbank ve özel
leştirmeye tabi tutulacak diğer kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili suiistimali iddıilarımın 
gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğüm 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesıi (10/82) 

21. — Ada'na Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşının, ülkemizdeki anarşi 
ve terör eylemlerinin nedenleri ile hedeflerini, bu eylemlerin arkasındaki güçleri ve 
konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/83) 

22. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 arkadaşınım, irtica hareketlerimin amaç 
ve boyutlarını, iç ve dış desteklerini ve laikliği' sağlılklı ve kalıcı temellere oturtmak 
için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

23. —Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve 
Yemiçeltek'de meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki 
kazalar ile meslek hastalıklarınım önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

24. —İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 16 arkadaşının, Yeniçeltek Kö
mür tşîetmesindeki çalışma koşularımı, bu İstetmede meydana gelen iş kazasının, so-
rumlül'annı ve konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkini önergesi (10/86) 



— 4 — 

25. — istanbul Milletvekili Sudi Neş'e Türel ve 20 arkadaşının, İstanbul İlindeki 
su sıkıntısının gerçek nedenlerindi ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasamın: 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10ı/87) 

26. — Amasya Milletvekilli Mehmet Tahir Köse ve 24 arkadaşının, ülkemizdeki 
maden ocaklarımda meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis 'araştırması açılmasına ilişkini önergesi (10/88) 

27. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
sorunları ve 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genjel görüşme açılmasına ilişkin Önergesi (8/23) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

3. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programla
rının geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gi'bi tedbirler düşünüldüğünle 
ilişkin Devlet Bakanından) sözlü soru önergesi' (6/65) 

4. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde 
uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/68) 

5. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan jm, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru1 önergesi (6/121) (1) 

6. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'kı, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının foazı üyelerinin Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs gör
dükleri iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

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

8. —> Balıkesir Milletvekili t. 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) 

9. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altımer'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği Gö
revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkim Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/110) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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10. — İstanbul Milletvekilli 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) 

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

12. — 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) 

13. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiya Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi fö/205) (1) 

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

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

16. — Ankara Milletvekilli Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği Öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı içiln gerekli malzeme 
ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.l. Orta Anadolu Linyit İşletmesmce karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü soru önergesi (6/126) 

17. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nlin, Sümerbank'ta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başibakanldan sözlü soru önergesıi «(6/127) 

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

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

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

21. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'm, Çorum İline bağlı bazı köylerinj 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ııı, ücretlilere ve Gelir Vergisi 
mükelle'flerîine 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) 
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23. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikali eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam 
eden dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6;138) 

24. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıkiöğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden 
düzenlenip düzenllemrmeyeceğine illişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/264) (1) 

25. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'm, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

26. — Mardin Milletvekilli Süleyman Çelöbi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözdü soru önergesi (6/149) 

27. —• Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Köy Hizmetleri üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile çalış
tırıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

28. — Adana Milletvekilli Orhan Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski 
Kozan yolunun', Misis hududu Göztepe mevkiindekü yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözllü soru önergesi (6/153) 

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

30. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Böl'gesi-
nlin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

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

3'2. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunusoğlu 
Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamasınm nedenline ilişkin Sağlık ve Sosyal1 Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

33. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişik in Başbakandan 
sözllü soru önergesi (6/158) 

34. — Adana Milletvekili Orhaın 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) 

35. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlü'mın, televizyonun birinci kanaî 
yayınlarının Zonguldak İl Merkezinde izlenemediğli iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

36. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerime ve mü
fettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Milî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/161) 

37. —• Samsun Milletvekili İrfan Demiiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emekl-
lerinlin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandirıHmaları için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 
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38. — İsparta Milletvekilli İbrahim Gürdail'ın, ondan fazla işçi çalıştıran işyer

lerinden Konut Edindirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondam yararlanan
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164) 

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

40. — Tralbzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nım, fındık ürünü taban fiyatına 
ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sora 
önergesli (6/166) 

41. — Trabzon Milletvekili Mehm'et Çakıroğlü'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/167) 

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

43. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son dorumlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

44. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören bataklığına ilişkin Bayıındııilıık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/172) 

45. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İM Adapazan ilçesin
deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

46. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ilinde 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) 

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

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

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

5ü — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesli (6/184) 

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

52. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan sözlü soru 
önergesi (6/186) 
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53. —. Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin! kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişklin Dışişleri! Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

54. —< Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

55. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'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) 

56. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'jn, inek ithalatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü ısoru önergesi (6/317) '(1) 

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

58. — İçel Milletvekili M, îsfcemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülmediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

59. —> Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin 
öğretmen ihbilyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

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

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

62. —> Afyon MiletVekili Abdullah Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

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

64. — Ankara Milletvekili TeVfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesine 
bağlı EVren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarıma ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 

65. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden 
bir kısminin Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (T) 

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

67. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedide 
Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren ifade ve bölümler bulunup bulunmadığına ilişklin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (1) 
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68. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesine bağh 
Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

69. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/210) 

70. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olum;;uz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

71. —' 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) 

72. — İsparta Milletvekili 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) 

73. —• İsparta Milletvekili Ertekin Duruıtürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/214) 

74. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve 
Diyarbakır illerinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (1) 

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

76. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyünün 
başka bir mahalle taşınmasına dair projenin 1988 yılında gerçekleştirilememesimin 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

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

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

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

80. —' Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne zaman ihale edileceğine il'işkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) , 

81. —» Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/223) 
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82. —> 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) 

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

84. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin Kurt'un, istanbul'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) 

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

86. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izim verilen tesislerin inşasının 
durdurulduğu iddiasına 'ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

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

88. —> Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyü Bvil Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibil Köyünde zorunlu ikamete tabii tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

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

90. —Hakkâri Mill'etvekMii Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Ulüidere ilçesi Şe-
noba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

91. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova İlçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta- bulunan koyun sürüsüne 
Aytepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslm edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

92- —- İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesinde ya
pılmakta olan Sümerbaınk Konfeksiyon Fabrikasına -ait inşaatın durdurulduğu ve te
sisin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 

93. — Mardin Milletveküli Süleyman Çelebi'nin, Mardin ilinde 15.11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önerigesi (6/241) 

94. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve Iskan Bakanından sıözılü soru önergesi (6/242) 
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95. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli ilindeki belediyelere 1988 
yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/337) (1) 

96. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli ili Honaz İlçesine bağlı köy
lerdeki vatandaşların sınnflandınldığı ve fişlendiği iddiasına ilişiklin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

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

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

99. — Bursa Milletvekilli Beytuilah Mehmet Gazıoğlu'nun, bir demek ve bir 
şirket tarafından istanbul Özel İdare Müdürlüğüne otomoibil hibe edıilıdiği iddiasına 
ilişirin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

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

101. —Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1) 

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

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

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

105. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, Adatepe ve Karakuz 
barajlarının yapımına ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/270) 

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

107. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, Kalıramanmaraş İlin
de tütün ekimine müsaade edilip edilmeyeceğine ve bu İlide ne zaman Gümrük Müdür
lüğü kurulacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

108. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'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) 

109. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmanıoğlu'nun, Kahramanmaraş Şe
hir Stadyumunun ne aşaman çimlendirileceğine ilişikin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 
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110. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
ilinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

111. — Zonguldak Milletvekili! Şinasi Altınerlin, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından, tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışıma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/277) 

112. — Denizli Milletvekilli Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

113. — Samsun Milletvekili irfan Demıiralp'in, seçimlere katılan siyasî partilerin 
radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit oJyrak faydalandırılmasına dair 
Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

114. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon ili Sandıklı ilçesi Akha-
rım Kasabası Ortaokulunun öğretmen sorununa ilişkin Mallî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önerigesi (6/344) (1) 

115. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Petrol Ofiisi iskenderun Bölge Başmüdü
rünün işçilere ve bölge halkına hakaret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6 / 346) (1) 

116.— Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lılce ilçesi Jandar
ma Komutanımın baskısı ile bazı vatandaşlara koruculuk için başvuru formu imzalat
tırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesli (6/347) (1) 

117. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, TEK Tcroslar işletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı soranlara ilişkin Enerji! ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

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

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

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

121. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Samsun - Havza ilçesi 25 Mayıs 
Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz atama yapıldığı iddiasına ilişkin Mili» Eğitini Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) (1) 

122. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/281) 

123. — İzmir Milletveküi Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesinin ne zaman il yapıla
cağına ililşkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 
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124. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç kistinin korucu olarak görevlendirildiğine ve 
korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) (1) 

125. —Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına ve 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığıma ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

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

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

128. — İsparta M'ill'etve'ki'li İbrahim Gürdal'Jn, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu inşaatlarıma ne zaman baş
lanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

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

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

131. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ım, Senirkent Ovası sulama projesine 
ilişkin Bayındırîik ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

132. —• Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından borç alıp almadıklarına Mşla'n İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

133. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun [İv Vezirköprü İlçesinde şe'ker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 

134. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne za
man açılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/293) 

135. — Samsun Milletvekili Ali Eserlin, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına 
ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhınım onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

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

137. — Çorum Milletvekili Cemal Şahinlin, Çorum Belediyesinir: 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 
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138. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidiıni 
geciktiren bir yükümlünün maruz (kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

139. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ım, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının: hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

140. — İsparta Miilletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesindekii 
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyali Yardım Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/299) 

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

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

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

144. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik bel
gesi alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

145. — Mardin Milletvekili Menmet Adnan Ekmen'iın, Mardin İli Midyat İlçe
sinde görevli bir komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

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

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

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

149. —İstanbul Miilletvekili Mustafa Sarıgül'ün, profesyonel futbol Ikulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) (1) 

150. —• 'Samsun Milletvekili İrfan Detmiralp'in, Altımkaya Banajı sahasında kalan 
Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 
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151. — Antalya Milletvekilli Adiıl Aydıın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile diğer 
fakülte mezunları arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

152. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kur
duğu veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin tçişleri Baka
nından Sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

153. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, doğal'gaz santralılarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

154. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca 
gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakamından sözlü soru önergesi (6/376) (1) 

155. — îçiel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) 

156. — Diyarbakır Milletvekilli 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) 

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

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

159. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.T2.1988 tarihlinde oasma dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1) 

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

161. —Edime Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyat
larına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/3*84) (1) 

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

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

164. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 19&8 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/387) (1) 

165. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin İçişten 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (1) 
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166. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atallay'uh, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından allman hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 1(1) 

167. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'ıin, elektrik üretim ve satış 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

168. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

169. —Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk (Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine 'ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/393) (1) 

170. —Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

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

172. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında toplanan 
gelir vergilerine ilişkim Maliye ve Gümrük ©akanından sözlü soru öner'gesi '(6/395) (1) 

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

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

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

176. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan 
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözllü soru önergesi (6/397) (1) 

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

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

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

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



— 17 — 

181i — Erzurum Milletvekili İsmail K'öse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile il
gili çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/328) 

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

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

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

l'85s — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) <1) 

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

187. —Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde 
Sözleşmeli olaraik çalışmak isteyen sağhk personelline imzalattırılan hizmet aıkdine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

188. — İçel 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) 

189. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/410) (1) 

190. —Tünedi Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ile ıbir polis memuru haklarındaki iddiaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (!) 

191. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayalî 
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1) 

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

193. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Elkmen'kı, Ankara Bahçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/415) (1) 

194. — Ankara Milletvekilli Rıza Yıümaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fafcültesindje can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler 

(85 inci Birleşim) 
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hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/416) <1) 

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

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

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

198. — 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) 

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

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

201. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum îli Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili maihkeme 
kararının infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önjergesi (6/426) <1) 

202. — Burdur Milletvekili Fethi Çeiikbaş'ıa tarım arazillerinim sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/427) (1) 

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

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

205. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 31.12.19818 tarihi itibariylle TARİŞ'im 
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna ve bu borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önjergesi (6/430) (1) 

206. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 
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207. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Burdur il 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) 

208. — 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) 

209. —• Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını 
Gazetesine ödenen reklam ücre'feine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 

210. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em-
lalk Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve t>ir firmaya kullandırı
lan döviz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/434) (1) 

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

212. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
İşkenceye Karşı AVrupa Sözleşmesi ile İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin içişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

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

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

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

216. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/451) (1) 

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

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

219. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürlk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 
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220. — İsparta Milletvekili Ertekin Duratürk'ün, İsparta 'İli Sütçüler İlçesi Kara-
diken "Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

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

222. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idareler 
seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerinde vali ve kaymakamlarca aday yoklaması 
yapı'lıdığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

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

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

225. —Diyarbakır Milktvelkili Fuat Atalay'ın, üHkemizin tanıtılması amacıyla 
1988 yılında Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar 
harcama yapıldığına ilişjkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) (1) 

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

227. —Samsun Milletvekili Aü Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğal gaz (miktarlarına ilişkin 'Devlet Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

228. —Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Devlet eski Bıakanı 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 ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi 1(6/458) (1) 

229. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'mun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

230. —Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 

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

232. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakiflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve 
dersanelere ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi ((6/457) (1) 

233. — Sakarya Miltetvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 
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234. — 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) 

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

236. — 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) 

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

238. — 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) 

239. —İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesıinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 

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

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

242. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1) 

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

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

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

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

247. —Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'm, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (D 

248. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru-
Önergesi (6/474) (1) 
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249. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldın imasının neden olduğu sorunlatra ve bu İkonuda alınacak önlemlere İlişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

250. —Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son 'beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) '(1) 

251. —Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri medeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

252. — 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) 

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

254. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne 
miktar yardım yapıldığına ilişkin Malıiye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

255. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vaik-
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

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

257. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

258. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol Fe
derasyonu kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

259. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcı
larından Kurum iştiraklerinde görev alanlar builunup bulunmadığına ve bu Kurum 
için satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önprgesi (6/489) (1) 

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

261. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Valkfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

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

263. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 
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264. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi 
tedbirler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi '(6/494) (1) 

265. —Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü som önergesi (6/495) (1) 

266. —İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil1 Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

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

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

269. — Izrmir 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) 

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

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

272. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Mühammed Shakardhi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözılü soru önergesi 
(6/516) (1) 

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

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

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

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

277. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
koopsratifleriınin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 
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278. — Diyarbakır Milletvekii Fua)t Atalay'ın, Uluslararası Af örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

279. — içel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, Habur Sınır Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (1) 

280. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda 
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1) 

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

282. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh ilçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin 
İçişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

283. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgürün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

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

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

286. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 'Siirt bölgesinde bir kısım güven
lik görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

287. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bu
cağı Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alınan bir vatandaşa kuryelik yaptı
rıldığı ve bu vatandaşın 3.6.1989 tarihlinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

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

289. — izmir Milletvekili K.j Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun De
mir - Çelik fabrikalarmdaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

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

291. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 

(6/546) (1) 
292. — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın

dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 
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293. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğündie ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişfcin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

294. — İçel Milletvekilli Etem Can'kurtaran'un, Demir - Çelik İşletmelerindeki 
grevin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 1(6/548) (1) 

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

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

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

298. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak tiçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 

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

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

301. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

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

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

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

305. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 
ilıişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

306. — Edirne Milletvekili Erdal Kallkan'ın, Millî Piyango İdaresince ger
çekleştirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 'Miskin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/561) (1) 

307. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde Diyarbakır 
İli Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergemi (6/562) (1) 
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308. —Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars tünde jandarma tarafından 
gözaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hak
kında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) (1) 

309. — Kars Milletvekili Mahmut Atoaik'ın, Mölyat Çay Fabrikasının depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

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

311. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1) 

312. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh ilçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakkında ne 'gibi işlemler yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

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

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

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

316. —içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soıru önergesi (6/568) (1) 

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

318. —Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize 
göç eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç olayının ma
liyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

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

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

321. —Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda 
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 
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322. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

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

324. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen- şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

325. — Kırklareli 'Milletvekilli Gürcan Ersıin'in, Traıkya Birlik tarafından satın 
alınan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yaplacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

326. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine ti Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

327. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışın
daki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/587) (1) 

328. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyal1 Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 

329. — İzmir Milletvekili 'Mehmet Turan Bayazıt'm, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru'önergesi (6/589) i(l) 

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

331. —İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'm, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ıticarî plaka verileceği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 

332. —Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'm, 31.8.1989 tarihinde İzmir'de mjeyda-
na gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

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

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

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

336. —İstanbul Milletvekili Mustafa Sari'güi'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 
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337. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay 
üreticilerine ürün bedellerinin ine zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/498) 

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

339̂  — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin (Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

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

341. — Zonguldak Milletvekili Güneş MüMoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

342. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/503) 

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

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

345. — Kırklareli 'Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç Öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma 
töreninde meydana geldiği iddia edilen olaya İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

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

347. — Mardin Milletvekili Mehmeit Adnan Bkmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

348. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddiasıy
la hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

349. — Tunceli Milletvekili Kamer Gjenç'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 

350. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, 'bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 
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351. —Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'm, kendir ürünü taban fiyatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

352. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'iın, Cumhurbaşkanı'nın Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) ı(l) 

353. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudut-
iarı dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanaca
ğı iddiasına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

354. —Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9,1980 - 30.9.1989 tarih
leri arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişlkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

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

356. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanh ve Çaltıkoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan gözlü soru önergesi (6/615) (1) 

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

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

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

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

361 v — Niğde Milletvekili Doğan Baran'm, İçel, Silifke, Erdemli köyleri içme 
suyu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için 
yapılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

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

3'63. —• İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 

364. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman ıtemizlenece-
ğine ve Ödemiş Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 

365. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karaydluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 
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366. — istanbul Milletvekilli Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

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

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

369. —Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçe
sindeki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı 
iddialarına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

370. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atolay'ın, Van İli Gürpınar İlçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili olarak yapıdan açıklamalara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

371. — Kocaeli Milletvekili Akettin Kurt'un, (Kamu Ortaklığı ve' Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarıma ve bu fonlardan.hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1) 

372. — izmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ı(6/630) (1) 

373. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'ııiın temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

374. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgeler
le 'ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Balkanından .sözlü soru öner
gesi (6/530) 

375. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, izmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutu'klülarca 'telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

376. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, güvenlik gerekçesiyle eğitime açı
lamayan okul sayısına ve Diyarbakır ili Kulp İlçesi Üçkuyu Köyündeki vatandaşların 
konut dokunulmazlıklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/631) ı(l) 

377. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir 'hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

378. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'n'in, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 
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379. — Balıkesir Milletvekili î. önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına iliş
kin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/635) 1(1) 

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

381. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1) 

382. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline 'bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşilaıın topilu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

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

384. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği 
yolu üzerindeki Mescid-'i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyet
lerde bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

385. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güven
liği sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/654) (1) 

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

3'87. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik İthali için Irak'la anlaşma 
yapılmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

388. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinden almak zjorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/641) (1) 

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

390. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir
liği 'ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

391. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar ör
tülü ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 
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392. — Hakkâri 'Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve «Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia e'dilen huzur toplantılarına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) ((1) 

393. —İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde 
ithal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin (Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

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

395. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, 1983 yılından bu yana özel okullara 
bütçeden veya bütçe dışı kaynaklardan yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

396. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeliyle ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1) 

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

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

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

400. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz edi
len kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 

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

402. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftç'i'nin, Kemal Horzum'un kredi ilişkileri 
esnasında görevde bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) (1) 

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

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

405. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan-
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 
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406. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun İli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve iskân Balkanından sözlü soru önergesi (6/604) 

407. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum Hindeki sağlık ocakların
da personel açığı (bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

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

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

410. — Erzurum Milletvekili ılsmaü Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/676) (1) 

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

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

413. —Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçe
lerine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

414. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609) 

415. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin kafilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

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

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

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

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

420. —Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İline bağlı Çat, Pasinler 
ve S/enkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği-

% tim Bakanından sözlü soru önergesi 1(6/633) 
(85 fad Birleşin) 
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421. — Kars Müle'fivekili Vedat Altun'un, Kars İli Çıldır ilçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

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

423. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan iş
çilerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

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

425. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, günlük hır gazetenin 8.12.1989 
tarihli nüshasında yer alan «Millî Eğitimin Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı haibere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

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

427. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, halklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 

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

429. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Sağlık Bakanlığına hağlı 
kurumların yardımcı teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelden ilkokul 
mezunu olanlara özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

430. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdüriüğünce 
gözaltına alınan kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu 
iddiasına ilişkin Blaşbakan sözlü soru önergesi {J6/686) ı(l) 

431. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin İli Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri (Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

432. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, ülkemizdeki fonların nakit miktar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ı(6/687) (1) 

433. — Edirne Milletvekilli Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa İlçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge'si (6/688) (1) 

434. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Karpas Limited Şirketince Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalıştırılan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan
dan söilü soru önergesi (6/689) (1) 

435. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'un, Antalya llıi Alanya İlçesi Orman İş
letme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 
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436. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

437. — Tuncelıi Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İlindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

438. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia 
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çılkarılıp çukarılmadığına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

439. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Kuzey Kıbrıs Türk Cumnuriye-
tinin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

440. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, nükleer enerji santraiieriyle ilgili 
olarak Arjantin Hükümetince yapıldığı iddia edilen önerinin dikkate alınıp alınmaya
cağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) (1) 

441. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Afşin - Elbistan, Keban ve Ka-
rakaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik .üretimlerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (1) 

442. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, hava kirliliğinin neden olduğu has
talıklara ve hava kirliliğinin önlenmesi için ne* gibi tedbirler alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/695) (1) 

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

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

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

446. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Hakkâri İli Uluderee İlçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/699) 1(1) 

447. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami
rat ve tadilatlara ve İstanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) (1) 

448. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye Eleikfcrik Kurumunda çalışan 
sözleşmeli personelin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/701) (1) 



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

450. — Bingöl Milletvekili İlhamı iÛiniei'nün, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi <6/683) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

X 1. — Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, 
Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ile 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 
İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/624, 1/137) (S. Sayısı : 362) 
(Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

2. — Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/675) (S, Sayısı : 379) (Da
ğıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 3. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 55 Arkadaşının, Milletvekili 
Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Önergesi ve Anayasa Komisyonu Raporu (4/81) (S. 
Sayısı: 363) (Dağıtma tarihi : 14.2.1990) 

4. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) 
(S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 

5. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının Sigara, Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Mil
letvekili Cüneyt Canver'in 1177 Sayılı Tütüm ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın 
Zararlarının öntenmesi İçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
28.11.1989) 

6. — 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. 
Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi: 29.11.1989) 

7. — İsparta Milletvekilli Süleyman Demire! ve 57 Arkadaşının, 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/119) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 4.12.1989) 
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8. — 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/631) (S. Sayısı : 294) 
(Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

9. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1 /641) (S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 20.12.1989) 

10. — Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(S. Sayısı : 119 ve 119'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 8.11.1988; 29.1.1990) 

11. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/415) (S. Sayısı : 120 ve 120'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.11.1988; 29.1.1990)( 

12. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 Mayıs 1987 
Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/202) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1990) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmza
lanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/501) (S. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi : 30.1.1990) 

14. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi: 31.1.1990) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Kar
şılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi: 31.1.1990) 

16. — Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayı
sı : 356) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyomları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 18i — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 
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X 19. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşımın 2924 Sayılı Orman Köylülerimin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kamum Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/İ61) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasmda Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/569) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına ilişkin Anlaşmanın Onay
lanmasmm Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi: 
7.2.1990) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlar; 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

23. — izmir Milletvekili Erdal inönü ve 41 arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa Önerisi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/245) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 15.2.1990) 

24. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde üe Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. 
Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

25. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde ilave Edilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

26. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı vs Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1990) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların ladesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/461) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/541) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 
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X 29. — Türkiye Cumhuriyeti lile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî 
Konularda Adlî Yardımlaşma, Suçluların ladesi ve Hükümlülerin Transferine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hükümlülerin Nalkline 
İlişkin İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Taisarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları !(l/602) (S. Sayısı : 376) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1990) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti ile" İrak Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Adlî 
İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/643) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1990) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Cezaî Konularda Adâî 
Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/603) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 33. — Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
İlişkin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Haklkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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