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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Antalya Milletvekili ibrahim Demir, geçen tutanak hakkında; 

Ankara Milletvekili Hüseyin Barlas Doğu, Parlamentolararası Birlik'in Güney Kıbrıs'ta 
2 - 7 Nisan 1990 tarihlerindeki 83 üncü konferansına; 

Kars Milletvekili Mahmut Almak da, 413 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye; 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığının, TBMM Başkanlığınca, Bayındırlık, fmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonlarına havale edilen 389 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname hakkında, komisyonun görüşünü belirtmek üzere, Sağlık ve Sosyal tşler 
Komisyonuna havale edilmesine ilişkin tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Bayındırlık, 
tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu da aynı görüşe katıldığından, Başkanlıkça, söz konusu 
kanun hükmünde kararnamenin Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonuna havale edileceği açıklandı. 

italyan Senatosu ile Temsilciler Meclisi Başkanlarının davetleri üzerine, Roma'da yapıla
cak "EUREKA'nın Rolü ve Üçüncü Ülkelerle Muhtemel ilişkiler" konulu parlamentolararası 
toplantıya, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir Parlamento heyetinin gönderilmesine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi kabul edildi. 

Sinop Milletvekili özer Gürbüz'ün, (6/728), 

Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, (6/736), 

Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, (6/747), 

izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, (6/748); 

Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soru önergelerinin 
geri verildiği bildirildi. 

Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı Kurulması Hak
kında Kanun Tasarısının (1/621) (S. Sayısı : 402) görüşmelerinden sonra yapılan açık oylama 
ile, kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

13 . 4 . 1990 Cuma 

Kanun Hükmünde Kararname 

1. — 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/710) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.1990) 

1. — Aydın Milletvekili Ömer Okan Çağlar ve 11 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 
Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanuna 1 Ek, 1 Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi (2/327) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 11.4.1990) 

Tezkere 
1. — Gaziantep Milletvekili Hasan Celal Güzel'in Yısama Dokunulmazlığının Kaldırıl

ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/120S) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa SangüPün, çimento işçilerine, istedikleri zammın ve
rilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan yazılı yazılı soru önergesi (7/1286) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 12.4.1990) 

2. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, OECD bünyesinde kurulan Türkiye Yırdım 
Konsorsiyumu yoluyla yapılan yardım ve kredi miktarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1287) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.1990) 

3. — Tünedi Milletvekili Kamer Genc'in, Dışişleri Bakanlığında görevli bir memure hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1288) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.4.1990) 

17 . 4 . 1990 Salı 

Kanun Hükmünde Kararnameler 

1. — 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Hükmünde Kararname (1/711) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Anayasa ve 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa gdiş tarihi: 13.4.1990) 

2. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/712) (Mil
lî Eğitim ve Anayasa komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.1990) 

3. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname (1/713) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 13.4.1990) 

4. — 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerin
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/714) (İçişleri; Adalet ve 
Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa gdiş tarihi : 13.4.1990) 
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5. — Aile Araştırma Kurumu Kurulma» Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/715) (Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan 
ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.1990) 

Tasan 

1. — t ki ti ve Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı (1/716) (içişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.4.1990) 

TddifUr 

1. — Hatay Milletvekili öner Miski ve 12 Arkadaşının, 2022 sayılı 65 Tfcşını Doldurmuş 
Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/328) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 13.4.1990) 

2. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 3 Arkadaşının, 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci
lik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununun Geçici 2 nci 
Maddesinin Bir Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/329) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sporcuların sağlık sorunlarına ilişkin Dev
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/1289) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.1990) 

2. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, ülkemizde telefonların dinlendiği ve bazı 
mektuplann kontrol edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1290) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 16.4.1990) 

3. — İçel Milletvekili M. îstemihan Talay'tn, Güneş Gazetesinde Devlete haber sızdıran 
bir köstebek görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1291) (Baş
kanlığa geUş tarihi: 16.4.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saali : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa SangUl (İstanbul), İsmail Üğdiil (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 103 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 

(Giresun Milletvekili Mehmet Ali Karadeniz'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türk Ceza Kanununun 141} 142 ve 163 üncü 
maddelerinin halen yürürlükte bulunmasına ve uygulanma şekillerine ilişkin gündem dışı konuşması ve 
Adalet Bakam Malvmut Okan Sungurlu'nun cevabı 

BAŞKAN — Sayın Kemal Anadol, Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 üncü maddele
rinin yürürlükte olması nedeniyle birçok kişinin uğradığı mağduriyet üzerine günden dışı söz 
istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun. 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyada özgür
lüklerin, demokrasi özlemlerinin, sistemlerin dar kalıplarını yıktığı ve tüm dünyada özgürlük 
rüzgârlarının estiği günümüzde, Türk Ceza Yasasındaki 141,, 142 ve 163 üncü maddelerin Tür
kiye'de yürürlükte olması ve çok katı biçimde uygulanması, hem bu maddelere muhatap olan 
tutuklulara, sanıklara, hükümlülere büyük tir mağduriyet yüklemekte, hem de Türkiye Cum
huriyetinin yurt dışındaki itibarını sarsmaktadır. 

Bilindiği gibi, İtalyan Ceza Kanununa, 1926'da Rocco Tasarısıyla alınan, Mussolini'nin 
çıkarttığı, Faşizmi Koruma Kanununun 270 ve 272 nci maddeleri, Türk Ceza Kanununa 1936'da 
girmiş ve cebir unsurunu kapsıyordu; 1938 yılında cebir unsuru da kaldırıldı; 1951'de yapılan 
değişiklikle, cezalar artırıldı; ölüm cezası konuldu; 1983'te, 12 Eylülden hemen sonra cezalar 
tekrar artırıldı. 163 üncü madde ise Türk Ceza Yasasına, 1949 yılında girdi. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin yakından bildiği gibi, bu maddeler, siyasal iktidarların 
kendi güçlerini artırmak için, karşılarındaki düşünceleri yok saymak için, yok etmek için, bir 
silah olarak kullanılan siyasî maddelerdir. Hukukî ağırlığından çok, siyasî ağırlığı olan mad
delerdir. Her dönem, aynı şekilde aynı metin yürürlükte olmasına karşın, değişik biçimde uy
gulanan maddelerdir. Gerçek demokrasilerde ise, siyasal yelpaze tüm görüşleri kapsamalıdır; 
çünkü, düşünce ve örgütlenme özgürlüğü yoksa, o ülkede demokrasiden bahsedilemez. 

Bunun içindir ki, eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren görüş değiştirmiş, Sayın Turgut özal, 
Sayın Akbulut ve Sayın Sungurlu müteaddit konuşmalarında bu maddelerin kalkması için görüş 
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bildirmişlerdir. Sayın Evren, Cumhurbaşkanı seçildiği gün bu Mecliste, bu kürsüde sürekli olarak 
ondan sonraki günlerde de teşebbüs hürriyetinden, fikir hürriyetinden, vicdan hürriyetinden 
bahsetmiştir ve bu maddelerin kalkacağını söytemiştir. Hatta, Sayın Başbakan televizyona sı
karak, "yarın bu maddelerin görüşülmesini Bakanlar Kurulunun gündemine aldık, alıyoruz..." 
diye Türkiye'ye ve dünya kamuoyuna durumu ilan etmiştir. 

Değerli arkadaşlar, Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğultarı'nın, 70 arkadaşıyla birlikte 
14.11.1989'da bu maddelerin kaldırılmasıyla ilgili verdiği yasa önerisi, daha önce ANAP'lı Mardin 
Milletvekili Sayın Nurettin Yılmaz'ın 5 arkadaşıyla verdiği yasa önerileri; İçtüzüğün 38 inci 
maddesine göre, 45 gün içinde karara bağlanması gerekirken, bağlanmamış ve aşağıya geldi
ğinde, Hükümet görüş bildirmediği için, Meclis gündeminden çıkarılmıştır. 

Merhum Muammer Aksoy katledildiği vakit, Adalet Bakanı Sayın Sungurlu, "bu cina
yet, 141, 142 ve 163 üncü maddeler kalkmasın diye işlendi; terörün önlenmesi için de bu mad
delerin kalkması gerekir" diye, çok doğru bir beyanda bulunmuştur; ania bu beyana rağmen, 
Hükümetin gündeminden bu maddelerin kalkması çıkmıştır ve askıya alınmıştır. 

Ankara'da, 9 Nisan 1990 gününden beri, kapalı cezaevinde tutuklu bulunan Nihat sargın 
ve Haydar Kutlu, bu maddelerin kalkması için ölüm orucuna girmişlerdir. 

Değerli arkadaşlar, onlar bu maddelerden yirmidokuz aydan beri tutukluyken, TBKP yö
neticisi olduklarını açıkça söyleyen birtakım yöneticiler, Anamuhalefet Partisi Lideri Sayın İnö
nü'yü, diğer muhalefet partisi lideri Sayın Demirel'i bu kimlikleriyle ziyaret ediyorlar, onlara 
sorunlarını anlatıyorlar, Ankara'da, İstanbul'da serbestçe geziyorlar, "biz bu partinin 
yöneticisiyiz" diyorlar; ama bir başkaları da hapiste tutuklu bulunuyorlar... 

Arkadaşlar, sürekli, "Türkiye Cumhuriyeti üniter devlettir" diyoruz. Üniter devlet olma
nın en önemli koşulu, bir yasa maddesinin o ülkenin her yerinde ve herkese eşit uygulanması
dır. Türkiye Cumhuriyetinde, Amerika Birleşik Devletlerinde olduğu gibi eyalet sistemi yoktur 
ki, boşanma konusunda, bir eyalette sıkı hükümler olsun, öbür eyalette ılımlı, yumuşak hü
kümler olsun... Bunlar yok. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti üniter devlettir. Peki, Türkiye Cum
huriyeti üniter devletse, 141 ve 142 nci maddelerin mevcudiyetine rağmen, bazıları cezaevinde 
ölüm orucu yaparken, diğerleri sokakla serbest dolaşırken, bu maddelerin kalkması için dün
ya kamuoyu Türkiye'yi gündemine getirirken, Hükümet, gündemine aldığı bu maddelerin kal
dırılması konusunu neden gündeminden çıkarıyor? Çekoslovakya'da, Polonya'da, Bulgaristan'da 
yasaklar kalktı, özgür seçimler yapılıyor, yasakların kalktığı, yeni partiler kurularak özgür se
çimler yapılıyor; ama Türkiye'de yasaklar sürüyor. 

2000'e Doğru Dergisi, son çıkan kanun hükmündeki kararnameyle ilgili olarak, kendini 
bastıracak matbaa bulamıyor. 

Mehmet Ali Birand, Milliyet Gazetesinde bugünkü yazısında, "son çıkan kanun hükmün
deki kararname hükmüne girer" diye, yazdığı yazının geri gönderildiğini ve yeniden yazı yaz
dığını söylüyor. Bilim adamı İsmail Beşikçi, yazdığı kitap nedeniyle içeride... 

Değerli arkadaşlar, Kutlu ve Sargın, tüm milletvekillerine yazdığı mektupta şunu söylü
yorlar : "... Son diyeceğimiz; terörün çaresi daha az değil, daha çok demokrasidir; insan hak
larını çiğnemek değil, eksiksiz uygulamaktır." 
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Dün akşam, saat 22.00 sıralarında beşinci kanalda, Avrupa televizyonundan naklen ya
yında Londra'da bir stadyum seyrettik. O stadyumda yüzbinlerce kişi, ırkçılığa karşı kahra
manca mücadele eden ve 27 yıl hapis yatıp çıktıktan sonra Londra'ya gelen ve Margret Thatc-
her'ın randevu talebini reddeden Nelson Mandela'yı, onbinlerce, yüzbinlerce kişi dakikalarca 
ayakta alkışladı. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, Millî Eğitim kıyınlarının klasiklerinde bile, Sokrat'ın, "Sa-
vunma"sı kim bilir kaçıncı baskısını yaptı. Sokrat'ın, "Savunma"sı, aradan geçen binlerce yı
la karşın kuşaktan kuşağa, elden ele yayılıyor. Sokrat'ın "Savunma"sını milliyeti, ırkı ne olur
sa olsun herkes biliyor dünyada; ama Sokrat'ın baldıran otuyla zehirlenmesi hükmünü veren 
hâkimlerin adını bugün bir kişi bile hatırlamıyor. 

Değerli arkadaşlarım, 141, 142 ve 163 üncü maddelerin Bakanlar Kurulu gündeminde as
kıya alındığı bir dönemde, Ankara Kapalı Cezaevinde açlık grevi sürdüren Kutlu ve Sargın bu 
grevlerinin 12 nci günündeler. Artık, bilim adamlarına göre, açlık grevi tehlikeli bir duruma 
ve iz bırakacak güne gelmiştir. (ANAP sıralarından "Gebersin" sesleri) 

Onlara "Gebersin" dediğiniz sürece, Türkiye'nin itibarını azaltıyorsunuz arkadaşlar. \ap-
mayın... Yapmayın... Eğer, Türkiye'deki özgürlükler, böyle, ikinci sınıf standartta bir ülke ola
rak itibarımızı kırmaya devam ederse, Hükümet bu anlayışını sürdürürse, orada ölecek iki ki
şinin manevî sorumlusu ve 141, 142 ve 163 üncü maddelerin yürürlükte kalmasının sorumlusu 
Hükümet olacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. 

Sayın Kemal Anadol, 141, 142, 163 üncü maddeler ve bunlarla alakalı olarak Ankara Ka
palı Cezaevinde yapılan -iki tutuklunun yaptığı- ölüm orucu, açlık grevi ve bunun vebaliyle 
alakalı bir konuşma yaptılar. Bu konuşmasında, Sayın Anadol, "bugüne kadar, siyasî iktidar
lar, 141, 142, 163'ü kendi siyasî iktidarlarını güçlendirmek için kullanmışlardır" demiştir. Bu
güne kadar ki siyasî iktidarlar ne için kullandılar? öyle bir suçlama yapacak durumda değilim; 
ama Türkiye'de ilk defa, bir siyasî iktidar, 141, 142, 163'ün kaldırılması veya değiştirilmesi la
zım geldiği görüşünü ileri sürmüş ve bunu gündeme getirmiştir. Bu iktidar, bizim Anavatan 
Partisi İktidarıdır. 

Bu maddelerin gündemde kalmasının bir siyasî iktidarı güçlendireceği inancında değiliz. 
Bu maddelerin gündemde kalması, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekası için lüzumlu mu
dur, değil midir? Görüyoruz ki, bu maddelerin münakaşası gündeme gelince, hadise bu nokta
ya çekilmiştir. Siyasî iktidar meselesi gündemde kalmamıştır. "Bu maddeler, Türkiye Cumhu
riyetinin bekası bakımından lazımdır" ve "değildir" görüşü, bütün siyasî partilerin bünyesin
de -hiçbirimizin inkâr edemeyeceği kadar açık bir vakıadır- münakaşa konusu olmuştur. Ge
rek 141, 142 açısından, gerekse 163 üncü madde açısından, bütün siyasî grupların homojen 
bir bütünlük arz ettiğini söylemek durumunda değiliz. Her ne kadar, 141, 142 ve 163'ün tama
men kaldırılması lazım geldiği görüşünde ve savında bulunan siyasî partilerimiz ve liderleri 
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olmuş ise de, bunun yanı sıra, Türkiye Cumhuriyetinde devletin çatısını korumak lazım geldi
ğini, Türkiye'de laikliğe hiçbir gölge düşürmeyecek bir sistemi savunduklarını sık sık vurgula
mışlardır. Bunları söylerken, 141,142,163 ve bunların karşılığı olan Anayasa metnindeki mad
deleri kaldırıp, sonra da, biraz evvel söylediğim iddiaları ileri sürmek mümkün değildir; bu, 
açıktır. Belki, liderlerimiz meseleyi o zaviyede mütalaa etmekte ve mutlak ki samimî olarak 
dileklerini dile getirmektedirler; ancak, bu meselenin, gerek bizim grubumuzda, gerek diğer 
siyasî parti gruplarında ve kamuoyundaki direncini de göz önünde bulundurmak zorundayız. 

Politika, yapabilmektir; yapılabilirse, o işi yapma şansına sahiptir. Şimdi, yapılamayacak 
bir şeyi gündeme getirmenin de bir faydası yoktur. Konsensüs denen bu hadisede, muhalefet
ten devamlı aldığımız konsensüs taleplerinde, bu maddelerde de konsensüs çağrısında bulun
duk. Bir siyasî partimiz, "Kanun tasarısı Meclise gelsin, sonra görüşelim" dedi; ama birçok 
ön şartı olduğunu da görüyorduk. Bir başka siyasî partimiz de, üç maddenin de, hiçbir şart 
gözetmeksizin kaldırılmasını ileri sürüyordu. \ani, o zaman, Türkiye'de şunlar söylenebilecek 
miydi: "Marksist bir parti kurulsun, iktidara gelsin; Türkiye'de teokratik bir parti, daha açıkçası, 
bir şeriat partisi kurulsun, iktidara gelsin" diyebilecek miydiniz veya "Türkiye'de bölücülük 
esasına raci partiler kurulsun ve bu partiler iktidara gelsin" diyebilecek miydiniz? Çünkü, bu 
maddeleri (141, 142, 163'ü) kaldırdığımız zaman ve bunlara paralel Anayasa değişikliklerini 
yaptığımız zaman, bu takdirde, bu, bunları da kabul ediyoruz demektir. Halbuki, konuşma
larda, devamlı, biraz evvel söylediklerimin bir kısmına bütün şiddetiyle 141, 142, 163 karşı çı
kılırken, "141,142, 163 kaldırılsın" denmesinin hangi ölçüde bir paralellik arz ettiğini takdirle
rinize bırakıyorum. 

Şimdi, biz, Anavatan Partisi olarak, 141, 142, 163 'te hiçbir ön şarta bağlı değiliz. Bilhassa 
ben, Adalet Bakam olarak birçok defalar izah ettim; şahsım adına, hiçbir ön şartım yoktur, 
Yüce Meclisin konsensüs sağladığı, anlaşma sağladığı bir noktada, demokratikleşmeden yana
yız. Bu mevzuda da inkâr edilemeyecek büyük çalışmalar yaptık ve bu devam etmektedir, he
nüz gündemdedir, geri alınmış değildir. 

Biz, bizim gibi, diğer siyasî partilerin de, bu noktada, meselenin Meclise müzakereye gelip 
bir münakaşa halini almadan, daha önce -görüşlere de açıklık getirmek suretiyle- yardıma ol
malarım bildiriyoruz, istiyoruz. 

Şunu söyleyeceğim : Sokrat ölüme mahkûm edilmiştir ve unutulmamıştır; ama, Sokrat'ın 
en unutulmayan tarafı da, kendi ülkesinin kanunlarına saygı göstermesidir. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Şimdi, -biraz evvel, Sayın Anadol da söylediler- biz, Türkiye 
Cumhuriyeti olarak, birçok beynelmilel anlaşmaya imza koymuşuz ve medenî dünyanın bir par
çasıyız ve o noktada geri kalmak arzusunda değiliz. Sözleşmelerimizi ve akillerimizi yerine ge
tirmek zorundayız, ama, devamlı dış dünyaya da şikâyet ediliyoruz. Tabiî ki, vatandaşın bu 
hakkına ve hukukuna da hiçbir itirazımız yoktur. Yakında, Sayın Sargın ve Kutlu'yu Avrupa 
Konseyinden doktorlar heyeti gelip, muayene edeceklerdir. Bu da, bizim taahhütlerimizin ge
reğidir ve yerine getirilecektir ve herhangi bir dış etkiye maruz kalıp kalmadıkları tespit edile
cektir. Ama, şunu soruyorum : Devamlı olarak Türkiye Cumhuriyetinin üzerinde, dış odakları 
bu istikamette kullanmak suretiyle bir neticeye varmak acaba müspet bir yol mudur veya bu
nu, Türkiye Cumhuriyetinin üzerinde Demokles'in kılıa gibi kullanmak doğru bir yol mudur?. 

Sayın Kutlu ve Sargın şu anda açlık grevindedirler; sağlıkları devamlı kontrol altındadır; 
kendi hayatiyetlerine ve sağlıklarına en ufak bir nakıse gelmesi, bizi fevkalade üzecektir. Biz, 
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onların da, bu vatanın evlatları olarak, bu meseleyi siyasî bir mesele olarak kullanacakları gö
rüşünde değiliz. Ancak, Türkiye Cumhuriyetinin kanunlarını veya nizamını eğer böyle boy
kotlarla değiştirmek gibi bir yolu âdet haline getirirsek, o zaman da, bu meselenin ciddiyetine, 
bu meselenin doğruluğuna inanmak ve bunu kabul etmek mümkün değildir. 

Ben, Anayasanın 141, 142 ve 163 üncü maddelerinin değiştirilmesi konusunun, halen, Hü
kümetin ve Partimizin gündeminde olduğunu ifade ediyorum. Birçok milletvekili arkadaşımı
zın her siyasî partide, aksi aksi görüşlerde olduğunu biliyoruz ve kabul ediyoruz. Nitekim, bu 
hafta çıkan bir dergide, Adalet Bakanının, Anavatan Partisi Grubundaki hukukçu milletvekil
lerine 141, 142 ve 163 üncü maddelerle alakalı bir çalışma verdiği yolundaki yorumuyla ilgili 
olarak, ben o milletvekili arkadaşla görüştüm. "Şahsî görüşümü ifade ettim" diyor. Çünkü 
ben, kendisine öyle bir vazife vermemiştim. "Bu nereden çıktı?" diye sordum, "Ben şahsî gö
rüşümü, şahsî muhalefetimi ifade ettim. Anayasa değişmedikçe bu maddelerin değişmeyeceği 
görüşümü ifade ettim" diyor ve gerek parti adına, gerekse bakan adına konuşmadığını ifade 
ediyor. Bu itibarla, Sayın Anadol, o yayındaki bu görüşlere istinaden endişeye kapılmışsa, öyle 
bir şeyin varit olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum ve Türkiye Cumhuriyetinin bulunduğu 
bugünlerde, elbette ki, birçok tedbir alınacaktır. Alınacak her bir tedbir hakkında bunca infia
lin doğduğu bir günde, 141, 142, 163*ü de önceden bir konsensüs sağlamadan Meclise getirme
nin çıkaracağı problemleri de göz ardı edemeyiz. 

Ümit ediyorum ki, Türkiye, çok yakın bir zamanda bu problemi aşacaktır ve bu problemi 
aşma şerefinin de bu Yüce Meclise ait olmasını temenni ediyor, Yüce Meclisi saygılarımla se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu'da cereyan eden olay
lar ve hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

2. — istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu Bölgesi
nin sorunları ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda genel görüşme acûrnastna ilişkin önergesi (8/17) 

BAŞKAN — Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
öngörüşmeler" kısmının 1 inci maddesinde, Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, 
Güneydoğu Anadolu'da cereyan eden olaylar ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi ve 3 üncü maddesinde de, istanbul Milletvekili Hasan Fehmi 
Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sorunları ve Hükümetin bu konu
daki tutumu konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi yer almaktadır. 

Bu her iki önergenin konuları aynıdır. Genel Kurul uygun gördüğü takdirde, her iki öner
genin görüşmelerini birlikte yapacağız. 

Her iki önergenin birleştirilerek görüşülmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Hükümet?.. Buradalar. 
Her iki önergeyi yeniden okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin millî sınırlarının her bir karışı Türk Milletinin mübarek 
kanları ile çizilmiştir. 

Vatan ve milletin bütünlüğüne yönelik her harekete karşı çıkmayı, siyasetin üstünde, bir 
millî görev sayarız. 

Ülkeyi yönetenlerin ve Devletin her organının ve herkesin bu konuda duyarlı ve uyanık 
olması şartır. 

Ne var ki, vatan ve milletin bütünlüğüne yönelik, ülkeyi bölüp parçalamayı amaçlayan 
bölücü, terör, ve çete hareketlerinin her kanlı eylemine karşı devletin caydırıcı ve cezalandırıcı 
gücünü göstermek yerine, umursamaz ve ciddiyetten uzak bir tavırla, "kökünün kazınacağı", 
"başının ezileceği" yolundaki herkesin kanıksadığı Hükümet beyanları bölücü ve ayrılıkçı çe
telere vatan ve millet düşmanlarına cesaret vermiştir. 

Bunun sonucu olarak da, ülkenin güneydoğusunda, teröristler âdeta Türk Devletine meydan 
okur hale gelmiştir. 

öylesine ki, bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği tamamen orta
dan kalkmış, Cumhuriyet tarihinde görülmedik sayıda asker ve polis güvenlik görevlisi şehit 
olmuş, binlerce vatandaşımız, kadın ve çocuk ayırmaksızın, hunharca katledilmiştir. 

Bu bölgede, şehirler, hükümet konakları ve karakollar teröristler tarafından basılmakta, 
yardım etmeyenler öldürülmekte, akşam olunca yollarda ulaşım durmakta, Devlet adeta orta
dan kalkmaktadır. Devletin araç ve makineleri, şantiyeleri yakılıp tahrip edilmekte, devlet hiz
metleri yaptırılmamakta, teröristler, devletten daha güçlü olduğuna bölge halkını inandırıp, 
onu kendisine hizmet etmeye zorlamaktadır. 

Bu eylemler, son zamanlarda eşkiyanın ifadesi ile halktan "vergi" ve "asker" toplamaya 
cüret etmesine kadar varmış bulunmaktadır. Halk, eşkıyalarla içice yaşamaya adeta terkedilmiştir. 

Bütün bunlara ilaveten, ülkedeki illegal teşkilatlar bu çetelere destek vermek için başka 
bölge ve büyük şehirlerde terör eylemlerine kalkışmakta, karakollar basılıp, askerler ve masum 
vatandaşlar katledilmektedir. 

Bugün ülkenin içinde bulunduğu durumun altında yatan gerçek, ülkeyi ciddî şekilde ra
hatsız eden bu yoğun eylemlere karşı Devlet gücünün etkinlik göstermekte işletilemediğidir. 

Hükümet, acz içinde, olayların arkasında sürüklenmektedir. 
26 Martta arkasındaki halk desteğini büsbütün kaybetmiş olan Hükümet, ülkenin içinde 

bulunduğu ciddî ve vahim durumu teşhis ve idrakten aciz olduğu içindir ki, devlet imkân ve 
vasıtalarıyla tertiplenen şaşaalı törenlerde kendisini avutmakta, karakol basılıp onbeş kişinin 
katledildiği gün, kaşık oyunlarını seyretmeyi tercih etmektedir. 

Hükümetin halk desteğini kaybetmekle uğradığı zaaf ile olaylara hâkim olmaktaki aczi 
üst üste binince, ülkenin iç ve dış düşmanlarının gücü tehlikeli boyutlara tırmanmaktadır, 

Türk Devleti, millî bütünlüğüne yönelik bu eylemleri durdurmak ve ülkenin her yerinde 
caydırıcı gücü ve yasa hâkimiyetini bütün vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak zo
rundadır. Bu hiç vakit geçirilmeden yapılmalıdır. 
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Ülkenin kaderine daima hâkim olmak durumunda olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
bütün bu olayları, eylemleri ve ülkenin içine düşürüldüğü vahim durumu tartışıp görüşmesi 
ve Devletin yeniden işlerliğinin sağlanması için Anayasanın 98 ve içtüzüğün, 99, 100 ve 101 
inci maddelerine göre genel görüşme açılmasını arz ve talep ederiz. 

Yaşar Topçu 
Sinop 

ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Güneydoğu Anadoludaki bölgesel duyarlılığın, ekonomik, kültürel ve toplumsal neden
lerden kaynaklandığı bilinmektedir. Ayrıca, bu bölgede uzunca bir süre önce başlayan yasa dı
şı olaylar da giderek şiddet eylemine dönüşerek, yaygınlaşıp örgütlenerek bugün ulusal bütün
lüğümüz açısından ciddî ve kaygı verici yoğunluğa ulaşmıştır. 

Bölgenin sorunlarının gerçek boyutu iktidar tarafından algılanamamış ve konuya sürekli 
askerî ve polisiye önlemlerle çözüm aramakta ısrarlı olunmuştur. Bu yanlış tutum iktidarın sağlıklı 
çareler bulabilmesini engelleyen ana nedeni oluşturmuştur. Bu yüzden iktidarın önlem olarak 
sunduğu tüm uygulamalara rağmen, sorun çözümlenememiş aksine büyüyerek, yaygınlaşarak 
ve daha karmaşık hale gelerek sürmüştür, iktidar her başarısızlıktan sonra yeni bir çözüm ara
yışına girmiş ve her seferinde de sorunu azdırmıştır. 

Köy koruculuğu düzenlemesi, sınır ötesi takip operasyonları, özel güvenlik birliği görev
lendirmeleri, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği yönetimine geçiş, Bölge Komutanlığı kurulması, 
köy boşaltma ve bölge dışına sürgün işlemleri gibi tasarruflar İktidarın bölgede giderek temel 
özgürlükleri daha kısıtlayıcı, demokrasiyi daha daraltıcı ve baskıyı daha artırıcı bir yöneliş içinde 
olduğunun göstergeleridir. 

Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yaşam koşullan bu yanlış uygulamalar nedeniyle gün 
geçtikçe zorlaşmakta, vatandaşlık haklarını kullanma olanakları kısıtlanmakta, ekonomik sı
tmaları büyümektedir. Bölgedeki insanımız tam anlamıyla yoksullaşmakta ve demokratik hak
larla temel özgürlüklerini yitirme sürecine girmektedir, ödenen bu ağır bedele karşılık, bölge
deki şiddet olayları azalmamakta, aksine artmakta, köy baskınları, toplu katliamlar, okul yan
gınları, kundaklamalar, adam kaçırmalar, güvenlik güçlerine yönelik pusu ve şehit etme olay
ları, diğer kamu görevlileri ile öğretmenlerin şehit edilmesiyle sonuçlanan kaçırma ve cinayet
ler yaygınlaşmaktadır. Bütün bunların sorumlusu olan yasa dışı bölücü örgüt ise; etkinliğini 
ve egemenliğini artırdığı iddiasını, sesini daha da yükselterek sürdürmektedir. 

Yıllardar süre gelen sıkıyönetim, olağanüstü hal uygulamalarının süreklilik kazanmış ol
masının yanısıra, silahlı şiddet, terör ve çift yönlü baskı da bölgede kalıcı hale gelmiştir. Buna 
bağlı olarak, bölge insanının yüreğindeki güvensizlik duygusu ve korku kök salıp kurumlaş
mıştır. Böylece yaşanmaz hale gelen bölge, göç ve huzursuzluk kaynağı durumundadır. İdare, 
bölge insanının beklentilerini karşılayamamış, ona yitirdiği güven ve kamu düzeni duygusunu 
iade edememiştir. Bu yüzden onun tam desteğini sağlama gerekliliği ihmal etmiştir. Devletine 
bağlı bölge halkının, dayanılmaz derecede ağırlaşan koşullara uzun süre direnmesi olanağı or
tadan kalkmıştır. 
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Bu durum milletimizi derinden yaralayan ve devamlı kanayan bir sorun olarak büyümek
tedir. Siyasal İktidarın bu konuda tam bir başarısızlık ve beceriksizlik içinde, ne yapacağını 
bilmez bir halde bocaladığı görülmektedir. Bu sonuç, Hükümetin aldığı önlemlerin yetersizli
ğinin ve aczinin de ifadesidir. Sorun, toplumumuzun ve devletimizin gündeminde önem ve ön
celik kazanmıştır. 

iktidarın görevini yapamaması nedeniyle konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisinde de al
mak gerekli ve zorunludur. 

Bu nedenlerle Anayasanın 98 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 inci 
maddelerine göre bu konuda genel görüşme açılmasını saygıyla arz ederiz. 

Hasan Fehmi Güneş 
İstanbul 

ve arkadaştan 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Dönen, İstanbul Mil
letvekili Sayın Mustafa Sarıgül, Adana Milletvekili Sayın Abdullah Sedat Doğan, Çorum Mil
letvekili Sayın Rıza Ilıman ve Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç, bu genel görüşme öner
gesine iştirak etmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Ben de katılıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, Sayın Kul ve Sayın Miski de, katıldıklarını beyan etmişlerdir. 
Buyursunlar Sayın İçişleri Bakanı. 
Diğer genel görüşmelerde olduğu gibi, bu genel görüşmede de, Hükümet adına ve parti 

grupları adına konuşmalar 20'şer dakika, önerge sahibi 10 dakika olacaktır. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri; Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen terör olaylarıyla ilgili olarak Sinop 
Milletvekili Sayın Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, yine Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sorun
ları ve Hükümetin bu konudaki tulumu hakkında İstanbul Milletvekili Sayın Hasan Fehmi 
Güneş ve 64 arkadaşının genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleriyle ilgili görüşlerimizi açık
lamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmama başlamadan önce, şunu izah etmek istiyorum : Bildi
ğiniz gibi, Sayın Yaşar Topçu'nun önergesi 19.8.1989 tarihinde, Sayın Hasan Fehmi Güneş ve 
arkadaşlarının önergesi de 15.9.1989 tarihinde Yüce Meclise verilmişti. Bu önergelerden sonra, 
Yüce Meclisle grubu bulunan siyasî partilerimizin grup başkanvekilleri tarafından 7.2.1990 ta
rihinde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde cereyan eden olaylarla ilgili bir genel görüşme açıl
masına ilişkin aynı mahiyette bir önerge verilmiş, bu müşterek önerge oylarınızla kabul edilmiş 
ve 22.2.1990 günü Yüce Meclisimizde bu konunun genel görüşmesi yapılmış, ben ve Bakanlı
ğımla ilgili kuruluşlar, güvenlikle ilgili diğer kuruluşlarımızın yetkilileri, burada, Yüce Mecli
simize bilgi sunmuşlardı. 

Bugün gündeme gelen bu önergelerle ilgili, demek ki, 22.2.1990 tarihinde Yüce Meclisi
mi/ bilgilendirilmişti. Ben bunu ifade ellikten sonra, sözlerime devam etmek isliyorum. 
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Sayın milletvekilleri, İktidar olarak, göreve geldiğimizden bu yana, üzerinde önemle dur
duğumuz ve Bakanlığımın da en önemli meselesi, şüphesiz, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
cereyan eden yıkıcı ve bölücü terörist olaylardır. 

önce, hepinizin de bildiği gibi, şu hususu vurgulayarak hatırlamakta yarar görüyorum : 
Vatanımızda, gerek 12 Eylül 1980 öncesinde meydana gelen anarşik olaylar ve daha sonraki 
yıllarda da güneydoğuda devam eden terörist ve eşkiya faaliyetlerinin arkasında, ülkemizi böl
mek ve parçalamak, millî birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen dış mihraklar, dış düşman
lar ve bunların ülke içindeki uşakları bulunmaktadır. Bu güçler, tarihin her döneminde, çeşitli 
adlar altında, milletimizin karşısında yer alarak, ülkemizi bölmek ve parçalamak uğruna çeşit
li entrikalara başvurmuşlardır. 

Tehlike böylesine ciddî ve dıştan kaynaklandığına göre, olaya yaklaşım biçiminin de, top-
yekûn bir anlayış ile ve her türlü siyasetin üstünde, millî bir görev anlayışı çerçevesinde ele alın
mış olmasından da memnunluk duyduğumu belirtmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, güneydoğudaki kanlı eylemleri gerçekleştiren terör örgütü ve bu 
örgütle mücadelede İktidar olarak hiçbir zaman acz göstermedik; bilakis, 1984 yılından beri, 
olayların üzerine planlı ve kararlı gidişimiz sonucunda, bugün, eşkiyanın faaliyet alanı daral
tılmış ve terör örgütüne karşı uygulanan mücadele metodu ve vurulan darbeler ile büyük zayi
atlar verdirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, bölgede terörist faaliyetler ile mücadeleyi ik
tidarımız 19 Temmuz 1987 tarihine kadar sıkıyönetim uygulamasıyla sürdürmüş, bu tarihten 
itibaren de Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin thdası Hakkında 285 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname gereğince Olağanüstü Hal Bölge Valiliği kurularak, terörü bir meto: olarak kulla
nan eşkiyanın faaliyetlerine karşı, bölgede huzur ve sükûnu sağlamak ve güven ortamını tesis 
etmek için çalışmalara devam edilmiştir. Yaklaşık üç yıla yakın bir zamandan beri sürdürülen 
bu çalışmaların asıl ve tek amacı, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenini sağla
mak, onların sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerden kalkınmalarına yardımcı olmaktır. 

Bu nedenle, bölgede yürütülen güvenlik hizmetlerinin yanında, özellikle altyapı eksiklik
lerinin giderilmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel meselelerin çözümlenmesi konularında da büyük 
gayretler gösterilmiştir. 

Dış güçlerin desteği, olayların sınıra çok yakın bölgede meydana gelmesi, güneydoğudaki 
coğrafi yapı, eşkiyanın vur-kaç metotlarını kullanması sebebiyle, güneydoğuda güvenlik kuv
vetlerimiz teröre karşı uzun süren bir mücadeleye mecbur bırakılmışlardır, öte yandan, terö
rist; kanuna, hukuka, düzene karşı her silahı kullanarak karşı çıkmakta; devletin güvenlik güçleri 
ise, kanunlara bağlı, hukuka dayalı düzenin yanında ve ölçülü olmak zorunda kalarak müca
dele vermektedir. Güvenlik güçlerimizin bütün bu fedakârane ve canı pahasına yaptığı çalış
malar, zaman zaman insafsızca, iç ve dış terör odaklarının oyununa gelenler tarafından eleşti
rilerek, yıpratılmaya, pasifize edilmeye çalışılmaktadır. Ancak, bütün bu oyunlara rağmen, böl
gedeki görevliler, üstün bir moral anlayışı ve halka hizmet gayesiyle devlet-millet kaynaşmasını 
en iyi şekilde sağlamak için çalışmakta olup, bu çalışma bundan böyle de devam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, önerge sahibi arkadaşlarımız, önergelerinde öylesine karanlık bir tablo 
çizmektedirler ki, âdeta, güneydoğuda her şey bitmiştir. Bu ifadeleri, bölgeyle ve burada devle
tin yaptıklarıyla ilgili olarak yeterince bilgi sahibi olmamalarından dolayı kullandıkları kanaa
tindeyim. 
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Güneydoğudaki olaylardan, önerge sahiplerinin "binlerce" diye ifade ettikleri gibi, can 
kaybı olmamakla birlikte, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kurulduğu 19.7.1987 tarihinden 
12 Nisan 1990 tarihine kadar meydana gelen olaylarda 236 güvenlik mensubumuz şehit olmuş, 
377 güvenlik görevlisi yaralanmış, 417 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 217 vatandaşımız da 
yaralanmıştır. Aynı dönemlerde 427 terörist ölü, 37 terörist yaralı, 164'ü sağ ve 85'i kendiliğin
den teslim olmak üzere, toplam 713 terörist ele geçirilmiştir. 

Bu yılın başından 12 Nisan tarihine kadar bölgede; 82'si ölü, 13 'ü yaralı, 22'si sağ, 5'i 
kendiliğinden teslim olmak üzere, toplam 122 terörist ele geçirilmiştir. 

Son 15 gün içerisinde, bölgede 42 tanesi Hakkâri, Beytüşşebap Oymakaya'da olmak üzere 
51 terörist ele geçirilerek, bu kadar kısa zaman aralığında ve toplu olarak ilk kez böylesine 
olumlu bir sonuç alınmış ve bahar eylemleri hazırlığına başlamak üzere yurdumuza sızan eşkı
yaya çok büyük bir darbe indirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, iki üç gün önce Hakkâri Beytüşşebap'taydım. Biraz önce de belirt
tiğim gibi, 55 milyon insanımızın yüreğine su serpen, rahatlatan bu büyük ve başarılı operas
yonu gerçekleştiren güvenlik güçlerimizi ve bu operasyonlarda onlara yardımcı olarak katılan 
köy korucularımızı, bizzat, orada, Beytüşşebap ilçesinde, tebrik etmek için gitmiştim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Orada, bu operasyona katılan komutan, diğer subay, assubay, er, erbaş
larımızı ve köy korucularımızı tebrik ettim, takdir duygularımı belirttim, taltif ettim. Bu başa
rılı operasyondan şu üç önemli sonuç çıkmaktadır : 

Birincisi, bölgede yaşayan vatandaşımız, artık, düşmanını tanımakta ve düşmanla müca
delede devletiyle işbirliği yapmaktadır. 

İkinci önemli sonuç; hep tenkit edilen geçici köy koruculuğu sisteminin isabetli olduğunu 
bu olayla bir kere daha görmüş olduk. 

Geçici köy korucuları, güvenlik kuvvetlerimize yardımcı olarak onların yanında bu ope
rasyona katılmış ve onlarla birlikte, bu büyük başarılı operasyonu gerçekleştirmiştir. 

Üçüncü önemli netice de, güvenlik kuvvetlerimiz, bölgeye hâkim olduğunu ve inisayitifin 
güvenlik kuvvetlerimizin elinde olduğunu bir kez daha kamuoyuna göstermiş oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, güneydoğudaki vatandaşlarımız, korucusuyla ve diğer bütün im
kânlarıyla terör eşkiyasına karşı devletinin bölünmez bütünlüğünden yana olduğunu Oymaka-
ya olayı ile bir daha gözler önüne sermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, güvenlik güçlerimizin geçtiğimiz ayda gerçekleştirdikleri operasyonlar 
sonucunda, hepinizin bildiği gibi, başta bölgede faaliyet gösteren terör örgütü olmak üzere, 
yurdumuzdaki terör örgütlerinin birçoğuna önemli darbeler indirilmiş ve büyük kayıplar ver
dirilmiştir. örgütlerin planladıkları birçok eylemin gerçekleştirilmesine fırsat verilmeden ön
lenmesi sağlanmıştır. Kısa süre içerisinde teröre arka arkaya vurulan darbeler sonunda, özel
likle büyük şehirlerde faaliyet gösteren terör örgütlerinden bir kısmı çökertilme aşamasına ge
tirilirken, komşu ülkelerde üsleri bulunan güneydoğudaki eşkiyaya da çok ağır darbeler indi-
rilmiştir. Son zamanda terör örgütlerine vurulan bu önemli darbeler, vatandaşlarımız arasında 
memnuniyet meydana getirirken, güvenlik güçlerimizin de moralini tazelemiş ve her bakım
dan, terörle mücadele güvenlik teşkilatlarımızın üstünlüklerini ortaya koymuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bu çok önemlidir, vurgulayarak belirtiyorum; güvenlik kuvvetleri
nin teröre karşı elde ettiği her önemli başarının sonunda, teröristlerde meydana getirdiği paniği 
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önlemek, örgütlerinde meydana gelen psikolojik yıkıntıyı tamir etmek amacıyla, terör odakla
rı da hemen harekete geçmekte ve çılgınlıklara başvurmaktadırlar. Bunun örnekleri geçmişte 
oldukça sık yaşanmış, en son örneği de, Mardin tli Savur tlçesine bağlı Serenli Köyü civarında 
terör örgütüne indirilen büyük bir darbe sonucu, aralarında örgütün üst düzey elemanlarının 
da bulunduğu 13 tetöristin ölü olarak ele geçirilmesinden sonra da o bölgede yaşandı. 

Bildiğiniz gibi, Mardin tli Savur İlçesi Topluca Köyü Düzenli Mezrasına baskın yapan te
rör örgütü, köyde, aynı aileden Hamdiye Güler adlı kadın ile Aysel ve Fahide Güler adlı çocuk
ları öldürmüşler ve Reşat Güler'i de yanlarına alarak köyden kaçmışlardı. Güvenlik kuvvetle
rimizin ısrarlı ve amansız takibi sonucu, bu örgüt elemanlarıyla Savur İlçesi Serenli Köyü civa
rında temas sağlanmış, yapılan operasyon sonunda, biraz önce de belirttiğim gibi, aralarında 
üst düzey elemanların da bulunduğu 13 kişi ele geçirilmişti, tşte bu olaydan sonra da, bu başa
rılı operasyondan sonra da, yine birtakım yeni taktik ve çılgınlıklara başvuran terörist örgüt, 
hepimizin bildiği ve bizleri derin üzüntüye sevk eden, bizde büyük ıstıraplara yol açan Nusay
bin ve Cizre'deki olayları yaratmışlardır. Buralarda, bu ilçe merkezlerinde vatandaşlarımızı devlet 
güvenlik güçlerine karşı kışkırtmış, tahrik etmişler; ülkenin birlik ve beraberliğine, bölUnmez 
bütünlüğüne yönelik eylemler içine girmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, Nusaybin ve Cizre'de güvenlik önlemlerinin anında alınması, olay
lara etkin ve kararlı bir şekilde güvenlik kuvvetlerince müdahale edilmiş olması, daha vahim 
olayları önlemiş oluyordu. Alınan etkin tedbirlerle vatandaşımızın mal ve can güvenliği sağ
lanmış, olaylarla ilgisi görülen kişiler de gözaltına alınmış ve adlî mercilere zamanında sevk 
edilmişlerdir. Vatandaşlarımızın, teröristlere karşı can ve mal güvenliği sağlanırken, mücadele
mizi, geçmişte olduğu gibi, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı ve kanunlara, hukuka uygun bir 
şekilde yürütmeye özen gösterilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yediği darbelerin etkisiyle şaşkına dönen ve paniğe kapılan terörist
ler, artık, biraz önce de belirttiğim gibi, kılık değiştirmek gereğini duymuşlardır, tşte, biraz 
önce arz ettiğim gibi, Mardin tlimizin bazı ilçelerinde yaşanan bazı hadiseler, teröristlerin var 
olabilmek için bölge halkını kendi emelleri doğrultusunda kullanmak istemelerinin sonucu olarak 
ortaya çıkmaktadır. Güvenlik kuvvetlerimiz tarafından alınan etkin önlemler sayesinde terö
ristler artık dağda bannamayacaklanm da anlamışlardır. Bundan dolayıdır ki, çareyi, bazı ilçe 
merkezlerinde yasayan ve günlük geçimini temin etmekle meşgul olan masum vatandaşlarımı
zın arasına sızmakta bulmuşlardır. Günahsız çocukları, kadınlan, yaşlıları bile, gözünü kırp
madan öldüren teröristler, yeni oyunlar sahneye koymanın gayreti içine girmişlerdir. Birçok va
tandaşımızı katlettikleri belirlenen teröristlerden bazılarının cenazeleri defnedilirken, boyun
larında, alınlarında yüzlerce masum insanın vebali ve katlini taşıyan bu insanlar masum ola
rak gösterilmiş, böylece, vatandaşlarımızın örf, din, anane ve insanî duyguları da teröristler 
ve onlann destekçileri tarafından istismar edilmeye başlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu olaylara karışan vatandaşlarımızın tamamının devlete karşı ol
duğunun düşünülmesi mümkün değildir. Nitekim, olaylar sırasında, Cizre'de yaptığımız araş
tırmalarda da, Cizre tlçe merkezinde eskiden beri oturan vatandaşlarımızın, büyük ölçüde, bu 
olaylara karışmadıktan görülmüştür. Olaylara katılanlar, çoğunlukla, son zamanlarda çeşitli 
nedenlerle Cizre'ye gelip yerleşmiş veya o gün için dışarıdan Cizre'ye gelen topluluklardan oluş
maktaydı. 
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Değerli arkadaşlar, takdir edersiniz, terörle mücadele, sıradan adi zabıta vakalarıyla mü
cadeleden çok farklıdır. Yurdumuzdaki terör örgütlerinin asıl kaynağının, yani bataklığının yurt 
dışında komşu ve Batı ülkelerinde bulunduğunu artık bilmeyen kalmadı. Oralardaki kamplar
da, ülkemizde eylem yapmak üzere militanlar yetiştirilmektedir. Güvenlik güçlerimiz, ülkemiz
de faaliyet gösteren 30 civarındaki terör örgütü ile ayrı ayrı mücadele etmek ve her birine ayrı 
stratejiler geliştirerek, sonuca gitmek zorundadır. 

Güneydoğuda yapılan mücadele, tabiat şartlarının haşin oluşu, yerleşim yerlerinin mezra
lar, komlar gibi çok dağınık bulunması, eşkiyanın vur-kaç eylemlerini metot olarak kullanma
sı, netice almamızı zorlaştırmıktadır; ancak, bütün bunları mazeret olarak söylemiyorum. He
men netice alınmasının güçlüklerine işaret etmek için ifade ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iktidarımız, işbaşına geldiğinden bu yana, öncelikle 
Türkiye'nin yıllarca ihmal edilmiş bulunan ekonomideki altyapı olaylarına da el atmış ve bu 
alanda şimdiye kadar görülmemiş mesafeler alınmıştır. Bu konuda, aynı şekilde, Güneydoğu 
Anadolu Bölgemizdeki illerin de altyapı meselelerine el atılmıştır. Bu konuda bir fikir vermek 
için birkaç misal vermek istiyorum. Bugün, Türkiye'de sadece 20 adet telefonsuz köy kalmış
tır. Bu köylere de yolu olmadığı için telefon götürülememiş; ancak, içinde bulunduğumuz 1990 
yılı programına bu 20 köy alınmış, bu köylerden başka, 2 000 mezraya da telefon götürülmesi, 
gene 1990 yılı programına alınmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, önerge sahibi arkadaşlarım, iktidarımızı doğu ve güneydoğuya ya
tırım yapmamakla itham ediyorlar. Biraz insaf sahibi olmak gerekir. Ülkemizin doğu ve gü
neydoğusu, yaptığımız temel altyapı yatırımlarından da nasibini almış ve buralarda da büyük 
hamleler gerçekleştirilmiş olup, bu yatırımlar devam etmektedir. Yapılanların tamamını say
maya yer ve zaman müsait değildir; ancak, müsaade ederseniz, doğu ve güneydoğu illerimize 
yapılan yatırımlardan da kısaca, satır başlarıyla bahsetmek istiyorum : 

Buradaki en önemli yatırımımız, hepinizin bildiği gibi, GAP yatırımıdır. Belki bizi, "GAP'-
tan çok bahsediyorsunuz" diye eleştirebilirsiniz; ancak, GAP olayından yüz kere, bin kere de 
bahsetsek yeridir. Çünkü, bu proje, yalnız doğu ve güneydoğumuzun makûs talihini yenmekle 
kalmayacak, ülkemizin gelişmesine, ilerlemesine de büyük katkıları olacaktır. 

iktidarımız, işbaşına gelir gelmez, başta doğu ve güneydoğuda bulunan illerimiz olmak 
üzere, illerimizin ekonomik ve sosyal durumlarını yeniden gözden geçirmiş ve bu yörelerdeki 
illerimizi kalkınmada öncelikli yöreler olarak tespit etmiş; bunlardan 14 il birinci derecede, 15 
il de ikinci derecede kalkınmada öncelikli yöre durumuna getirilmiştir. 

Tespit edilen bu illerin kalkınmasında, özel bir uygulama getirilmiş ve bu illerimizde, yu
karıda saydıklarıma ilaveten şu önemli hizmetler gerçekleştirilmiştir : Teşvik belgeli yatırımla
rın tutarı, kalkınmada öncelikli illerde, 1983 yılında 183 milyarken, 1989 Ocak - Ağustos döne
minde bu rakam 1 trilyon 180 milyar Türk Lirası olmuştur. Yine 1983 yılında teşvik edilen 
yatırımlarla, bu yörelerde 6 575 kişiye istihdam imkânı öngörülürken, bu rakam 1986 yılında 
22 991'e çıkmıştır. 1988 yılında ise, verilen teşvik belgeleriyle 20 347 kişiye istihdam imkânı 
sağlanmıştır. 

1983 yılı sonu itibariyle, kalkınmada öncelikli illerdeki köylerden 2 039'una elektrik götü
rülmüştü. Bu rakam yüzde 43'lük bir elektriklendirmeyi ifade etmektedir. Bu oran, 1984, 1985, 
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1986, 1987 ve 1988 yıllarında, sırasıyla, yüzde 52, yüzde 71, yüzde 87, yüzde 96, yüzde 98,3 
olmuştur. 1989 program uygulaması sonunda ise, bütün köylere elektrik hizmetinin götürül
mesi gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Böylelikle, söz konusu bölgelerimizde elektriksiz köy kal
mamıştır. Şimdi mezraların elektriklendirilmesine başlanıldı. Her yıl 2 000 mezra programa 
alınmış bulunmaktadır. 

önemli bir gelişme de, köy yolu hizmetlerinde meydana gelmiştir. 1983 sonu itibariyle do
ğu ve güneydoğu ile kalkınmada öncelikli illerde asfalt, stabilize ve tesviyeli köy yolları ağı top
lamı 101 150 kilometre iken, 1984 yılında 104 093; 1985 yılında 110 150; 1986 yılında 113 740; 
1987 yılında 119 643; 1988 yılı sonunda da 123 095 kilometreye ulaşılmıştır. Asfalt, stabilize 
ve tesviyeli yolu olan köylerin, toplam köy sayısı içindeki oranı da giderek yükselmiş ve 1989 
yılında bu oran, kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 99,2'ye ulaşmıştır. Bu bölgelerde yer 
alan 5 baraj projesine, 1 Eylül 1989 sonu itibariyle de yaklaşık olarak 1 trilyon 57 milyar liralık 
finansman desteği sağlanmıştır. 

Söz konusu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimize yapılan diğer önemli hizmet ve 
yatırımlara gelince : Güneydoğu Anadolu Projesinin, yalnızca sulama ve enerji projesi olmak
tan çıkarılıp, çok yönlü entegre bir bölge planına dönüştürülmesi amacıyla başlatılan Güney
doğu Anadolu Projesi Master Plan çalışmaları geçtiğimiz program döneminde bitirilmiştir. Diğer 
taraftan, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamına giren yörelerin süratle kalkındırılması, yatı
rımların gerçekleştirilmesi için, plan, altyapı, ruhsat,Tconut, sanayi, maden, tarım, enerji, ulaş
tırma ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak; yöre halkının eğitim düzeyini yükseltmek 
için gerekli tedbiri almak veya aldırmak; kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağ
lamak üzere, Başbakanlığa bağlı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Teşkila
tı kurulmuştur. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışanların ücretlerinin vergilendirilmesinde de özel indi
rim miktarı, diğer yörelere göre ve kendi içerisinde farklılaştırılarak uygulanmıştır. Bölgede 
çalışanlara kademeli ücret artışı sağlanmıştır. Şimdi, devlet memurları doğu ve güneydoğuda 
görev almak için sıraya giriyorlar. Dikkatinizi çekerim, daha önce böyle miydi? Buralar sürgün 
yeri olarak düşünülüyordu ve bir an önce o bölgelerden kaçmaya uğraşıyorlardı. Şimdi, tam 
tersi; bölgedeki hizmet süresini uzatmak için uğraşıyorlar. 

öte yandan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kurulmuş bulunan, fakat çeşitli 
nedenlerle istenilen nitelikte üretimde bulunmayan kamu ve özel kesime ait sanayi tesisleriyle, 
kamu kuruluşlarına ait işletmelerin darboğazlarını gidermek ve daha verimli bir şekilde işletil
melerini sağlamak üzere, gereken çalışmalara da devam edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayınız lütfen. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, buraya kadar bütün söylediklerim, doğu ve güney

doğunun kalkınmasıyla ilgili yaptığımız yatırımlar ve çalışmalardır. Bunları, Sayın Güneş ve 
arkadaşlarının iddia ettikleri gibi, güneydoğuda sürekli askerî ve polisiye tedbirlerle çözüm ara
makta olmadığımızı ifade için söylüyorum. Önerge sahipleri, güneydoğudaki asayişin sağlan
ması, terörle mücadele edilmesi yolunda getirdiğimiz bir dizi tedbirleri, bölgede, giderek temel 
özgürlükleri kısıtlayıcı, demokrasiyi daraltıcı ve baskıyı artırıcı uygulamalar olarak değerlen
dirmektedirler. 
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Değerli milletvekilleri, hakikatleri bu kadar ters gösterebilmek konusunda insaflı olmak 
lazım. Bölgenin asayişinin sağlanmasına yönelik gayretler, çalışmalar, uzun boylu araştırma
lar sonunda tespit edilmiş tedbirlerdir. Bütün bu tedbirler bölge halkının huzur ve refahının 
sağlanması ve terörist eşkıyaya pabuç bırakılmaması için gösterilen gayretlerin bir sonucudur. 

Bu tedbirlerin benzerlerini, terörle mücadele ederek başarılı sonuçlar almış birçok Avru
pa ülkesi de uygulamıştır. 

Bölgede, bir yandan refahı ve kalkınmayı sağlamak ve yaymak için, yukarıda saydığım 
ekonomik tedbirler alınmakta, yatırımlar yapılmakta; öte yandan, kanun hâkimiyetini sağla
mak için eldeki güvenlik güçleri, en verimli bir şekilde istihdam edilmektedir. Daha nasıl çalış
ma yapılması ve tedbir alınması gerekiyorsa hepsini yapacağız; bunda da kararlıyız. Yaptıkla
rımızı, sadece eleştirmek yerine, arkadaşlarımın yeni çözüm yolları ve yeni öneriler getirmele
rini beklerim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hukuk devletinde, bütün sorunlara çözüm, huku
kun üstünlüğü ilkesi etrafında ve kanunla getirilir. Güneydoğuda uyguladığımız yöntemler, hukuk 
devleti ilkesi anlayışı çerçevesinde, Anayasa ve kanunların çerçevesindedir. Hükümetimizin al
dığı ve kanun hükmünde kararnameler olarak yürürlüğe giren kararlar, uygulamada hissedilen 
yasa boşluklarının giderilmesine matuf kararlardır. Ne basın özgürlüğüne kısıtlama, ne ma
sum vatandaşa sürgün söz konusu değildir. 90 bin memur ve işçi kadrosu da, yine, bölgede 
yaşayan vatandaşlarımızın ekonomik refahı için kullanılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, iddia edildiği gibi; bölgede, halkın, eşkiya ile iç içe yaşamaya terk 
edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Halk, devletten yana tavrını her zaman açıkça 
ortaya koymaktadır. Zaten, yöre halkının devletine bağlı olması nedeniyle, terörist, beklediği 
amacı gerçekleştirememektedir. 

Yurt sathında yaygın olarak illegal teşkilatların terör eylemleri kesinlikle mevcut değildir. 
Olayların yaygın terör eylemleri olarak gösterilmesi, sanırım, önergeyi yazanlar tarafından zü-
hulen söylenmiş sözler olsa gerek. 

Terörle, yurt sathında olduğu gibi, güneydoğudaki olaylarda da tam bir kararlılıkla müca
dele edilmektedir. Güneydoğudaki terör eylemlerinde her ay, geçmiş aylara göre daha başarılı 
sonuçlar alınmakta olup; devlet, bir avuç eşkiyaya pabuç bırakmamaktadır. 

Terör olaylarını bahane ederek, devletin kalmadığını, Hükümetin acz içinde bulunduğu
nu, âdeta her şeyin bittiğini iddia edenlerin bu düşüncelerini ciddiyetle, sağduyuyla bağdaştı
ramıyorum. 

Her iki önergenin de reddi konusunda oy vereceğimi bildirir, hepinize saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

SHP Grubu adına, Sayın Bayazıt; buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bayazıt, önerge sahibi adına Sayın Güneş, zatı âlinizin konuşmasını Başkanlığımıza 
bildirmiş; fakat, son konuşmacı olamadığınız için bunu birleştirme imkânını göremedik. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Tabiî efendim, sonra... Zaten o konuşmada başka bir 
konuyu işleyeceğim. 
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BAŞKAN — Peki efendim. Hatırlatmak için... 
Buyurun. 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Teşekkür ederim hatırlattığınız 
için Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; güneydoğudaki olaylar, güneydoğunun sorunları ve 
Hükümetin tutumu konusundaki birleştirilen önergeler üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Grubunun görüşlerini arz etmek için huzurunuzdayım. Yüce Heyetinizi, Grubum adına ve 
şahsen saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Bakanın da belirttikleri gibi, bu önergelerin ortalama 7,5 aylık bir mazisi var. 28 
Şubattaki toplantı, terör konusunda yapılan bir toplantıdır. O toplantı, güncel olan, Muam
mer Aksoy'un, Çetin Emeç'in öldürülmesi ve bunlarla ilişkili; bunlara ilaveten, kuyumcuların 
soyulması, bankaların soyulması gibi, geniş terör olaylarını kapsayan bir görüşmeyi gündeme 
getirmiştir. O görüşmenin içerisinde, güneydoğu olayları, bir parçadır. Halbuki güneydoğu olay
larının müstakilen ve çok yönlü ele alınmasında bir zaruret vardır, tşte bu nedenledir ki, Sayın 
Bakanın, "fuzulî zahmet" gibi yorumlayarak, bu önergelerin tekrar gündeme gelmiş olması
nı, bu şekilde karşıladığını ortaya koyan beyanlarını esefle karşıladığımızı belirtmek istiyorum. 

İLHAMI BtNtCt (Bingöl) — Sayın Bakanla konuşuluyor, kendisi meşgul ediliyor Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Siz dinleyin kâfidir, siz kendiniz dinleyin efendim. 
tLHAMt BtNtCt (Bingöl) — Dinlesinler. 
BAŞKAN — Siz kendiniz dinleyin efendim, 
tLHAMt BtNtCt (Bingöl) — Ama, Sayın Bakan cevap verecek... 
BAŞKAN —- Efendim, sen kendin dinliyorsun ya... 
tLHAMt BtNtCt (Bingöl) — Ben dinliyorum; ama, Sayın Bakan cevap verecek. 
BAŞKAN — Başkalarına ne karışıyorsun?.. 
Buyurun devam edin efendim. 

-M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Burada, ANAP Grubuna ve İktidara hâkim olan 
iki eğilimi müşahede etmek mümkündür. Birincisi, Meclisi elden geldiğince dışlamak ve ikin
cisi de, zabıta önlemleriyle yetinmeyi, zabıta önlemlerini yeter bir tedbir olarak kabul etmeyi 
vurgulamak. 

Sayın Başkan, eğer bu önergeler zamanında görüşülebilseydi, Yüce Meclis konuya zama
nında hâkim olabilecek, gruplarca ileri sürülen görüşler çerçevesinde, bazı önlemlerin çok ön
ceden alınabilmesi olanağı yaratılacaktı, özellikle, muhalefet partilerinin manevî desteğine muh
taç olduğunu, bugün yüksek sesle söylemek zorunluğunu hisseden ANAP İktidarı ve Hükü
met, bu desteğe o tarihte sahip olabilecek ve bazı konular üzerindeki partilerarası mutabakat, 
aylar öncesinde oluşacaktı; ayrıca, siyasal istismar şeklinde yorumlanabilen girişime de lüzum 
kalmayacaktı. 

Sayın Başkan, olayları ve sorunları, nedenlerini geniş açıdan ele almak ve değerlendirmek 
gerekir. Devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bölgeye ve bölge halkına bakış açısı ve yak-
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laşımı nasıldır? 12 Eylül ve altı senelik ANAP iktidarları döneminde hükümetlerin uygulama
ları nasıl olmuştur? Bugünkü noktaya nasıl ve hangi nedenlerle gelinmiştir? Bu soruların ceva
bını aramak gerekir. Ancak, bu cevabı ararken, devleti ve hükümeti birbirinden ayırmak zo
runludur. Hükümet, devletin bir parçasını oluştursa bile, siyaseten ve hukuksal açıdan birbi
rinden ayrı kavramlardır. Hükümetlerin yanlış politikaları ve uygulamaları devlete fatura edi
lemez ve fatura edilmemelidir. Ne var ki, beceriksiz ve basiretsiz politikalar, Konsey ve ANAP 
İktidarları döneminde, devlet ile hükümeti özdeş hale getirmiş, devlet ile hükümetin aynı kefe
ye konmasına neden olmuştur. Birincisinde, müdahale yönetimi olmanın, ikincisinde ise, şeklî 
demokrasi içinde kendini tek egemen kişi olarak görmenin ve bunu Meclis çoğunluğuna be
nimseterek sürdürmenin etkisi vardır. 

Sayın Başkan, Güneydoğu Anadolu, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin misakımillî ile çizi
len değişmez sınırları içinde coğrafî bir bölgedir. İnsanları ve toprakları ile çeşitli uygarlıkları 
ve sosyal yapıları yansıtan Anadolu mozaikinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Bölgenin, sos
yoekonomik bakımdan geri kalmış olduğu bir gerçektir. Trakya gibi, evet Trakya gibi, Güney
doğu Anadolu da kalkınamamış, bilahara, Trakya, aradaki farkı kapatabildiği halde; bu böl
ge, iklimi, arazi yapısı ve hükümet uygulamalarının yetersizliği nedeniyle, istenilen düzeye ge
lememiştir. 

Burada* vurgulamak istediğim gerçek, ayrılıkçıların ileri sürdüklerinin aksine, geri kalmış
lığın, bu bölge halkına yönelik -altını çizerek tekrarlıyorum- bir devlet politikasının sonucu 
olmadığıdır. 

Sayın Başkan, Güneydoğu Anadolu'da yaşayan halkımız, 55 milyonun, aynı hak ve statü
ye sahip bir parçasıdır; devletin kuruluşunda ve yaşamında; dününde, bugününde, yarınında; 
canı, alınteri ve haklı beklentileri olan insanlarımızdır. Hukuken ve sosyolojik olarak bir azın
lık veya yapılan propagandaların aksine, ikinci sınıf vatandaş değildir. 12 Eylülden bu yana 
işbaşına gelen hükümetlerin uygulamalarının böyle bir yoruma neden olması, devlet adına bir 
talihsizliktir. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hukuksal yapısında ve geleneğinde 55 
milyon insanın herhangi bir bölümü için ikinci sınıf vatandaş kavramı yoktur. Güneydoğunun 
insanları; renk, dil, ırk, din ayırımı yapmadan, eşitlik prensibi içinde tüm 55 milyon insanı 
kucaklayan Atatürk milliyetçiliğinin şemsiyesi altında, kültürü, örf ve âdeti, anadili ile kimlik
lerini sürdüren vatandaşlarımızdır. 

Atatürk milliyetçiliği ilkesi ve güçlü üniler bir devletin vatandaşı olarak yaşamak; bölge 
halkının, onu ekonomik ve siyasal bakımdan sömürenlerin dışındaki tüm bölge halkının yara
rınadır. 

Türkiye'nin bugünkü demografik fotoğrafı, yani büyük şehirlerimizde; İstanbul, İzmir ve 
Ankara'da, sanayi merkezlerinde her bölgeden olduğu gibi, bu bölgenin insanlarının da eko
nomik ve siyasal açıdan güçlü ve yaygın bir şekilde yaşıyor olmaları bunun bir kanıtıdır. 

Her dönemde, bu bölge halkından da, devletin çeşitli kademelerinde, bu devlete şerefle 
hizmet veren insanlar var olmuştur; bakanlar, devleti temsil etme yetkisini taşıyan valiler, bü
yükelçiler, subaylar, generaller, yüksek mahkemelerin üyeleri ve nihayet tüm Türk Ulusu adına 
ulusal egemenlik hakkını kullanan milletvekilleri... Bunlar, dün de vardı, bugün de vardır, ya
rın da olacaktır. Bu arz ettiklerim devlet politikasıdır. 

Şimdi, hükümetlerin uygulamalarına geçiyorum. 
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Millî Güvenlik Konseyi dönemindeki demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına, insan 
hakları ihlaline, baskılara maruz kalanlar yalnız güneydoğulular değildir. Tarih, o dönemi olumlu 
yargılamayacaktır. 

ANAP İktidarı döneminde, başlangıçta aynı şikâyetler devam etmiş, bugün de bir ölçüde 
devam etmekte ise de, ANAP Hükümetleri, en büyük hatayı, başından beri olaylara yanlış teş
his koymakla yapmışlardır. Muhalefetin uyarılarına kulak tıkanmıştır. Bakın, sözcülerimiz Hü
kümeti bu kürsüden nasıl uyarmışlardır, tutanaklardan okuyorum : 

"Yörede gördüğümüz hadiseler, münferit, birbirinden bağımsız eşkiya hareketleri değil
dir; aksine, planlı, programlı, özel usuller kullanılarak eğitilmiş, hedefleri belli hareketlerdir. 
Bunlar, Türkiye dışında eğitilmiş kimselerdir." Sayın Bakanın, bugün, buradan, "bunların dı
şarıda eğitilmiş, dışarıdan kaynaklanmış olduğunu" telaffuz etmesini bir gelişme olarak karşı
lıyorum. 

"Ortada bir yangın başlangıcı vardır; hafife alınacak, küçük görülecek yanı yoktur. Türkiye 
üzerinde oynanan oyunların fiilî bir teşebbüsüyle karşı karşıya bulunduğumuz gözden uzak 
tutulmamalıdır. Olayın, yalnız zabıta ve askerî tedbirlerle önlenmesi güçtür ve kesin olmaya
caktır. Bu önlemlerin yanında, diğer birtakım sosyoekonomik önlemler de, kısa ve uzun vadeli 
planlar çerçevesinde, hiç gecikmeden alınmalıdır. Güney sınırımızdaki devletlerin arazisinde 
bulunan eğitim kamplarının da kurutulması yolları aranmalıdır. Yöre halkının devlete bağlılı
ğı artırılmalı ve mutlaka desteği sağlanmalıdır." 

Sayın Başkan, 1984 yılında bu sözlerle anlatılan, 1990 yılının tablosudur. 
1984 Eruh olaylarından bu yana tekrarlanan "silahlı propaganda hareketlen" nitelemesi, 

"Eşkıyanın başı ezilecek, kökü kazınacak" gibi yaklaşımlar sergilenerek, playların olası geliş
mesi önceden görülememiştir. Zamanın Başbakanı, bir Amiraka gezisinde, Atlantik ötesinden, 
"güneydoğudaki olayları önemsemiyorum" demiş, masum insanlar katledilirken tatil yapma
yı içine sindirebilmiştir. Teröristleri ve PKK'yı eğiten, koruyan Irak, Iran ve Suriye'ye karşı, 
ticarî ve ekonomik ilişkilerin zedelenmemesi ön planda tutularak, etkin önlemler alınmamış; 
bu ülkeler, Hükümeti istedikleri gibi oyalayabilmişlerdir. Suriye Başbakanının Ankara ziyare
tinden sonra, devrin Başbakanı Sayın özal'ın bu kürsüden muzaffer bir politikacı üslubu içe
risinde yaptığı konuşmayı tutanaklardan okumanızı isterim. 

Kısa süre öncesine kadar, İktidar, olayları kavramaktan uzaktı. İcranın en yetkili kişisi, 
abartılmaması gerekliğini vurguluyor, Sayın Başbakan, sanki bir zaman tünelinde gibi, İçişleri 
Bakanı olduğu günleri yaşıyordu. Sayın İçişleri Bakanı, biraz önceki konuşmasında "yıkıcı, 
bölücü terörist olaylar" deyimini kullanmış, "tehlike, böyle ciddî ve dıştan kaynaklandığına 
göre" sözcükleriyle konuşmasına devam etmiştir. Bu, geç kalmış, fakat isabetli bir teşhistir. 

İktidar, sürekli olarak, güvenlik önlemleri ile çözüm arama yoluna gitmiştir. Yasal kurum
ların devreye sokuluş tarzı ve bazı tasarruflar, halk üzerinde, demokrasiyi daraltan, temel öz
gürlükleri kısıtlayan, insan haklarını ihlal eden bir nitelikle uygulanmış; bu yaklaşım, güven
sizlik ve korku içinde yaşayan halkın direncini kırmıştır; bölge halkında, eşkiyanın güçlü oldu
ğu, giderek güçlendiği duygusu yerleşmiştir. Bölücü eşkiyanın, asker ve vergi toplayabilmesin-
de, kamu giderlerinin bir bölümüne el koyabilmesinde, bir şehir esnafının tümüne kepenk in-
dirtebilmesinde, bu duygunun ve Hükümetin bu duyguyu yok edememesinin etkisi büyüktür. 
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Başlangıçta devletin yanında olan bölge halkı, bugün, azımsanamayacak kalabalıklar oluş
turarak, devletin aleyhine slogan atıyor, Türk Bayrağına ve Atatürk büstlerine saldırıyor, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin toprakları üzerinde de, baskı ve tehdit altında yapıldığı söylenemeye
cek psikolojik bir ortam içinde, PKK'nın amacı doğrultusunda; yani, müstakil bir Kürt devleti 
kurulması lehinde gösteriler yapıyorsa, teşhiste ve önlemlerde hata ve eksiklik var demektir. 

Bu İktidar döneminde, Güneydoğu Anadolu, bir coğrafî bölge olmaktan çıkarak, siyasal 
bir bölge olmak niteliğini kazanmaktadır ve iktidarın sorumluluğunun en büyük payı da bu
radadır. 

Sayın Başkan, Sevr Antlaşmasının yaşama geçirilmesi, uluslararası bazı platformlarda gün
deme getirilen bir konudur. Türkiye Cumhuriyetinin toprakları üzerinde bağımsız devletler kur
mak, Türkiye Cumhuriyeti Devletini parçalamak isteyen iç ve dış mihraklar, bugün, bu amaç
larını gerçekleştirebilmek için irticai da sahneye çıkarmışlardır, trtica, 12 Eylül döneminden 
bu yana, gelişmek ve genişlemek için elverişli hukuksal ve siyasal ortamı bulmuştur. 

işbaşına geldiğinden bu yana uyguladığı politikalar ile irticai kendi içinde barındıran bu 
iktidar döneminde, laiklik karşıtı hareketler, dış kaynaklarca da desteklenen örgütlü bir tehli
ke halini almıştır. 

Halkın etnik duyguları yanında, din duyguları da tahrik edilmekte, bölücü ve irtica, hain 
emellerinin yolunda el ele vermektedir. Devletin laik niteliğini kaldırarak Humeyni özentisi bir 
rejim kurmak isteyenler, aslında, devletin bölünmesini arzu etmeseler bile, gaflet ve dalalet içi
ne düşerek, bölücülerin amaçlarının gerçekleşmesine dolayısıyla yardımcı olmaktadırlar. 

Sayın Başkan, Büyük Atatürk'ün deyimiyle, manzarai umumiye budur. Ancak, kötüm
serliğe kapılmaya gerek yoktur; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkımızın sağduyusu, bölü
cülüğü de, irticai da önleyecek ve yok edecek güçtedir, yeter ki, Hükümet, bu gücü kullanmak, 
bu sağduyuyu yönlendirmek ehliyetini gösterebilsin. 

öncelikle yapılacak şey, Güneydoğu Anadolu'da huzur ve güvenin, can ve mal emniyeti
nin, hak ve özgürlüklerin rahatça kullanılabileceği bir ortamın sağlanmasıdır. Demokrasi için
de, demokrasinin mevcut düzeyinden herhangi bir kısıntı yapılmaksızın; yasalar içinde kalına
rak; insan haklarına saygı gösterilerek, gereken tüm önlemler alınmalıdır. 

Bölücü eşkiyaya vt devlete silah çekenlere silahla mukabele edilmesi doğaldır; ancak, eş-
kiyanın masum halkın içine girdiği ve onunla iç içe yaşadığı göz önünde tutularak hareket edil
melidir. Halka yaklaşılırken, onu kazanmak amacı gözden uzak tutulmamalıdır. Bölge halkı
nın çaresizlik nedeniyle bölücü eşkıyanın yanında daha çok yer almasına yol açabilecek uygu
lamalardan kesinkes kaçınılmalıdır. 

Sayın Başkan, önlemlerin bir başka boyutu da, tüm kişi ve kurumlarıyla, 55 milyonun, 
üzerine düşen görevi yerine getirmesidir. Bugün, güvenlik güçlerimiz ve silahlı kuvvetlerimiz, 
Güneydoğu Anadolu'da birçok şehit vererek, büyük bir özveriyle ve canları pahasına mücade
le etmektedir. Bu mücadele süreci içinde, PKK tarafından uygulanan taktiklerin devamlı ola
rak değerlendirildiği, geliştirilerek daha etkin hale getirilme çalışmalarının yapıldığı ve gerekli 
tedbirlerin buna göre alındığı kanısındayız. Ancak, inancımız odur ki, ayrılıkçıları çökertecek 
sonuca ulaşmak için, sadece güvenlik kuvvetlerinin taktik sahadaki çabaları yeterli olmaya
caktır; bu mücadele, güvenlik kuvvetlerinin yanı sıra, siyasî partileri, üniversiteleri, basınıyla; 
tüm, kamu, özel kurum ve kuruluşlarının kendine düşen görevi yurt içinde ve yurt dışında tam 
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olarak yapmaları suretiyle başarıya ulaşacaktır. Zira, PKK terör örgütü, silahlı eylemleri ya
nında, uluslararası platformlarda kendilerini kabul ettirmek, bölge halkını kazanarak olayları 
halka mal etmek, eğitim ve öğretimi engellemek, vatandaşın dinî inançlarını istismar etmek, 
yukarıdada değindiğim gibi, vergi toplamak, gençleri kendi saflarında askere almak şeklinde, 
muhtelif eylemlerle faaliyetlerinin kapsamını genişletmekte, böylelikle gerek yurt içinde, ge
rekse yurt dışında seçtiği hedeflere yönelik çok yönlü oyunlarını serbestçe sahneleyebilmektedir. 

Bu sebeple, bu terör örgütüne karşı tam bir birlik ve beraberlik içerisinde topyekûn müca
dele verilmesi gerekli ve zorunludur, tşte bu nedenledir ki, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, parti-
lerarası mutabakatı sağlamakla kendine düşen görevi yapmıştır. 

Sayın Başkan, güvenlik güçleri, devletin bütün imkânları kullanılarak, -Sayın Bakan, "ön
lem söyleyin" dediler; önlem arz ediyoruz- araç ve gereç yönünden takviye edilmelidir. Zırhlı 
helikopter, gece dürbünü, elektronik gözetleme cihazı gibi teknolojik imkânların yeterince sağ
lanamamış olması büyük bir ihmaldir. 1986 bütçesinin komisyondaki müzakeresi sırasında, 
Jandarma Genel Komutanlığının, fizikî engel yapımı için ihtiyaç duyduğu ödeneğin bütçeye 
konulması amacıyla verdiğimiz önergenin, Hükümetin katılmaması nedeniyle, Anavatan'lı ar
kadaşlarımızın üzülerek ve istemeyerek verdikleri oylarla reddedilmesini bugün hatırlıyorum. 
Ne yazık ki, tçişleri Bakanlığının 1990 yılı bütçesindeki ve Millî Savunma Bakanlığına intikal 
ettirileceği açıklaması verilen fizikî güvenlik sistemi ödeneği de bugüne kadar sarf edilmemiş; 
vakit geçirilmeden sarf editmesi gerekir. 

Sayın Başkan, huzur ve güvenliğin sağlanması çalışmalarına paralel olarak, bölge halkı
nın kültürel ve sosyoekonomik istem ve beklentilerinin de gerçekleştirilmesi zorunludur. Hal
kın geleneklerine, örf ve âdetine, değer yargılarına saygı gösterilmeli, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin ana ilkelerine ters düşmedikçe -ki, bu sınırlama 55 milyon insanımızın tümü için geçerlidir-
bunların gereğini yerine getirmeleri önlenmemelidir. 

Devletin resmî dili TUrkçedir. Resmî dil, bütün devlet kurumlarında ve devletle ilişkilerde 
geçerli olan bir dildir. Ancak, bu kural, halkın anadilini serbestçe konuşmasını, SHP progra
mında öngörüldüğü gibi, çocuğuna istediği adı koyabilmesini engellememelidir. TUrkçeden Başka 
Dillerle Yapılacak Yayınlar Hakkında 2932 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması ve bu ko
nudaki teklifimizin Meclisçe benimsenmesi gerekir. 55 milyonun içinde, değişik anadillerin bu
lunması, tarihten gelen birlikteliğin vurgulandığı bir kültür zenginliğidir. 

Koordinatör devlet bakanlığı ve GAP koordinasyon idaresi yöntemleri, yeterli ve başarılı 
olamamıştır. Bölgenin ekonomik kalkınmasını içeren orta ve uzun vadeli bölge kalkınma planı 
hazırlanmalı, yıllık programların gerçekleşmesini sağlayacak kaynak tahsisi yapılmalıdır. 

özel sektörün bölgede yatırım yapması sağlanamamıştır, özel sektör, arazi satın almak 
dışında bir faaliyet göstermemiştir. Hakkâri, Siirt, Muş, Bitlis, Bingöl ve Mardin illerinde, bu 
İktidar döneminde, özel sektörce yapılan sanayi yatırımı yoktur; bilakis, mevcut olanlar ka
panmıştır. Sayın Bakanın teşvik belgeleri miktarlarını ve tutarlarını söylemelerini memnuni
yetle karşıladık; ancak, gerçekleşmesi şarttır. Her yıl, aynı minval üzere tekrarlar yapılmakta; 
ama, hiçbir yatırım orada gerçekleşmemektedir. Bu durum karşısında, ANAP programındaki 
istisnaî yaklaşımın gecikilmeden yürürlüğe konulmasıyla, bölgenin ekonomik potansiyelini de
ğerlendiren emek yoğun teknolojiye dayalı işletmelerin devletçe kurulması yoluna gidilmelidir. 
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Güneydoğudaki toprak mülkiyeti, Türkiye'nin gelir dağılımına paralel bir çarpıklık gös
termektedir. Toprağın hemen hemen tümüne yakın kısmı, nüfusun, ağalardan, şeyhlerden olu
şan çok az bölümünün elindedir. Köyler, arazisi, imkânları ve insanlarıyla, belli kişilerin mül
küdür. Toprak ve tarım reformu yaklaşımıyla konuyu saptırmadan, feodal düzenin hâkim ke
simine değil, halka yönelik önlemler alınarak radikal bir toprak reformu uygulanmalı, dağıtı
lan toprağın işletilmesini sağlayacak düzenlemelere gidilmelidir. Hepsinden önemlisi, toprak 
verilen kişinin, o toprağın ağaya değil, kendisine ait olduğunun bilincine eriştirilmesidir; sade 
vatandaşın korku ve manevî baskılardan kurtularak, kendi mülkiyetini benimseyebilmesinin 
moral ortamı ve güvencesi yaratılmalıdır. 

Sayın Başkan, güneydoğu için alınacak tüm önlemler, vakit geçirilmeksizin, azim ve cesa
retle uygulamaya konulmalıdır. Bu Hükümet, şimdiye kadar önemli sorunlarla karşılaşan hiç
bir hükümetin sahip olmadığı siyasal desteğe sahiptir. Bu destek, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde grubu bulunan siyasî partilerin yarattıkları mutabakattır. Bu destek, Hükümet kadar, 
hatta Hükümetten önce, bölgedeki Silahlı Kuvvetlerin, güvenlik güçlerinin ve tüm kamu gö
revlilerinin moral kaynağıdır. 

Doğal olarak, bu desteğin kuralı ve sının vardır. Her şeyden önce, Hükümetin beceriksiz
liğine arka çıkmak anlamını taşımadığı bilinmelidir. Bütün önlemler, sadece Anavatan Grubu
nun değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ortak kararına dayandırılarak, demokratik düzen 
içinde, yasalara ve insan haklarına bağlılık ve saygı içinde alınmalıdır. Verilen siyasal desteğin 
süre bakımından sınırlı olması da, doğası gereğidir. 

Hükümet bu işin üstesinden gelebilecek midir Sayın Başkan? Güvenlik güçleri yıpratıl
madan, bölge halkı endişe, korku ve güvensizlik nedeniyle bölücü çetenin safına daha çok kay
madan duruma ve bölgeye hâkim olunması en içten dileğimizdir. 

Ne var ki, kendi içinde dahi mutabakatı gerçekleştiremeyen, yandaşlarına güven vereme
yen Hükümetin, bir mizah külliyatının bunu başarabilmesi çok zordur. Bu nedenledir ki, er
ken seçime gidilmesi şarttır. Erken seçim, terörün önlenmesine doğrudan ve sihirli etki yapabi
lecek bir yöntem olmamakla beraber, halka dayanan güçlü bir iktidar çıkarabilmesi bakımın
dan, sorunun hallinde önemli etken olacaktır. Unutulmamak gerekir ki, demokrasilerde, ikti
darların gücü, arkalarındaki halk desteği ile orantılıdır. 

Sayın Başkan, sözlerimi, Çankaya zirvesine değinerek tamamlamak istiyorum. Mecliste 
grubu bulunan siyasal partilerin genel başkanlarının millî birlik ve beraberliği vurgulamanın, 
vatanın bölünmezliğini savunmanın erdemi içinde, mevcut görüş ve değerlendirmelerini bir ta
rafa bırakarak gerçekleştirdikleri bu toplantıyı, tarih, onların açısından altın harflerle yazacaktır. 

Sayın Bakanın bugünkü konuşmasında, bu toplantıya değinmemesini üzüntü ile karşıla
dığımı vurgulamak isterim. Bir siyasî nezaketin ötesinde, bir basit siyasî nezaketin ötesinde, 
toplantının anlamının idraki içerisinde, telefonlardan, içme sularından, yollardan bahseden Sayın 
Bakanın, bölgeye hâkim olabilmenin en güçlü manevî unsurunu tesis eden bu olayı dile getir
mesini beklerdim. Sakın ola, bu buluşma siyasal çıkar amacıyla istismar edilmemeli, Çankaya 
toplantısı, mevcut siyasal tablonun göz ardı edildiği, bu tablonun meşrulaştınldtğı anlamında 
yorumlanmamalıdır. Çünkü, ne Sayın İnönü'nün ve Sayın DemirePin, 26 Mart 1989'daki yüz
de 20 oranını yükseltebilecek kerametleri vardır, ne de bu toplantı, 31 Ekimdeki Cumhurbaş
kanlığı oylamasını, Cumhurbaşkanlığı seçimine dönüştürebilecek niteliktedir. Sayın Genel Baş
kanımızın dedikleri gibi, seçim kararı verilinceye kadar, bu çarpık yapıyla da olsa, yine de ulu- * 
sal çıkarlarımızı korumak, ulusal bütünlüğümüzü korumak, demokrasimizi yaşatmak görevi
mizdir. 
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önergelere olumlu oy vereceğimizi arz eder, Yüce Heyete saygılarımızı sunarım,. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şu ana kadar, gruplardan konuşma talepleri gelmedi. 

VEFA TANIR (Konya) — DYP Grubu adına Sayın Topçu konuşacaklar. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Topçu. (DYP sıralarından alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — ANAP'lılar neredeler!.. 

BAŞKAN — Arada sırada sizin geldiğiniz gibi onlar da geliyor!.. 
DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşme sırası bugün gelen önerge, Hükümet adına ilk konuşmayı yapan Sayın İçişleri 
Bakanının da belirttiği gibi, sekiz ay önce verilmiştir. Bu önergeden sonra, şubat ayında, Mec
liste grubu bulunan siyasî partilerin ortak önergesiyle, Türkiye genelinde -Güneydoğu Anado
lu Bölgesi de dahil olmak üzere- anarşi ve terör konusu gizli celsede görüşülmüş ve bilgiler 
verilmiştir. Ancak, o günden bu yana -vaktinizi fazla almak istemediğim şu dosyanın içerisin
de, her birisini ayrı ayrı ayırdığım, sıraladığım, yani şubat ayından, nisan ayının 17'si olan bu
güne kadar- Güneydoğu Anadolu Bölgesinde meydana gelen olaylar dahi, bu Mecliste, bu işin, 
yeniden, dört başı mamur bir şekilde görüşülüp tartışılması için yeterli sebeptir. Çünkü, o günden 
bu yana meydana gelen olaylar, Mecliste gizti görüşme yaptığımız gün, Mecliste grubu bulu
nan partilerden ikişer parlamenter arkadaşımızdan oluşan 6 kişilik parlamento heyetinin ge
tirdiği bilgiler; yine o günden bu yana, gerek yayın organlarında, gerekse radyo televizyondan 
Türk Ulusuna duyurulan olaylar, gerçekten ürperticidir. 

O bakımdan, aradan sekiz ay geçmiş olmasına rağmen ve Meclisimizin denetim işlevini 
genellikle bir güne sığdırmak suretiyle gündemin tıkanmış olmasından dolayı; verilen önerge
lerin, hep güncelliğini yitirdikten sonra görüşülüp konuşulma imkânının bulunmasına rağmen, 
bu önergemiz, güncelliğini artırarak, hatta, bize göre, ülkenin bir numaralı sorunu haline gele
rek, bugüne kadar sürüp gelmiştir. 

Bu önergenin önemi öylesine artmıştır ki, ülkenin en önemli meselesi olarak kendisinden 
kaçanlara, kendisini küçümseyenlere, saklayıp gizlemeye çalışanlara bile kendisini kabul ettir
miştir; ama, bu iş gerçekten kolay olmamıştır. 

Her zaman söyledik, söylüyoruz; Türkiye'nin o kadar hayatî önemi haiz problemleri var
dır ki, ciddiyetsizliklere ayıracak zamanı yoktur. Ama, ülkenin talihsizliğine bakın ki, onu yö
nettiğini sananların, ciddî işlerle uğraşacak halleri yoktur. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin güneydoğusundaki toprak bütünlüğümüz ile burada ya
şayan vatandaşlarımız, yani millet bütünlüğümüz, çok ciddî tehdit altındadır. Bu tehdidi oluş
turan faaliyetler, ilk özal hükümetlerinden bu yana, her gün dozunu ve yoğunluğunu artırarak 
sürüp geldi. Bugün burada dinlediğimiz Sayın içişleri Bakanı, "Güneydoğuda faaliyette bulu
nan bu ayrılıkçı, bölücü güçlere büyük zayiatlar verdirildiğini, her türlü tedbirin alındığını, 
ancak bu tür olayların rutin asayiş olaylarından, nitelik itibarıyla farklı olduğunu; o halde, 
bunların öyle kısa zamanda sonuç alınacak şekilde tamamlanmasının mümkün olmadığını" 
söylediler. Ben, Sayın içişleri Bakanına şunu hatırlatayım : Biz, bu beyanları, kendisinden önceki 
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sayın tçişleri Bakanlarından da dinledik. Aradan yedi sene geçti, yedi seneden bu yana halledi-
lemeyen iş için, hâlâ daha, ülkenin{ bu işi halletmekte uzun zamana ihtiyacı olduğu kanaatin-
deyse Hükümet, tabiî, bu işin, bu Meclisin ötesinde, gelecek Meclislerde de, daha çok tartışıla
cağını buradan söylemek, ifade etmek, herhalde kehanet olmayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, yedi yıldan bu yana, gün geçmedik ki, basın ve yayın organları, 
güneydoğudaki bir katliamı duyurmasın; kundaktaki çocuktan, 70-80'lik ihtiyarlara kadar, çoluk 
çocuk, kadın, hunharca katledilmesin... Gün geçmedik ki, burada görev yapan askerlerimiz 
ve polislerimiz, hain bir pusuda şehit olmasın... Güneydoğuyu gören, bilen, görev yapan her
kes, içi yanarak haykırıyordu; güneydoğuda devletin egemen olmadığını; bölgedeki hâkimiye
tini kaybettiğini, ülkenin bu bölümünün bölünmek istendiğini, kamu hizmetlerinin yürümedi
ğini, okullarda eğitim ve öğretimin yapılmadığını söyleyip, acilen tedbir alınmasını istiyordu. 

Devleti işletip tedbir alması gerekenler ne yapıyordu?.. Onlar bu konuya karşı sağırdılar, 
arkalarını dönmüşlerdi. Neden?.. Neden olacak, ülkede anarşi ve terörü önlemek için, kendi 
deyimleriyle, iç savaşın eşiğine geldiğini söyledikleri ülkeyi kurtarmak, can ve mal güvenliğini 
sağlamak için geldiğini söyleyenler; ülkeyi bu hale getiren anarşist ve teröristlerin yakasına ya
pışıp, 6 bine yakın ölünün faillerini bulup, cezalandıracaklarına; Hükümetin, politikacıların, 
Meclislerin yakasına yapışıp, işi kısadan ve kolaydan halletmiş görünmeyi yeğlediler de ondan 
dolayı... 

Devletin, daha cazip, daha tantanalı, törenli işleri vardı. 6 bin kişinin, 6 bine yakın ölü
nün fâilleriyle uğraşmak, bozulmuş olan kamu düzenini, kaybolmuş olan can ve mal güvenli
ğini bir daha bozulmayacak şekilde teessüs ettirmek, çok uzun, yorucu, meşakkatli iştir. Dev
leti, her eline geçiren gibi, tantana, görkem ve saltanat içinde yönetmek, bu işlerin önüne geçti. 

Sonra ne oldu?.. Kendi rejimlerini kurdular. Kafalarındaki rejime uygun bir de sivil idare 
bulup koydular. Bu idare, hayatiyetini, ancak 12 Eylül öncesine sığınarak sürdürecektir. Kendi
sine karşı halkın hoşnutsuzluğu arttıkça, "ben gidersem anarşi gelir, terör meydana gelir. 12 
Eylül öncesine döneriz" korkutmacasıyla halkı sindirme ve susturmayı, gelen sivil İktidar yeğ
ledi. Bu tutum ve davranış içerisinde, yedi yıldır Güneydoğu Anadolu'da olanları görüp, "Pe
ki, buradaki terör neyin nesi?" dendiğinde, o zamanki Hükümet Başkanı, hep, "Aman canım, 
bu işi siz 12 Eylül öncesiyle karıştırmayın" dedi. Hatta, böyle çok görkemli beyanatlar da ver
di; bir defasında Eruh'tan seslendi, dedi ki; "Bir avuç çıplağın hakkından gelemeyecek mi
yiz?" Buyur gel bakalım hadi; "gelemeyecek miyiz?" diyordunuz, hadi buyurun, oradan yedi 
sene geçti, buyurun gelin!.. Biz de gelinmesini istiyoruz; herkes, aklı başında her vatanperver, 
bu milletin bir kör çakıl taşından bile vazgeçmeyi düşünmeyen her vatanperver bunu istiyor. 

Şehitlerin arkasından basmakalıp bir demeç; "Kanları yerde kalmayacak, eşkiyanın başı 
ezilecek, devlet herşeye muktedirdir..." Arkasından, sıkıyönetim kalku, olağanüstü hal ilan edildi, 
Bölge Valisi atandı; böylece, aradan üç yıl geçti... Bakıldı ki, oradaki güvenlik güçleri, kamu 
düzenini, devletin etkinliğini, egemenliğini, kanun hâkimiyetini sağlamakta sıkıntı çekiyor; halkın 
silahlandırılması yoluna gidildi. Birkısım halk "köy koruculuğu" adı altında silahlandırıldı, 
silah dağıtıldı. 

Hükümet bu işlerle meşgul iken, PKK, durmadan vurdu, öldürdü, günden güne bölgeye 
yerleşti; halkı, terör ve can korkusuyla, kendi yanında yer almaya zorladı. 
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Hep dedik ki, ' 'etmeyin, eylemeyin; gelin, şu güneydoğu'ya bir bakalım, güneydoğu elden 
gidecek, iş ciddîdir..." Biz bunları dedikçe yetkililer "Efendim, biz bu güneydoğu olaylarının 
önüne Iran-Irak Harbinden dolayı geçemiyoruz" dediler. "Ne alakası var?" diye sorduğumuzda, 
"efendim, oralarda yuvalanmışlar, bu iki komşumuz da harp içerisinde, biz de, Türkiye olarak 
tarafsız kalmak istiyoruz. Şimdi buralara müdahale ettiğimiz zaman, bu harbin içerisine biz 
de karışmış oluruz. Onun için, harp bittiğinde, bu iş de bitecektir" cevabını verdiler. Bekledik, 
harp bitti; ama, gördük ki, PKK'nın eylemleri arttı, öylesine arttı ki, artık, psikolojik olarak, 
halkın üzerinde egemen olmaya başladı ve devlet alta düştü... 

Hükümet Başkanı, 1987'de tedavi için gittiği hastaneden beyanat verdi: "Ben bu olayları 
büyütmüyorum, küçümsüyorum; biz öyle güçlüyüz ki, siler süpürürüz..." Hadi bakalım, bu
yur, sil süpür; onu bekliyoruz... 

Olaylar öylesine tırmandı ki, bu olayları bastırmakla görevli orada bulunanların içerisin
de öylesine -eğer kasten yaptıysa kınayacağımız, kasten yapmadıysa üzüleceğimiz- yanlış hare
ketler, öylesine halkı tedirgin edici hareketler oldu ki, zaman zaman "Acaba burada görev ya
pan bazıları halkın eşkiya yanında yer alması için bunları kasten mi yapıyor?" diye içimize 
şüpheler düştü. 

Biz, Parti olarak 7 kişilik bir heyet teşkil ettik ve kalktık güneydoğuya gittik; burada dört 
gün kaldık. Bu dört gün içerisinde, yüreğimiz sızlayarak, devletin olmadığını; devletin, ege
menliğini burada yitirdiğini, maalesef, gördük, tespit ettik, ondan sonra geldik, bu önergeyi 
yazdık, önergede söylediğimiz sözler, sanıyorum Sayın tçişleri Bakanının hoşuna gitmedi; ama 
bunlar bizim uydurduğumuz şeyler değildi, kendisi de bunların böyle olduğunu biliyor. Bun
lar, yerinde yapılmış tespitlerdi. Gündüz vakti, ben, kendi öz vatanımda önümde bir escort 
polis arabası, arkamda bir polis koruma arabası dolaşıyorsam, dolaştığım bu toprakların be
nim devletimin egemenliği altında, onun hukukunun yürüdüğü bir toprak olduğunu, bu ülke
nin her şeyinden sorumlu bir parlamenter olarak kabul etmem, bunu içime sindirmem veya 
içimizden 450 arkadaşımızdan herhangi birisinin sindirmesi mümkün müdür?.. 

MUSTAFA KIZİLOĞLU (Afyon) — 980 öncesinde böyle değil miydi acaba? 
ADİL AYDIN (Antalya) — Sen neredeydin 980'den önce? 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — 980'den öncesindeki işi... 
BAŞKAN — Sayın Topçu, Atilla tmamoğlu'na doğru yönelirseniz, orası susar. İmamoğlu 

diyor ki, "Benden tarafa konuş..." 
ATlLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Ben müdahale etmedim Sayın Başkan... Bana 

niye dönüyor? 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Gittik gördük, akşam olunca ulaşım duruyor, can güvenli

ği yok. Güvenliği sağlamakla görevli olanların can güvenliği yok; bırakın bizimkini. Sadece 
bundan ibaret mi? Hayır. Şantiyeler basılmış; gittik gördük, yakılmış, öğretmenler öldürül
müş, okullar kapalı. PKK adalet dağıtmaya başlamış, haklıyı haksızı ayırmış. Bunlar orada 
anlatılıyor, "tşte, falanca falancaya haksızlık etmişti, geldi, PKK'lı onun hakkını aldı, teslim 
etti" deniyor. Asker toplamaya başlamış. Adam yakınıyor, "geldiler çocuğumu götürdüler" 
diyor. Vergi toplamaya başlamış. Bununla da kalmamış, maalesef, gençler arasında, delikanlı
lık çağındaki gençler arasında, "Robinhudculuk" dediğimiz olaylar başlamış. Bizim gittiği
miz ağustos ayındaki durumu anlatıyorum. Gençler, bize de bazı taraflarını anlatarak, dağda
ki bu eşkiyanın kahramanlıklarını konuşuyor. 
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Durum vahim... Geldik burada anlattık, söyledik, "Bir dönün yüzünüzü o tarafa" dedik; 
ama şubat ayına gelinceye kadar bu yüzü o tarafa çevirmek mümkün olmadı, önergeler veril
di, olaylar gittikçe arttı, katliamlar çoğaldı... Olağanüstü hal uygulaması sebebiyle, dört ayda 
bir Mecliste yapılan görüşmelerde bunlar söylendi; ama, yetkililerimiz beyanatın şeklini değiş
tirdiler. Eskiden, "Kanı yerde kalmayacak, eşkiyanın başı ezilecektir" deyip, bu laflara top
lum içinde kanıksanma başlayınca, mesele başka bir şekilde izah edilmeye, başka bir şekilde 
ortaya konulmaya başlandı: "Bu olaylar, Türkiye'nin iç ve dış düşmanlarının hasmane tutum
larından kaynaklanmaktadır" denildi. Demin de aynı şekilde ifade ettim; Peki, ne istiyor bü 
iç ve dış düşmanlar?.. Türkiye'nin kalkınmasını çekemiyor, engellemek istiyor... Böyle cevap 
veriliyor. 

Değerli milletvekilleri, bu kafadaki bir hükümetin yönettiği, bu kafadaki bir hükümetin 
işletmek zorunda olduğu devletin; burada, Sayın İçişleri Bakanının, devletin en üst katında 
oturan zatın, radyo ve televizyonlardan yaptığı konuşmaları yapmasına vesile olacak, yani gü
neydoğuda, ülkeyi ve milleti bölmeye, parçalamaya yönelik çok ciddî ve vahim, hainane teşeb
büsleri durdurması mümkün müdür? 

Yine, burada, Sayın İçişleri Bakam, "Efendim, dışarıda eğitilip gönderiliyor" dediler. O 
zaman, benim aklıma şöyle bir şey geliyor : Bir zamanlar, bu eşkiyanın hareketinin önüne ge
çil em ey i sini Irak-tran Harbine bağlayan yetkili, şimdi çıkıp, sanıyorum diyecektir ki, "efen
dim, bunların eğitildiği alanlar Türkiye'nin dışında, onların da bize hasımlığı bitmiyor..." O 
zaman, geriye bir şey kalıyor; -benim kanaatim- İsrail Filistin'i tanıyacak, işgalinden vazgeçe
cek, Ürdün sulh ve sükûna kavuşacak, buradaki El Fetih örgütüne ait gerilla kampları kapatı
lacak, normal hayata avdet edilecek... Yani bu iş dünyanın hangi senesinde olacaksa, sanıyo
rum bizim güneydoğudaki terör de o zaman duracak ve sanıyorum, yetkililerimiz çıkıp bunu 
söyleyecekler. 

Beyler, bu ülkenin asayişi başka ülkelerin insafına kaldıysa, o zaman, devlet ne güne var?.. 
Devlet ne güne duruyor?.. Yani, dışarıda bizim hasmımız olanlar bunları üretip üretip bizim 
içimize salacaklar, onlar bunu saldığı için de, biz bunların yaptıklarına, "Ne yapalım, dışarıda 
üretilip gönderiliyor!' deyip, boynumuzu bükeceğiz... Bunu kabullenmek mümkün değildir. 

Tekrar etmeyeceğim; malum olaylar oldu, Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Başbakan 
Özal kendi grubuna kendisini Cumhurbaşkanı tayin ettirdi, oraya gitti oturdu: Sonra, bugün
kü Hükümet Başkanının başkanlığında, bu Hükümeti oluşturdu; ama görüldü ki, Hükümet 
-demin arkadaşımızın ifade ettiği gibi- sadece fıkra konusudur; ülkenin herhangi bir yerinden 
bir çöpü alıp bir yere koyma gücüne sahip değildir; ayakta durma gücüne sahip değildir, amip 
gibi, denizde yüzen denizanası gibi; omurgası yoktur. Omurgası, pek tabiî halk desteğidir. Omur
gası olmadığı için, ayakda duramaz... 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Siz öyle zannedin. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir ülkede, omurgası olmayan, kendisini ayakta tutama

yan bir hükümetin, ancak, şeklen varlığından bahsedilebilir. Şeklen var olunca, tabiî, ülkede 
hükümet boşluğu doğar. Şimdi, ne olur?.. Böyle olunca, bundan eşkiya yararlanır. Şimdi, eş-
kiya, hükümete bakarak, "devleti yönetenler benim ne kadar ciddî bir tehlike olduğumun far
kında değiller. Ne yapayım; ben işime devam edeyim, bölgeye yerleşmeye, amacımı gerçekleş
tirmeye devam edeyim. Bugün hükümetin başında olanlar, benimle başa çıkmak için yeterli 
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desteğe sahip değil" diyor. Esasen, bir çaresi de yoktur; yani Hükümet bir çare getirebilmiş 
değildir. Hükümet üyesi bir arkadaşımız diyor ki, "Siz buraya çıkıp, bizi eleştirip durmayın. 
Ne yapalım; çare söyleyin." Ben kendilerine çareyi söyleyeyim : Siz bu tarafa buyurun, biz ya
palım. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Siz bu tarafa buyurun, sizi böyle alalım... 

ALİ PINARBAŞI (Konya) — Eskiden ne yaptınız da, şimdi ne yapacaksınız? 
YASAR TOPÇU (Devamla) — Sizi böyle alalım; oraya oturduğumuz zaman görürsünüz. 
tHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Bir daha gelemeyeceksiniz. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tabiî, tabiî... Sandığı ortaya koyun da, bakın ne oluyor... 

Zamanı geldi, geçiyor bile. 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Geçmiş, belli... Sizin zamanınızda da olmuştu 
bu olaylar. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bizim zamanımızda böyle olaylar olmadı. Sizin Genel Baş
kanınız diyor ki, "Bunu, 12 Eylül... 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — O zaman da oldu. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu, ondan kötü. Eğer siz, onunla bunu yanlış mukayese 

ediyorsanız; işte bizim anlatmaya çalıştığımız bu. Bu zihniyet, bu işi önlemez... Bitti. Anlat
maya çalıştığımız bu, ortaya koymaya çalıştığımız bu. 

Kendi Genel Başkanınız söylüyor, "12 Eylül 1980 öncesiyle bu olayların mahiyeti farklı" 
diyor. Sayın Bakan da söylüyor. Siz hâlâ, bu durumu, ülkenin toprak kaybını, vatandaşın bö
lünmesini, herhangi bir terör olayıyla mukayese edip, ötekini daha vahim görecek zihniyettey-
seniz, zaten bu işi bizim... 

BAŞKAN — Sayın Topçu, zamanınızı, arkadaşlara cevap vermekle harcamayın efendim; 
konunuza girin. Lütfen, Sayın Topçu... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tamam efendim. 
ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Rusya'ya bağlayacaktı o zaman. O zaman hep

sini almaya çalışıyorlardı, şimdi azını almaya çalışıyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Şimdi, güneydoğuda bu olaylar olurken, şehirlerde terör 

tırmandı. Şehirlerde terör tırmanınca, malum, yürüyüş oldu. Basın mensubu arkadaşlarımız, 
memlekette Hükümet varken, -öyle diyorlar, biz demiyoruz, onlar diyorlar- memlekette Çan
kaya Devlet Başkanlığı varken, nedense, Meclise geldiler? Yani, icrayı bırakıp, yasama orga
nından, dertlerine çare bulunmasını istediler. Arkadaşlarımız da bundan alınmadılar doğrusu. 
Yani, "Biz icrayız, niye bizden çare istemiyorsunuz da, -yasama organı ne yapsın- oraya gitti
niz?" demediler... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Anlamamışlardır. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tahmin ederim. 
Meclise yürüdüler, Meclis Başkanı siyasî partilerin liderlerini topladı, Sayın Başbakan, "Bi

zim manevî destekten başka bir şeye ihtiyacımız yoktur" dedi. öyle mi?.. Peki, işte her türlü 
manevî destek... "Biz, hukukun içinde kalmak kaydıyla, alacağınız her türlü tedbire, yapacağınız 
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her icraata, silaha silahla mukabeleye varız, arkanızdayız" dendi; ama, görüldü ki o da mese
leyi halletmedi. Çünkü, Güneydoğuda iş zıvanasından çıkmış, şirazesinden çıkmış. 

Ne oluyor?.. PKK eline borazanı alıyor, bir anons yapıyor ve sekiz ayrı şehirde kepenk 
indirtiyor, bu kepenkleri devlet güçleri açtıramıyor. Niye?.. Bir gün bunu önünüze koyun, bir 
düşünün; acaba, niye devlet güçleri bunları açtıramıyor?.. Gayet basit; çünkü, halk, PKK'nın 
şerrinden korkuyor, devlete güvenmiyor. Eğer devlete güvense, zaten o anonsla kepenkleri ka
patmaz. Hadi kapattı diyelim, devlet oraya geldiği zaman da açar. Devlet güçleri "açın, biz 
buradayız" demesine rağmen, güvenmiyor. Demek ki devlet, burada PKK'ya karşı alta düş
müş, düşürülmüş. "Bir avuç eşkiyanırt üstesinden gelemeyecek mi?" denen ve dünyanın en 
büyük beş altı ordusundan ve silahlı gücünden birisine sahip olduğu söylenen koskoca Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, sayıları binden fazla olmadığı söylenen eşkıyanın karşısında bu duruma 
düşürülmüş. Neden?.. Olay hep küçümsenerek... 

BAŞKAN — Sayın Topçu, toparlayın efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Demin arz ettim, Mecliste grubu bulunan partilerimizden altı kişilik.bir grup bölgeye git

ti, olayı yerinde gördüler. Arkadaşlarımızın gelişi ve içine düştükleri durum dehşetengizdi. Ar
kadaşlarımız, mutlaka bu işe çare bulunmasını istiyorlardı; parti liderleriyle, Meclis Başkanıy
la ve Çankaya ile görüştüler. Arkadaşlarımız görüşünceye kadar, özellikle, Çankaya'nın tutu
mu yürekler açışıydı. 18 Martta Çanakkale'de, arkadaşlarımızla görüşmeden bir gün önce, 27 
Martta, "ben bu olayları büyütmüyorum, siz abartıyorsunuz" diyordu. 28 Martta çıktığı rad
yo ve televizyondan, geçen akşam söylediği sözleri aynen tekrar etti ve dedi ki : "Ülkemizin 
güneydoğusu hainane bir planın uygulanmasıyla ülkeden parçalanıp bölünmek istenmektedir." 
Tabiî, devlet gücünü işletmekle görevli olanların, yedi yıl sonra da olsa, böyle bir noktaya gel
miş olmaları, elbette ki bir ilerleme sayılmalıdır. 

Hükümet Başkanı, ikide bir diyor ki; "Efendim, anarşi ve terörün sorumlusu Hükümet
tir." O, aman başkaları bu işe müdahale etmesin falan diye söylüyor; ama, bize göre, sorumlu, 
gerçekten Hükümettir; çünkü, bu işi başından beri Küçülterek, gözden saklayarak, önemseme
yerek ve yeterli ve gerekli tedbirleri zamanında almayarak bu hale getiren, ülkenin başına bü
yük bir gaile açan Hükümettir. B,unda hiç kimsenin şüphesi yoktur. 

Peki, burada ne yapılması gerekir?.. Değerli arkadaşlar, burada -o tahliline katılıyoruz-
Sayın içişleri Bakanı buyurdu ki, "Bu hareketler, basit asayiş hareketleri değildir. Hatta hatta, 
şehirlerde veya başka yerlerde başka amaçlarla yapılan terörist hareketlerle de aslında mukaye
se etmek doğru değildir." Buna katılıyoruz; ancak, o zaman, tedbirin başka şeyler olması la
zımdır. Evvela, burada devletin çok iyi işletilmesi lazım. Burada, Hükümet, bizim devletimiz, 
olayların gerisinden geliyor; adamlar olayları yapıyor, otobüsü tarıyor, okulu yakıyor, öğret
menleri öldürüyor, aileleri basıyor, bizimki onları yakalamaya çalışıyor... önce, burada devlet 
kendisini, varlığını bir güzel kabul eltirmelidir. Nasıl kabul ettirecek?.. Oradaki halka sahip 
çıkarak kabul ettirecek ve halk devletine güvenir hale gelecek. Halk, devletine güvenir hale gel
meden, bu olayların üstesinden, böyle, inkâr edildiği gibi sürgünle gelinmez. Arkadaşlarımız 
"Sürgün değildir" diyorlar. Diyoruz ki, "Siz, kanun hükmünde kararnameyle sürgün kararı 
aldınız." 
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Arkadaşlar, ben, yalnızca, sürgünün, insan haklarına aykırı, şimdi ortadan kaldırılmış, 
artık tarihe karışmış bir ceza mahiyeti itibariyle durmuyorum; oradan alıp başka yerde ikame
te mecbur ettiğiniz -ikamete mecbur etme, sürgün cezasıdır; isteyen, hukukçusu vardır, sorar-
oradan alıp başka yere götürdüğünüz insan devlete muğberse, düşman hale gelir. Bizim, insan 
haklarına aykırılığından ayrı, tedbirin yanlışlığı olarak karşı çıkış sebebimizin bir tanesi de bu
dur. Düşman yapıyorsunuz, birçok insanı düşman hale getireceksiniz. Ne olacak?.. Bir tek adamı 
alıp getirecek değilsiniz, ailesiyle beraber getireceksiniz; diyeceksiniz ki, "Siz, Manisa'nın fa
lanca ilçesinde oturacaksınız." Alacak çoluğunu çocuğunu, getirip oraya yerleşecek; orada belki 
hısım akrabası kalacak; onlar ayrı bir düşman, götürdüğünüz kişiler ayrı bir düşman... O in
sanlar yarın tekrar mahallerine dönecekler, size muğber olmayacaklar mı? Olacaklar. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, 10 dakika daha konuşacaksınız; hayli de zaman geçti, toparla
manızı rica ediyorum. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hemen tamamlıyorum. 
Olay sansürdür, bunu açıkça itiraf ediniz; Çankaya'nın yorumu doğru değildir, olay san

sürdür. Niye karşıyız sansüre?., tnsan haklarına aykırı olduğundan, basın özgürlüğüne aykırı 
olduğundan. Başka bir şey daha var; fısıltı çoğalır, gerçek dışı haberler çoğalır, gerçek dışı ha
berler gerçeğin yerini alır, gerçek dışı haberler gerçeğin yerini alınca, başka tehlikeler doğar. 

ALt PINARBAŞI (Konya) — Doğru haber var mı sanki? 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Doğru haber vardır veya yoktur, o ayrı bir konu. Doğru 

haber, bize göre, var. Niye olmasın? Doğru haber de var, eğri haber de var. Bir çuvalın içerisin
de elbette taş da var, pirinç de var. 

Şimdi, burada bir şey daha söyleyeceğim değerli arkadaşlar. Demin dedim ki, "Çankaya'
nın olaya yaklaşımı yanlıştır; Hükümet, bir dikte yeri hâline getirilmiştir." Arkadaşlarımız iti
raz etti. Şu alman kararlar böyle alınmıştır. Eğer bu kararların böyle alındığına itirazı olan 
varsa, ben buradan bir şey okuyuvereyim. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, onu son konuşmanızda yapın efendim, rica edeyim. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Kısaca... Bitiriyorum... 
Akın Gönen arkadaşımız, 27 Martta bir soru önergesi vermiştir; soru önergesine Sayın 

içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu dünkü tarihle cevap vermiştir. Diyor ki : "Mülkî idare teşki
latımızın yapısını ilgilendiren değişikliklerin memleketimizin ekonomik, sosyal ve kültürel şart
larının yeterli olarak gözden geçirilmesini, değerlendirilmesini ve özellikle taşra teşkilatımızın 
reorganizasyonu çerçevesinde ele alınmasını gerektirmesi dolayısıyla -evet arkadaşlar- Şırnak 
tlçesinin il olması konusunda ciddî ve detaylı çalışmalar yapılmaktadır." Halbuki, yasa tasarı
sı buraya ayın 13'ünde geldi. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Haberi yok. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Haberi yok arkadaşımızın. Niye? Çünkü, Çankaya'dan ge

liyor. Dün, Bakan arkadaşımız bu cevabı veriyor. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ayakta uyuyor. 
İÇtŞLERÎ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Diyarbakır) — Benim imzam var tasarının 

altında. 
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YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Demek ki, daha önce boşunu imzalamışsınız Sayın Ba
kan... O zaman, bu cevabı vermemeniz lazımdı. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Daha evvel imzaladım onu. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) —- Ayın 16*sı Sayın Bakan; dün. Tasarı 13'ünde buraya geldi. 
işte, "Hükümetimiz iyi, ayakta duruyor" diyenlere ithaf olunur. 

Konuşmamın devamını, Başkan izin verirse, 10 dakikalık sürede tamamlamak üzere hepi
nize saygı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — O hakkınızı kullandınız zannediyorum Sayın Topçu. 
Sayın Hasan Çakır, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Güneydoğu Anadolu Bölgesinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak Anavatan Partisi 
Grubu adına görüşlerimi bildirmeden önce, Yüce Meclisinizi saygıyla selamlarım. 

21 Mart 1990 günü görevlendirilmiş bulunduğum inceleme komisyonundan Yüce Meclise 
geç gelmiştim. Bu huzura geldiğimde, derhal, grup başkanvekili arkadaşlarımdan Sayın Ülkü 
Güney ile görüştüm; Güneydoğu Anadolu'da Nusaybin ve Cizre'de meydana gelen olaylar se
bebiyle Yüce Mecliste grubu bulunan siyasî partilerin grup başkanvekillerinin aralarında bir 
anlaşma yaptıklarını, Güneydoğu Anadolu Bölgesine siyasî partileri temsil en Yüce Meclisten 
her gruptan ikişer milletvekili arkadaşımızın görevlendirildiklerini ve grubumuzun da beni, is
tediğim bir arkadaşı yanıma almak şartıyla görevlendirdiğini tebliğ ettiler. O anda bir hazırlı
ğım olmadığı için, salonda bulunan arkadaşlarıma baktım, komisyonda birlikte çalıştığım Sa
yın Faik Tarımcıoglu'nu gördüm; kendisinden ricaya gittim, "Böyle bir görevle karşı karşıya 
kaldım, zatı âlinizin de teşrifini rica ediyorum" dediğimde... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Kahve içmeye mi gidiyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın Canver, öyle telakki ediyorsanız, dışarıda bir kahve içebilirsiniz. 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Kendilerinin o bölge milletvekillerinden olduğunu, bu olay

ları incelemek üzere o bölgeye gitmesinin uygun olmayacağını, hatta benden, mümkünse, in
celemeye gidecek olan milletvekili arkadaşımızın o bölgeden seçilmemesini rica etti. Diğer grup
ların, eski birer bakan arkadaşlarımızı görevlendirmiş olduklarını öğrendiğim için, o anda ya
nımda bulunan eski bakanlardan Sayın Kahveci'den rica ettim ve böylece, Anavatan Partisi 
Grubundan da Sayın Kahveci ile birlikte, SHP'den Sayın Mehmet Can, Sayın Musa Gökbel; 
Doğru Yol Partisinden Sayın Hasan Ekinci ve Sayın İsmail Köse ile birlikte 22 Mart 1990 tari
hinde Diyarbakır'a hareket ettik ve 23 Mart 1990 günü... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Neyle gittiniz? 
BAŞKAN — Sayın Genç, müzakereleri sulandırma!.. Rica ediyorum... Arkadaşımız ko

nuşuyor... 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — 23 Mart 1990 günü, arkadaşlarımızla, Mardin'de, Mardin 
yetkilileriyle görüştükten sonra Cizre'ye geçtik ve Cizre'de 23 Mart günü meydana gelen olay
ları, altı milletvekili arkadaşımızla birlikte yaşadık ve oradan da Nusaybin'e geçtik. Nusay
bin'de de önceden meydana gelmiş olan olayları ve olayların vahametini ilgililerden dinledik
ten sonra, Diyarbakır'a, oradan da Ankara'ya geldik. 
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Şurasını belirtmek isterim ki, bu arkadaşlarla önceden fazla bir samimiyetim olmamasına 
rağmen ve bu konularda önceden fikir teatisinde bulunmamış olmamıza rağmen, ülkenin için
de bulunduğu ve bilhassa Güneydoğu Anadolu Bölgesinin içinde bulunduğu vahim olaylar kar
şısında, altı milletvekili, tek bir vücut, tek bir kalp, tek bir beyin halinde birleşerek, memleke
tin gerçekleri karşısında, aynı duyguyu, aynı heyecanı, aynı hissi tatmış olmalarından dolayı, 
gerçekten, huzurunuzda bu arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunmayı bir vazife biliyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu arkadaşlarımızla birlikte, ülkenin içinde bulun
duğu durumları, herhangi bir husus ilave etmeden ve azaltmadan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde grubu bulunan sayın siyasî parti liderlerine arz etmeyi uygun gördük ve sizlerin de bil
diğiniz gibi, önce Sayın Meclis Başkanımızla, sonra DYP Genel Başkanı Sayın Demirel, SHP 
Genel Başkanı Sayın tnönü ve Sayın Yıldırım Beyle ve sonunda da Sayın Cumhurbaşkanıyla 
müşterek görüşmelerimiz oldu ve olayları olduğu gibi arz ettik. 

Siyasî parti grup başkan yardımcılarının bu arkadaşlarımızı görevlendirip, sayın siyasî parti 
liderleriyle teker teker görüşmemizden sonra, gerçekten, devletin içinde bulunduğu bu vahim 
hadiseler karşısında, siyasî parti liderlerimizin göstermiş oldukları anlayış ve duyarlık sebebiy
le ve en kısa zamanda Çankaya'da Sayın Cumhurbaşkanının başkanlığında bir araya gelmele
rinden dolayı kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Bu bir araya gelmeyi, devletimizin beka
sı, milletimizin geleceği bakımından en büyük teminat olarak görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, benden önce grupları adına konuşan arkadaşlarımızın tarih belir
terek bu ciddî meseleler karşısındaki konuşmalarını tasvip etmiyorum. Huzurlarınıza çıktığı
mızda, 12 Eylül öncesinden bahsetmemeyi, hatta o tarihi ağzımıza almamayı ve bunun için 
gerekli gayreti sarf etmeyi bir vazife biliyoruz ve mümkün olduğu kadar da o tarihten, o isim
den bahsetmemeye özen gösteriyoruz. Geçmiş zamanı geri getirmek mümkün değil; geleceğe 
bakmak, hale bakmak, hepimizin başlıca vazifesidir. Dünü geriye getirebilmemiz mümkün de
ğildir. Dün, kimler kusurlu, kimler suçlu, onu tefrik etmek de doğru değil; hepimiz kusurlu
yuz, hepimiz, içinde bulunduğumuz makam ve mevkiin sorumluluğuna göre tarih ve tanrı hu
zurunda mesulüz. Bu bakımdan, "şu veya bu kişi suçludur" diye tefrik etmeyi uygun bul
muyoruz. 

Arkadaşlarımızın da, güneydoğudaki çok mühim; devletin varlığını, milletin bütünlüğü
nü tehdit eden olaylar karşısında, olayları, Anavatan Partisinin iktidara gelmesiyle başlamış 
gibi gösterip, günümüze kadar getirmesini de asla uygun bulmuyoruz ve tasvip etmiyoruz. 

Olaylar 1984'te başlamamıştır; olayların evveliyatı vardır; anarşik olayların, terörist olay
ların, yıkıcı olayların, bölücü olayların kökü eskilere kadar devam eder; ama, bilfiil başlayışı 
1968'lerdedir. 

Meydana gelen olayları huzurunuzda başka türlü göstermenin, meydana gelen olaylarda 
Hükümetin çalışmalarını, iktidar değişikliği için hafife almanın; olayların önemi ile bağdaş
ması katiyen mümkün değildir, tasvip edilecek bir durum da değildir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; olaylar çok önceden başlamıştır ve devam edip gel
mektedir. 12 Eylül öncesinde, ülkenin bütünü, terörle, anarşiyle, bölücülükle, yıkıcılıkla karşı 
karşıya idi. 12 Eylülden sonra meydana gelen güneydoğudaki olaylar, mahiyet itibariyle aynı 
olmasına rağmen, gaye itibariyle tamamen değişiktir. 12 Eylül öncesi olayların amacı, Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini yıkmak, milleti parçalamak, vatanı bölmekti. 12 Eylülden sonra, bil
hassa 1984 olaylarından sonra, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde meydana gelen olaylar, güzel 
vatanımızın münhasıran o güzel köşesini, bu devletin bünyesinden, bu vatanın bünyesinden 
koparma gayesine matuftur. 
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Müsaade ederseniz, olayları üç zaviyeden incelemek istiyorum. Evvela, benden önce ko
nuşan sayın grup temsilcilerine, huzurunuzda teşekkür ediyorum. Gerçekten, güneydoğu olay
ları meselesinde, muhalefette buluna'n siyasî parti temsilcilerimiz ve milletvekillerimiz bir hayli 
mesafe katetmiş durumdalar. Olağanüstü halin uzatılma sebepleri dolayısıyla, her dört ayda 
bir bu kürsüye gelindiğinde, muhalefete mensup arkadaşlarımız, olaylardan, tamamen Hükü
metin sorumlu olduğundan, devlet güvenlik güçlerinin yanlış hareket ettiklerinden, devlet gü̂  
venlik güçlerinin o bölgedeki insanlara zulüm ve haksızlık yaptıklarından bahsetmek suretiyle, 
terörist hareketlerden ve teröristlerin ne yapmak istediklerinden pek bahsetmek istemiyorlardı; 
ama bugün, bu kürsüde konulara ciddî olarak parmak basmaları, gerçekten bizleri memnun 
etmiştir. Bu konu, memleketimizin geleceği bakımından cidden memnuniyet vericidir. 

Değerli arkadaşlarım, evvela şunu bir kabul etmek lazımdır : 1968 senesinden beri, Gü
neydoğu Anadolu Bölgesinde olaylar olmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, coğrafî özelli
ği ve farklılığı dışında, sınır bölgesi olması, yani Irak, Suriye ve tran'la sınırı bulunması sebe
biyle, bambaşka bir özellik arz etmektedir. O bölgede, senelerce hizmet etmiş olan ve o bölge 
halkıyla haşır neşir olmuş olan bir idareci olarak, o bölgenin özelliklerini, vatandaşımızın çek
tiği sıkıntıları en ince noktalarına kadar biliyorum ve birlikte yaşadım. 

Kuzey komşumuz Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, hududunu kendisi koruyor, her 
türlü önlemleri almıştır, hudutlarından kuş uçurtmaz. Güneydoğu Anadolu'da Suriye, Irak, 
tran hudutlarında devletimiz, kuruluşundan bugüne kadar, gerekli önlemleri, tedbirleri ala
mamıştır. Bununla, ne mevcut Hükümeti, ne de geçmiş hükümetleri tenkit etmek istemiyo
rum. Bu konuyu incelerken, devletimizin kuruluşundan günümüze kadar, devletin gücünü, mil
letin ekonomik durumunu, çekmiş olduğu sıkıntıları en ince teferruatına kadar bilmemiz gerekir. 

Hudut, serbest... Vatandaş, Cumhuriyetin kuruluşundan bu zamana kadar, istediği za
man huduttan geliyor, istediği zaman gidiyor... Türkiye'ye ekonomik bakımdan en büyük dar
be, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden vurulmuştur. Sebep?.. Her türlü zabıta önlemlerine rağ
men, kaçakçılık önlenemediği için, büyükbaş ve küçükbaş hayvan kaçakçılığı o bölgeden ya
pıldığı için, millî servet oraya aktığı için, millî servetin karşılığında Türkiye'ye değersiz incik 
boncuk getirildiği için, gerçekten, millî ekonomi bu yüzden büyük darbeler yemiştir. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Şimdi de oluyor... 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — O gün de oluyordu, bugün de oluyor; ama, bugün tersine 

oluyor. O, ayrıca incelenecek, tetkik edilecek bir konu. 

Değerli milletvekilleri, burada konu şu : Devlet olarak, hududumuza hiçbir zaman tam 
manasıyla sahip olamamışız. Bunu, hepimizin kabul etmesi gerekir. Bu, dünün hükümetleri, 
bugünün hükümetleri, dünün siyasî partileri, bugünün siyasî partileri meselesi değil; bu, dev
letin meselesidir. Gelecekte, bugünden itibaren güneydoğu ve tran hudutlarımız nasıl korunur, 
ne gibi önlemler alınır, devlet nasıl hududuna hâkim olur; ona, burada hep birlikte, sizlerin 
de kıymetli fikir ve tecrübeleriyle, elbette bir çözüm bulma yoluna gidilecektir. 

Burada bir konu var : Hudutta olmanın avantajları var, dezavantajları var; fakat, Güney
doğu Anadolu Bölgesinde hudutta olmanın dezavantajları, avantajlı olmanın katbekat üstün
dedir. Vatandaş her zaman aranır; vatandaşın evi her zaman aranır, her zaman asayişe müessir 
büyük olaylar olur, olayları yapanlar derhal karşıya geçer; mühim olaylar olur, failleri bulun
maz, failleri olur, karşıya geçtiği için yakalanamaz; yani, bu, Cumhuriyetimizin kuruluşundan 
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bugüne kadar gelen bir durum ve son zamanlarda -1968'den itibaren- huzursuzluk var. Devle
tin, başlıca görevi olan, can güvenliğini, mal güvenliğini, yirmiiki senedir bihakkın koruması 
mümkün olmuyor. Devlet yönünden bu konuya ayrıca temas edeceğim; fakat, ellerinizi vicda
nınıza koyun; orada yaşayan vatandaşlar yerine bizler olsak, bizim ailelerimiz olsa, o sıkıntıla
rı ailelerimizle birlikte bizler çeksek, acaba tutum ve davranışımız ne şekilde olur? Bizlerin 
evi, tç Anadolu'da veya Batı Anadolu'da polis tarafından, jandarma tarafından en mahrem 
noktasına kadar senede bir defa aransa, isyanımız ve isyanımızın derecesi yahut üzüntümüz 
ve üzüntümüzün derecesi ne olur? Bunu düşünerek, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki halkı
mızın içinde bulunduğu sıkıntıları, çektiği ıstırapları çok iyi bilmemiz lazım. 

Evvela şunu samimi olarak söylüyorum : Yedi sene o bölgede kaldım ve hizmet ettim; Gü
neydoğu Anadolu Bölgesinde, bugün, teröristlerin ve bölücülerin "Kürt" olarak isimlendir
dikleri, bölmeye çalıştıkları vatandaşlarımızın, Trakya'daki, Ege'deki, Akdeniz'deki, tç Ana
dolu'daki, Doğu Anadolu'daki vatandaşlarımızdan herhangi bir eksikliğini katiyen göreme
dim. Üstelik, çekmiş olduğu sıkıntı ve eza dolayısıyla, eksikliği değil, fazlalığı var. Devlete bağ
lılığı, millete bağlılığı, en az diğer bölgelerdeki insanlarımız kadardır. Bunu bizzat yaşadım ve 
sizlere bir misalle arz etmek istiyorum. 

1974 senesinde, Ecevit Hükümeti zamanında, Kıbrıs Harekâtı başladığında Bingöl'de vali 
yardımcısı idim. Yardım toplama, yardım alma komitesi kurulmuştu; ilin vali yardımcısı ola
rak, komitenin de başkanı idim. O zamanın parasıyla, memleketin valisinden, birinci derece 
devlet memurlarından, hâkim ve savcılarından büyük para olan 25'er lirayı alamazken, benim 
Bingöllü vatandaşlarım, bir danası var ise bir danasını verdi, bir keçisi varsa bir keçisini verdi, 
bir ineği varsa bir ineğini verdi. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunun dışında, 
asker sevkiyatında otobüslerin tamamının yakıt ücretini verdi. Şimdi soruyorum; Bingöl'deki 
vatandaşlarımız mı daha memleketsever, yoksa, yüksek maaş almasına rağmen, eli cebine git
meyen münevverlerimiz mi daha vatansever?.. 

Başka bir durum : 1967 senesi 31 Aralığında, Cizre'deki Cizre Köprüsü hizmete açıldı. 
Bu köprü hizmete açılmadan önce, Dicle Nehrinin doğusundaki vatandaşlarımızın, kardeşleri
mizin; Silopi, Sımak, Uludere'deki insanlarımızın senede dört ay, suların çekildiği, nehrin su
larının azaldığı zamanlarda kayıklarla bu tarafa geçme imkânları vardı; ama sular kabardığı 
zaman sekiz ay batıya geçme imkânları yoktu. O köprü 31 Aralık 1967 senesinde hizmete açıl
dığı zaman, o bölgedeki insanlarımızın devlete olan, millete olan dualarını, gözlerim yaşara
rak yaşadım ve işittim. 

Bu bakımdan, vatandaşlarımızın devlete bağlılığı, vatandaşlarımızın millete bağlılığı ba
kımından bir kelime söylenmesi mümkün değildir, bu mevzuda kimsenin de bir fikir beyan 
etmesini asla uygun görmüyorum. Huzursuzluk var, asayiş berkemal değil; devletin, birinci 
derecede, can ve mal güvenliğini sağlaması lazım. 1968 yılından beri, bütün hükümetlerimiz, 
"can ve mal güvenliği sağlanacaktır" diyor; ama bugüne kadar kesin bir netice alınamıyor... 

Değerli arkadaşlarım, konuyu, şu hükümetti bu hükümetti, bugünkü hükümetti, dünkü 
hükümetti meselesine lütfen getirmeyelim; konu, devletin varlığı, devletin bekası meselesidir; 
konu ciddî, çok ciddî, sen-ben kavgası meselesi değil. Arkadaşlarımız, maalesef, bu konuyu 
1984 sonrasına getirdiler, Anavatan Partisi Hükümetlerine yüklediler ve kendileri iktidara gel
diklerinde bu meseleyi halledeceklerini söylediler... Huzurunuzda arz ediyorum; 1984 senesine 
kadar sizlerin hükümeti zamanında hangi önlemleri aldınız, poliste ne gibi yenilikler yaptırdınız, 
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jandarmada ne gibi yenilikler yaptırdınız, terörizm ve teröristle mücadele için hangi etkin ted
birleri aldınız da, Anavatan Partisi Hükümeti uygulamadı? Konu, fevkalade ciddî. Şu bakım
dan ciddî; "Devletin düşmanı var, milletin düşmanı var, köyler basılıyor, vatandaşların can, 
mal ve namus emniyeti yok, çocuklar ve kadınlar öldürülüyor, Türk Silahlı Kuvvetleri seyirci 
kalıyor" deniliyor. Evet* değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin seyirci kalmasının 
sebebi şu : Türk Silahlı Kuvvetleri, meydan muharebesi için hazırlanmış, düşman! belli olduğu 
zaman muharebe edebilmek için hazırlanmış, dış düşmanlar için hazırlanmış; güneydoğudaki 
olayları Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesiyle irtibatlandırmamak lazım; irtibatlandtrıldığı tak
dirde fevkalade hatalı olur. 

Terörist, vatandaşın içerisine girmiş, aynı lisanı konuşuyor, aynı kıyafeti taşıyor. Gündüz 
namuslu vatandaş; ama gece pusuda; ya devletin güvenlik güçlerini öldürüyor ya da kendisini 
desteklemeyen, kendisine yardım etmeyen, devlete bağlı vatandaşları öldürüyor. Peki, Türk Si
lahlı Kuvvetleri bunlarla nasıl mücadele edecek?.. Türk Silahlı Kuvvetleri bunlarla mücadele 
ederken vatandaşa zarar verecek. Kovan içerisine girmiş olan, bal yiyen yaban arılarını öldüre-
bilmek için kovandaki bütün arıları öldürürsem, o mücadelenin bir kıymeti yoktur. Mühim 
olan, halanlarına zarar vermeden yaban arılarını öldürebilmektir. tşte, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesindeki konuda mühim olan, devletine bağlı, milletine bağlı, vatansever, masum vatan
daşlarımızın kılına zerre-i miktar zarar vermeden teröristlerle mücadele edebilmektir. 

Evet, terörizmle mücadelede kesin bir netice alınamadı; ama, 1984 senesinden günümüze 
kadar Anavatan Hükümetlerinin almış olduğu tedbirlerle, özel timler geliştirilmek suretiyle, 
jandarmada özel tedbirler almak suretiyle, yeni silahlarla donatılmak suretiyle, terörizmle mü
cadelede fevkalade neticeler alındı. 

Şunu bir idareci olarak samimiyetle söylüyorum : Geçmiş hükümetlerin Anavatan Hükü
metlerine teslim etmiş olduğu polis ve jandarma imkânları ile terörizmle mücadeleye kalkıl-
saydı, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bugün başka bayrak dalgalanıyor olacaktı. Güneydo
ğu Anadolu Bölgesinde bugün başka bayrak dalgalanmıyorsa, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
halkı bugün vatanın hudutları içerisinde birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyorsa, bu. Anava
tan Hükümetleri zamanında alınan fevkalade isabetli tedbirlerin neticesinde olmuştur. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Anarşiyi abartıyorsun (!) 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, konu çok mühim. Güneydoğu Ana

dolu Bölgesi meselesi, kötü niyetli kişiler tarafından ve onların meyvesi olan teröristler tarafın
dan fevkalade istismar edilmektedir. Evvela, bu konunun nasıl istismar edildiğini öğrenebil
meniz bakımından, siyasî parti liderlerinden ve grup başkan yardımcılarından bir ricada bulu
nuyorum : 26 Mart mahallî idare seçimleri sebebiyle, o bölge milletvekillerinin, o bölgelerde 
yapmış oldukları kunuşmaların tutanaklarını Sayın Bölge Valisinden getirtip, bütün milletve
kili arkadaşlarımıza okumalarını, bunları öğrenmelerini hassaten rica ediyorum. 

İHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — Anayasa Komisyonunda birer suretleri var. 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Hem, devlet tedbir alacağı zaman karşı gelinecek, bas bas 

bağırılacak, her zaman devletin güvenlik güçleri suçlanacak, her zaman polise, jandarmaya 
yüklenilecek, en acımasız şekilde Hükümet tenkit edilecek, sonra da buraya gelinecek, "Hü
kümet gerekli önlemleri almadı, bugüne kadar zaman kaybetti, Güneydoğu Anadolu'daki olaylar 
bugün başka boyutlara gelmiştir" diye konuşulacak... Bu olmaz değerli arkadaşlarım; çifte 
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standart olmaz. Gerçekleri tespit etmemiz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki gerçeklere gö
re tedbir almamız lazım. Bugün iktidarda biziz, yarın sizler olacaksınız. Demokrasinin netice
si budur; bizlerin size, huzur içerisinde, güçlü bir Türkiye bırakabilmemiz için, Güneydoğu Ana
dolu Bölgesindeki olaylara, birlikte, gerçekten faydalı olacak, iyi netice alacak teşhisleri koyup 
tedbirleri almamız ve bunlara sizlerin de yardımcı olmanız gerekir. Bu yönden, parlamentoda 
grubu bulunan siyasî partilerin liderlerine huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum; ger
çekten, son hareketleriyle ve davranışlarıyla, devlete olan, millete olan bağlılıklarını bir kere 
daha göstermişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Çakır, toparlayınız. 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Değerli arkadaşlarım, son olarak, Savur'da meydana gelen, teröristlerin öldürülmeleri se

bebiyle Mardin'in 8 ilçesinde meydana gelen olaylara bakarak karamsarlığa kapılmamamız ge
rekir. Orada devletin gücünü gösterdiğimiz takdirde, orada devletin otoritesini sağlayıp, anar
şistleri, teröristleri yok ettiğimiz zaman, oradaki vatandaşlar buradakilerden, değerli milletve
killerinden ve bölgenin diğer insanlarından daha vatansever; devlete, millete daha bağlı insan 
olacaklardır. Karamsarlığa kapılmamak lazımdır; devletimiz güçlüdür, milletimiz, tarihin de
rinliklerinden gelen engin tecrübelere sahiptir. 

Bugün oynanmak istenen oyunları, Hakkâri'den Edirne'ye; Kars'tan Muğla'ya, Antalya'
ya kadar yaşayan bütün insanlarımız çok iyi bilmektedirler. Bizim ecdadımız istanbul'u fethe- > 
dip, çağ değiştirdiği zaman, henüz, Amerika kıtası keşfedilmemişti. Yetmişikibuçuk milletten 
insanların meydana getirdiği Amerika Devleti, devlet oluyor, dünyaya hükmediyor, vetmişiki-
buçuk milletten oluşan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devleti devlet oluvor. dünyaya 
hükmediyor; binlerce sene bir arada yaşayan; kanıyla, canıyla, malıyla bu vatanın bütünlüğü 
için, bu şanlı bayrağın şan ve şerefle dalgalanması için; laik, demokratik, sosyal hukuk devleti 
olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kıyamete kadar yücelmesi ve baki olması için, milleti
miz, her zaman, eskiden olduğu gibi; halde de, gelecekte de, her türlü fedakârlığı yapmaya 
hazırdır. Binlerce sene birlikte yaşadık; hiçbir güç, hiçbir iç ve dış güç bizi birbirimizden ayır
maya muktedir olamayacaktır. 

Benim, Anavatan Partisi Grubu Sözcüsü olarak, Sayın Hükümetten, Sayın tçişleri Baka
nından bir ricam var : Devletin çelik bileğini, demir yumruğunu, devlet düşmanlarının, millet 
düşmanlarının tepesinde göstermelidir, öyle bir göstermelidir ki, vatandaşlar incinmeden, va
tandaşlar kırılmadan, vatandaşlar gücenmeden. 

Bu duygularla, bu önergelerin lehinde oy kullanmamız mümkün değildir. Hükümetimi
zin almış olduğu ve almakta olduğu tedbirleri yerinde görüyor ve tasvip ediyoruz. 

Yüce Meclise en derin saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Topçu. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; biraz önce Ana

vatan Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımızla, elbette ki, değişik düşündüğümüz şeyler 
var. İki ayrı parti olduğumuz için, bu durum tabiîdir; ancak, maddî olayları çarpıtarak, mey
dana gelmiş olayları tarih, gün, yer, zaman itibariyle bunları çarpıtarak ya da görmezlikten 
gelerek, bugün, Türkiye'nin güneydoğu açısından içine düştüğü durumdan -Hasan Çakır ar
kadaşımız gibi- muhalefeti sorumlu tutmak mümkün değildir. 
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••Benim, Hasan Çakır arkadaşımıza söyleyeceğim söz şudur : Lütfen zahmet buyursun, es
ki Genel Bşakanı ve o dönemin Başbakanı olan özal'ın 28 Marta kadar olan beyanlarını hir 
okusun; olayları küçümseyen kim, bu olaylar neden büyümüş, bunu tekrar incelesin. Tabiî, 
O, vali vekilliği yapalı çok zaman geçmiş. Ayrıca, 1968'lerde oralarda böyle olaylar yoktu. Ba
şında da söyledik ya, zaten Hükümetin bu olaylardaki sıkıntısı, şimdiye kadar milleti hep 12 
Eylül öncesiyle korkutmuş olmasından ve sonra da bu olayların ayağına dolaşmış olmasından 
kaynaklanıyor; işin aslı bu. 

Burada bir hususu daha belirtmek İstiyorum : Bölgeye biz de gittik gördük. Deniyor ki: 
"Efendim, gündüz vatandaş, gece bölücü eşkiya..." Sanırsınız ki, dağlarda kimse yok, dağlar 
bomboş... Gündüz herşey normal, asayiş berkemal, gece olunca asayiş bozuluyor... Yani, bu 
olayların hiçbirisi gündüz olmuyor; dağlarda gezen eşkiya da yok, bu insanlar roketatarları 
falan evlerinde yahut ceplerinde saklıyorlar!.. Arkadaşlarımızı dinlediğiniz zaman öyle sanır
sınız. Yetkililer de böyle söylüyor; ne zaman güneydoğu konusu Mecliste gündeme gelse, Ana
vatan Grubu adına konuşan arkadaşlarımız da böyle söylüyor; "Efendim, ne yapalım, gündüz 
vatandaş, gece eşkiya..." öyle değil beyler; dağlar dolu, evvela dağları bir boşaltın. Eğer siz 
"misakımiltî" adı altında çizdiğiniz bu sınırlar içerisinde kalan bu dağlara sahip değilseniz... 
Devletsiniz, bu toprakların üstüne ve altına, denizse, şu kadar mil de deniz ötesine hükmünüz 
geçecek. Devlet bu demek. Sizin eğer Ağrı Dağının tepesindeki taşa hükmünüz geçmiyorsa, 
niye "Türk Devletiyim" diye övünüyorsunuz? Olur mu öyle şey? Ağrı Dağının tepesindeki ta
şa da Türk Devletinin hükmü geçecek. Devlet anlayışı budur. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Böyle mantık olmaz. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sizinki mantık değil; o zaman siz, devletin ne olduğunu 

bilmiyorsunuz. O zaman size, devletin gücünün nerede başlayıp, nerede bittiğini yeniden öğ
retmek lazım. 

BAŞKAN — Sayın Topçu, diyaloga girmeyin. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Diyaloga girmiyorum Sayın Başkanım. 
özellikle, eski Adalet Bakanı gibi hukuk okumuş arkadaşlarımıza öğretmek gerekiyor her

halde; çünkü bir devletin egemenlik sınırının nerede başlayıp nerede bitliğini, en iyi, hukuk 
fakültelerinde öğretirler. Siz, önce dağları boşalım. "Neyle boşaltacağız?" olmaz. Boşaltamı-
yorsanız, nasıl önleyeceksiniz bunu? Zaten, bizim de söylediğimiz o; bizim de anlatmak istedi
ğimiz o. Bırakın yurt dışındaki eşkiya yuvalarını, bırakın yurt dışındaki eğitim yerlerini. Onlar 
sonraki iş; evvela, güneydoğuyu dağıyla, tepesiyle, ovasıyla eşkiyadan bir temizleyin, sonra şe
hirlerde, köylerde sivil yaşayanlara gelsin sıra. O zaman, onun çaresine bakılır; ama bunun yo
lu, sizin güttüğünüz politika değildir, bunun yolu, sizin bu zihniyetiniz değildir. Zaten, bu işin 
önlenemeyişinin sebebi de, bu zihniyetten kaynaklanmaktadır. Bizim de şu önergeyle ortaya 
koymak istediğimiz, anlatmak istediğimiz, "Gelin, Meclis olarak biz bu işe el atalım; biz bu 
ülkenin her şeyinden sorumlu insanlarız, vebal altında kalırız, burada bulunan 450 arkadaşı
mız, gelecek nesiller için, gelecek kuşaklar için vebal altındadır, gelin bu işe birlikte el atalım" 
deyişimizin sebebi budur. Yalnız, sizin bu zihniyetinizle bu işin düzelmesi mümkün değildir, 
ancak elbirliği edersek belki mümkün; onu anlatmaya çalıştık. 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Topçu. 
Buyursunlar Sayın Bayazıt. 
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M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu on dakikalık 
süre içerisinde 413 sayılı Kanun Hükmündü Kararname konusundaki görüşlerimizi arz etmek 
istiyorum. 

önce, bir noktayı vurgulamakta zorunluluk var. Sayın Bakan, konuşmaları sırasında, "bü
tün önlemlerin hukuk devleti anlayışıyla alındığını" söylediler. Sanırım bir sürçülisan oldu. 
Hukuk devletiyle, kanun devleti birbirinden farklı şeyler; çünkü bu kararnamenin, hukuk dev
leti kavramıyla bağdaştığını telaffuz edebilmek, hukuk ile kanun arasındaki farkı anlayama
mayı gündeme getirir. Sayın Bakanı tenzih ediyorum, bu bir sürçülisandır diye kabul ediyorum. 

Sayın Başkanım, bu kararname de, faturası devlete çıkarılacak bir hükümet uygulaması
dır. Cumhurbaşkanının Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Anayasanın 121 inci ve bu 
maddenin aynen tekrarı şeklinde olan Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddelerine daya
narak çıkardığı bu kanun hükmünde kararnameyle, Olağanüstü Hal Kanununun bazı madde
lerini değiştirmiş ve buna bazı maddeler eklemiştir. 

Anayasanın 121 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki emredici hüküm karşısında, Bakanlar 
Kurulunun, aynı maddenin üçüncü fıkrasına dayanarak çıkardığı bir kanun hükmünde karar
nameyle, yürürlükte bulunan kanunu değiştirmek yetkisi yoktur. Anayasanın 121 inci madde
sinin ikinci fıkrasında sayılarak gösterilen hususlarda kanun hükmünde kararname değil, mutlaka 
kanun çıkarılması gerekir. Bu fıkra, olağanüstü hallerde, vatandaşlar için getirilecek para, mal 
ve çalışma yükümlülüklerinin, 15 inci maddedeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve özgür
lüklerin nasıl sınırlandırılacağının ve durdurulacağının, halin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve 
ne suretle alınacağının, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceğinin, görevlilerin 
durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağının ve olağanüstü yönetim usullerinin kanun ile 
düzenlenmesini öngörmektedir. Bu, emredici bir hükümdür. Çıkarılan kanun hükmünde ka
rarname, yukarıdaki konuları ihtiva etmektedir. 

Kararnamenin 1 inci maddesi, düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile basın özgürlü
ğüne, 2 nci maddesi yerleşme özgürlüğüne, 3 üncü maddesi grev hakkına ve lokavta kısıtlama
lar getirmektedir. Ek 4, ek 5 ve 6 ncı maddeler, kamu hizmeti görevlilerine verilen yetkileri 
ve görevleri göstermektedir. Ek 1 ve ek 3 üncü maddeler, Türk Ceza Kanununun bazı maddele
rini değiştirmekte, olağanüstü hal bölgesiyle sınırlı da olsa, ceza koymaktadır. Ek 2 nci mad
de, yayın yoluyla işlenen haksız fiillerdeki tazminat miktarını artırmaktadır. 4 ve 7 nci madde
ler ise hak arama özgürlüğünü kaldırmaktadır. Bütün bunlar, Anayasanın 121 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında bir bir sayılarak, yukarıda arz ettiğim hallerde girmekte ve bu nedenle kanun
la düzenlenmesi gerekmektedir. 

"Maddenin üçüncü fıkrası kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermiştir" şek
linde bir mülahaza ile ikinci fıkranın göz ardı edilmesi mümkün değildir. Kaldı ki, üçüncü fık
rada, "yukarıdaki hallerde de" şeklinde veya bu anlama gelen bir açıklama yoktur. 

Bakanlar Kurulu, 413 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, yürürlükteki bir yasanın 
hükümlerini değiştirmek ve böylece, kalıcı bir düzenleme yapmakla Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin yetkisini kullanmış, Anayasanın 7 nci maddesini ihlal etmiştir. Bu tasarruf, hukuksal 
deyimiyle, bir yetki gaspıdır ve yok sayılması gereken bir işlemdir. 

Açıkça sansür niteliğini taşımasa da, basın üzerinde uygulamada sansüre dönüşebilecek, 
daha önemlisi, sansürden de ötede ve daha ağır olmak üzere basını bitkisel hayata sokacak 
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önlemler ile zorunlu ikamete imkân veren yetkileri, terör ile mücadelenin, demokrasi içinde, 
hak ve özgürlükler korunarak yapılmasının gerektiği şeklindeki kanaatimizle bağdaştırmamız 
mümkün değildir. 

Basına getirilen kısıtlamaların Anayasaya aykırılığım gösteren diğer bir husus da, kanun 
hükmünde kararnamenin dayandırıldığı 121 inci maddede yer alan bir ilkedir. Bu maddeye gö
re, olağanüstü hallerde çıkarılacak kanunun, Anayasanın 15 inci maddesindeki ilkelere uygun 
olması şarttır. Bu sınırlama, sadece olağanüstü hallerde vardır; sıkıyönetim, seferberlik ve sa
vaş hallerinde çıkarılacak kanunlar için öngörülmemiştir. 

Bu ilkelerin içinde, kimsenin din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanama-
yacağı ve bunlardan dolayı suçlanamayacağı esası vardır. Anayasanın, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine tanımadığı bir yetkiyi, Bakanlar Kuruluna verdiğini düşünmek mümkün değildir. 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü ve 7 nci maddeleri, "Yetkililerin işlemlerine karşı, 
yargı mercilerine dava açılamayacağı" hükmünü getirmektedir. Anayasanın 125 inci maddesi
ne göre, idarenin her türlü eylem ve işlemleri, yargı denetimine tabidir. Anayasa, yargı deneti
mi dışında tuttuğu idarî tasarrufları açıkça göstermiştir; sadece, bu maddenin altıncı fıkrası 
ile, "yürütmenin durdurulması kararının verilmesinin, -olağanüstü hallerde, savaş halinde, sı
kıyönetim halinde- kanunla sınırlandırılabileceğini" belirtmiştir; hak arama özgürlüğünü, hiçbir 
zaman -savaş halinde bile- kaldırmamıştır. Bu durum karşısında, Bakanlar Kurulunun bu ka
rarındaki yaklaşımın anayasal dayanağı yoktur. 

Peki, savaş hali, seferberlik, sıkıyönetim, olağanüstü hal gibi durumlarda hükümet acil 
önlemler alamayacak mıdır?.. Elbette ki alacaktır; Anayasamız buna olanak tanımaktadır. An
cak, bu yetki, mevcut bir yasayı değiştirerek, kalıcı hükümler getirmek anlamında yorumlana
maz. Hükümet, Anayasanın kanunla düzenlenmesini emrettiği hususlar dışında, olağanüstü 
halin gerekli kıldığı konularda ve bunlara ilişkin önlemlere yönelik düzenlemeler yapabilecek
tir. Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Anayasa Mahkemesine baş-
vurulamayacağı için, bilerek ve kasten bu yola gitmiş ve böylece, hukuken yok sayılması gere
ken bir tasarrufta bulunmuştur. Ancak, bir hukuk düzenlenmesinin adı ve dayanağı olarak 
gösterilen Anayasa maddesi, onun niteliğini değiştiremeyecektir. Bu nedenle, bize göre, 413 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin iptali için dava açma yolu açıktır. 

Sayın Başkan, görülen odur ki, Hükümet, olağanüstü hal ile ilgili bütün düzenlemeleri, 
Anayasanın 121 inci maddesinin 2 nci fıkrasındaki ve diğer hükümlerindeki emredici kuralları 
göz ardı ederek, kanun hükmünde kararnamelerle yapacaktır veya en azından bu eğilimdedir 
ve Anayasayı bu şekilde yorumlamaktadır. Bu yoruma göre, Bakanlar Kurulu, olağanüstü hal 
düzenlemelerinde hâkim-i mutlak ve kadir-i mutlaktır; kanunları değiştirebilir, suç ihdas ede
bilir, cezaları artırabilir, vergi koyabilir, siyasal hakların kullanılmasını; örneğin, seçme ve se
çilme haklarını düzenleyebilir, siyasî partiler için sınırlamalar getirebilir, özetle, Anayasaya göre, 
tabiî afet, tehlikeli salgın hastalıklar ve ekonomik buhran hallerinde uygulanması gereken ola
ğanüstü hali, sıkıyönetim, seferberlik, savaş halinin de üstünde, ağır bir yönetime dönüştüren 
aklına gelebilecek bütün düzenlemeleri, olağanüstü hal bölgesi içinde geçerli de olsa, yapabi
lir; çünkü, bu tür düzenlemelerin denetimi yoktur. Yargı denetimi yoktur; kanun hükmünde 
kararnamelerin ne zaman Mecliste onaylanacağı belli olmadığına göre, fiilen Meclis denetimi* 
de yoktur. 
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Bu inanış, Meclisin yok sayılmasıdır Sayın Başkan. Bu inanış, oligarşik diktatörlüktür. 
413 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, Abdulhamit'in, Osmanlı Mebusan Meclisini da
ğıttığı dönemde Heyeti Vekileye imzalattığı Kanunu Muvakkatten bir farkı yoktur. 

Sayın Başkan, 413 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Türkiye Büyük Millet Meclirinde 
derhal derhal derhal görüşülmelidir. Anayasa koyucunun iradesi bunu gerektirmektedir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisince önceden verilmiş bir yetki ve önceden belirlenmiş bir irade mevcut 
olmadığından, kişisel ve siyasal hak ve özgürlükleri de kısıtlayacak şekilde çıkarılan bu tür 
kararnameler için, Meclisin onayının müstaceliyetle alınması şarttır. 

Bu maddeyi 91 inci maddeyle karşılaştırırsak, iki önemli fark görürüz. 91 inci maddede, 
"öncelikle ve ivedilikle görüşülür" gibi, geniş kapsamlı bir kavram vardır. 121 inci maddede, 
Anayasa koyucu, böyle geniş kapsamlı, somut bir kavramı ihtiyar etmemiş; bilakis, "bu karar
namelerin görüşüleceği ve onaylanacağı süre ve usul içtüzükle belirlenir" demiştir. Demek ki, 
içtüzük, gerekirse komisyonlarda dahi müzakere ettirmeden, gerekirse bir iki günlük bir süre 
tanıyarak, bu kararnamelerin mutlaka ve mutlaka Meclisin onayına sunulmasını emredebilecektir. 

Bu iki madde arasında ikinci önemli nokta; 91 inci maddede, "Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulur" hükmü olduğu halde, 121 inci maddede, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin ona
yına sunulur" hükmünün geçmiş olmasıdır. "Onaya sunulmak" demek, Meclisin iradesinin 
şu veya bu şekilde belirmesi imkânının sağlanması demektir. Bu konuda içtüzükte henüz bir 
hüküm bulunmadığından, Anayasa koyucunun iradesini gerçekleştirmek, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Sayın Başkanına düşmektedir. Sayın Başkan, bu kararnameyi bir iki gün içeri
sinde Cenel Kurula indirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisine saygılı, işlevine saygılı demok
ratik davranışını sergilemelidir. 

Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayazıt. 
Her iki önerge üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Her iki önergeyi, birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

geler kabul edilmemiştir. 

Çalışma süremizin bitmesine çok az bir zaman kalmış bulunduğundan, gündemdeki ka
nun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 18 Nisan 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.12 

— — — — • —-————— 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İzmir Milletvekili Wi Aksoy'un, izmir ili Kemalpaşa ilçesindeki orman bölgesinde ağaç 

kesimi yapan işçilerin prim ve ücret alacaklarma ilişkin sorusu ve Tarun Orman ve Köyişleri Bakanı 
LutJuUah Kayalar'm yazdı cevabı (7/1161) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıt
landırılmasını saygı île dilerim. 

Veli Aksoy 
İzmir 

tzmir ili, Kemalpaşa ilçesi orman bölgesinde ağaç kesimi yapan 400 civarında işçi çalış
maktadır. 

15 Kasım 1989 tarihinden itibaren çalışmakta olan işçilerin her ay sonunda yaptıkları iş 
kadar para almaları gerekmektedir. 

1. Çalışan bu işçilerin 1989 yılı başlarındaki çalışmaları nedeniyle alacakları olduğu primler 
şu ana kadar ödenmemiştir. Bunun sebebi nedir? işçilerin alacağı olduğu prim miktarı ne ka
dardır? İşçilerin 1989 yılına ait alacaklı olduğu primler ne zaman ödenecektir? Gecikme faiz
leri verilecek midir? 

2. 15 Kasım 1989 tarihinden itibaren çalışan işçilere ay sonunda yaptıkları iş kadar para 
ödenmesi gerekirken 3 aya yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen işçilere şu ana kadar bir 
ödeme yapılmadığını biliyor musunuz? Bu işçilerin alacaklı olduğu para miktarı nedir? İşçile
rin alacaklı olduğu parayı ve gecikme faizini ne zaman Ödeyeceksiniz? Hangi hakla işçileri 3 ay 
açlığa mahkûm ediyorsunuz? Bu sizin Hükümet anlayışınızın gereği midir? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 17.4.1990 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: ÖKM : 2-137 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Ka. Ka. Md. Iüğünün 5.3.1990 tarih ve 7/1161-4410/19820 sayılı yazısı. 
tzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy'un yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Karabel ve Kemalpaşa Orman İşletme Şefliklerinde 1989 

yılı başında çalışan kesim işçilerine tahakkuk eden primlerin tamamı 1989 yılı içinde ödenmiştir. 
1989 yılında istihsal taban birim fiyatlarına % 15 oramda yapılan ve 1.1.1989 tarihinden 

itibaren geçerli olan zamlar tahakkuk ettirilerek emanet hesabına alınmış olup, işçilere bugüne 
kadar 120 000 000 TL. ödeme yapılmıştır. İlave zamların tamamı 370 000 000 TL.'dır ve İşlet
meye müracaat eden hak sahiplerine hemen ödeme yapılmaktadır. 

2. Yevmiyeli işçilerin aylıkları gününde ödenmiş ve ödenmektedir. Kesim yapan istihsal 
işçileri ise vahidi fiyatla çalışmakta olduklarından şartname esaslarının yerine getirilip kesilen 
emvalin tesellümünü müteakip alacakları hemen ödenmektedir. 
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15 Kasım 1989 günü üretime geçilen sahalardan Kemalpaşa İlçesinde çalışan ve işlerini teslim 
eden işçilere bugüne kadar 492 097 110 TL. ödeme yapılmıştır. İstihsal işleri halen devam et
mekte olup, işini bitiren işçilere tahakkuk edecek alacakları zamanında ödenecektir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

2. — Çorum Milletvekili Rıza Iltman'ın, çiftçilerin vadesi geçmiş borçlarına uygulanan faiz ora
nına ve Çorum iline bağlı bazı köylerin su sorununa ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
Lutfullah Kayalar'm yazûı cevabı (7/1197) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanınca yazılı olarak yanıtlanmasına 
yardımcı olmanızı saygılarımla arz ederim. 

8.3.1990 
Rıza Ilıman 

Çorum 

1. Çiftçilerin vadesi geçmiş borçlarını zamanında yatırmaması halinde % İS farklı faiz 
uygulanması yasal mıdır? ödeme güçlüğü içinde olan çiftçilere yapılan bu uygulamaya son ver
meyi düşünüyor musunuz? 

2. Çorum ilinin tek dinlenme ve piknik yeri olan "Çatak Tabiî Orman Parkına*' maden 
arama izni verildiği doğru mudur? Bu durum yasalara aykırı sayılmıyor mu? Bu izni verenle
rin çıkar sağladığı söylentileri konusunda bir araştırmanız, soruşturmanız var mı? 

3. Çorum ilindeki bir kısım köylerin içme suyu sağlığa zararlı görülmüş, bu konuda res
mî makamlardan, müesseselerden alınmış raporları da mevcuttur. 

örnek olması bakımından : Alaca ilçesine bağlı Çevreli, Ortaköy ilçesine bağlı Yaylacık 
köylerindeki salgın hastalıkların içme suyundan ileri geldiği doğru mudur? 

Bu* konuda bir önlem aldınız mı? Bir çözüm düşünüyor musunuz? 

4. Alaca'nın Küre köyünde 1982 yılında yapılan su deposu ve depoya su taşıyan borula
rın tekniğe uygun yapılmadığı, bu köye getirilmesi planlanan suyun 8 yıldır getirilmediği gö
rülmekte iken, 

Yapımcı müteahhit için bir işlem yapılmış mıdır? 
İşin teslimi yapılmış mıdır? Bu köyün suyu ne zaman akacaktır? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM : 2-180-7/1197 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kan. Kar. Md. lüğünün 15.3.1990 tarihli ve 7/1197-4510/20165 sayılı yazısı. 
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Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ihman'ın "Çiftçilerin vadesi geçmiş borçlarına uygulanan 
faiz oranına ve Çorum tline bağlı bazı köylerin su sorununa ilişkin" yazılı soru önergesi ince
lenmiş olup, cevabı yazımız ekinde takdim edilmektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 17.4.1990 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM : 2-180-7/1197 

Çorum Milletvekili Sayın Rıza Ihman'ın Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 

Cevap : 1. "Çiftçilerin vadesi geçmiş borçlarını zamanında yatıramaması halinde % 15 
farklı faiz uygulanması" konusu T.C. Ziraat Bankasını ilgilendiren bir tasarruftur. 

Cevap : 2. Maden Ruhsat sahalarının ormanlık alan içine rastlaması halinde 6831 sayılı 
Orman Kanununun 16 ve 17 nci maddelerine göre maden ruhsat sahiplerine muvafakat ve izin 
verilmektedir. 

Çorum İli, Merkez tlçesi, Çatak Köyü Mülkî hudutları dahilinde Servet Sönmez uhdesin
deki ön. tR : 890 Ruhsat Nolu Krom Madeni sahasında adı geçen tarafından 2 500 m2 lik 
ormanlık alanda maden işletmek için saha tahsisi talebinde bulunulmuş ancak talep edilen alan 
Çatak Tabiat Parkı içinde kaldığı için izin verilmemiştir. 

Cevap : 3. Çorum - Alaca - Çevreli köyü, içmesuyu ihtiyacını kendi imkânları ile yaptık
ları ve toplam debileri 7,100 lt/sn olan 3 adet çeşmeden temin etmektedirler. Söz konusu 3 adet 
çeşmenin kimyasal tahlil sonuçları sıhhi ve içilir niteliktedir. 

Ancak, köylünün kendi imkânları ile yaptığı çeşmelerin kaynakları tekniğe uygun yapıl
madığından zaman zaman kirlendiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine köyün yeterli ve sağlıklı 
içmesuv una kavuşturulması amacıyla yapılan etüd çalışması 1988 yılında tamamlanmış ve 1990 
yılı proje programına alınmıştır. Projenin ikmalinden sonra yapım programlarında değerlen
dirilecektir. 

Çorum - Ortaköy - Yaylacık köyünün içmesuyu tesisi terfili ve şebekeli olarak 1983 yılında 
ikmal edilerek çalışır vaziyette köy muhtarlığına teslim edilmiştir. 1988 yılı kış aylarında moto
pompun içinde köylülerce su bırakılması sonucu pompa donarak arızalanmış ve tesis 1989 yılı 
içinde çalışmamıştır. Motopompun tamiri için 1989 yılında Köy Muhtarlığı ile temasa geçilmiş 
ancak Muhtarlığın ilgisizliği sebebiyle gerekli tamirat yapılamamıştır. 1990 yılı içind motopomp 
tamiri yapılarak tesis faaliyete geçirilecektir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan söz konusu tesisin dışında ve köyün kendi 
imkânları ile yaptığı çeşmelerin kaynakları meskûn mahalde kaldığından kirlenmeye maruz 
kalmaktadır. Bu çeşmelerin onarımı için istendiği takdirde teknik yardımda bulunulacağı Köy 
Muhtarlığına bildirilmiştir. 

Cevap : 4. Çorum - Alaca - Küre köyünün içmesuyu tesisi 1983 yılında terfili ve şebekeli 
olarak ikmal edilmiştir. Motopompa enerji temini maksadıyla köyün mevcut trafosundan çekilen 
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alçak gerilim hattı, ihtiyacı karşılıyamadığından 1989 yılında köy dışından yüksek gerilim Enerji 
Nakil Hattı çekilmiş ve tesis çalışabilir duruma getirilmiştir. 

Ancak, 1989 yılının son aylarında gerçekleştirilen Enerji Nakil Hattı, 1990 yılında devre
ye sokulacaktır. Köy içi şebeke tesisinde meydana gelebilecek ihtiyaçlarda limit imkânlarıyla 
karşılanarak tesis hizmete açılacaktır. 

3. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'mn, Kastamonu ili Abana ilçesi balıkçı burmağı
na ilişkin Başbakan'dan sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in yazılı cevabı (7/1226) 

19.3.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sorulan sorunun Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

— Abana/Kastamonu Balıkçı barınağı ihtiyaca cevap vermemektedir. Balıkçı barınağının 
büyütülmesi düşünülmekte midir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 17.4.1990 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-84/384-12701 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : a) TBMM Başkanlığının 22.3.1990 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1226 tarih - 4577/20447 
sayılı yazısı, 

b) Başbakanlığın 27.3.1990 tarih ve K. K. Gn. Md. 07/106-217/02316 sayılı yazısı, 
c) Bayındırlık ve tskân Bakanlığının 4.4.1990 tarih ve A-13/230/62-63-01/2240 sayılı yazısı. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu tarafından, Sayın Başbakanımıza tevcih 
edilen, ancak kendileri adına cevaplandırılmak üzere ilgi (b) yazıyla Bayındırlık ve tskân Ba
kanlığına gönderilen, ilgi (c) yazıyla da ilgili nedeniyle Bakanlığımıza intikal ettirilen ilgi (a) 
yazı eki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu soru önergesinde, Abana/Kastamonu Balıkçı barınağının ihtiyaca cevap ver
mediği belirtilerek, balıkçı barınağının büyütülmesinin düşünülüp düşünülmediği sorulmaktadır. 

Abana Balıkçı barınağı tevsii 1990 yılı programında yer almış olup, yapılacak tevsiat ile 
ana mendireğin boyu 80 metre uzatılacaktır. Bu şekilde yöredeki balıkçıların bugünkü ihtiyacı 
karşılanmış olacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cengiz Tuncer 
Ulaştırma Bakanı 
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4. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu 'nun, Kastamonu ili Abana ilçesi Devlet Hastane
sinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgm'ın yazılı cevabı (7/1227) 

19.3.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda sorulan sorunun Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

— Abana (Kastamonu) Devlet Hastanesi ne zaman hizmete girecektir? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 16.4.1990 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: HM. 9239/676 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 22.3.1990 gün ve Kan. Kar. Dai. Baş. 7/1227-4578-20448 sayılı yazınız. 

Zonguldak Milletvekili Sn. Güneş Müftüoğlu tarafından Kastamonu ili Abana ilçesi Dev
let Hastanesinin ne zaman hizmete gireceği konusundaki yazılı soru önergesi aşağıda cevap
landırılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

Cevap : Kastamonu Abana Devlet Hastanesi 30.10.1989 gün ve 6579 sayılı onay ile 50 ya
taklı olarak açılmıştır. 

5. — istanbul Milletvekili Mustafa Songül'ün, işçi ve memurların ekonomik durumlarının iyileşti
rilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin Oruç'ün yazılı 
cevabı (7/1235) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Hüsamettin Örüç tarafından "y»m'1" olarak 
cevaplandırılmasına emir ve müsaadelerini/i saygılarımla arz ederim. 

20.3.1990 
Mustafa Sarı gül 

İstanbul 

Arlan enflasyon ve hayat pahalılığı, orladirek dediğimi/, kesimin insanca yaşamasını gün 
geçtikçe imkânsız hale getirmiştir. Ekonomik güç belli bir kesimin elinde yoğunlaşmıştır. 

O nedenle; 
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1. Liberal ekonomi ile belli kişileri zenginleştirmeye yarayan ve toplumumuzun değer yar
gılarını yok eden ekonomik politika yerine, daha planlı ve toplumun her kesiminin refahını 
düşünen bir politika uygulama yolundaki düşünceleriniz nelerdir? 

2. Aile bütçesine katkıda bulunabilmek için öğrenim hayatlarını yarıda bırakarak küçük 
yaşta çalışmaya başlayan çocuklarımız ve gençlerimizin geleceği ve toplum içerisindeki yeri dü
şünüldüğünde, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin içinde bulunduğu ortamı düzenleyici 
ne gibi çalışmalarınız vardır? . 

3. Ücretli ve maaşlı olarak çalışanların daha onurlu yaşayabilmeleri ve medenî ihtiyaçla
rını karşılıyabilmeleri için ücret ve maaşlarında artış yapmayı düşünüyor musunuz? 

4. Hayat pahalılığı altında en çok ezilen kesim olan asgarî ücretle çalışanların durumu
nu iyileştirmek zorunlu hale gelmiştir. Asgarî ücretlilerden vergi kesilmemesi yolunda bir çalış
manız var mıdır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 12.4.1990 

Sayı: 03-15.2-01/01540 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 22.3.1990 gün ve Kan. Kar. Md. 
7/1235-4591/20468 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün "tşçi ve Memurların ekonomik durumlarının iyi
leştirilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin" tarafıma yönelttiği yazılı soru önergesi
ne verilen cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Malumları olduğu üzere 1980 yılında memleketimizin ekonomik kalkınması konusunda 
çok önemli bir strateji değişikliği gerçekleştirilmiş; uzun süre uygulanan ithal ikamesine dayalı 
kalkınma modeli terkedilerek serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde ihracata yönelik bir kal
kınma modeli benimsenmiştir. Bu konuda on yıl önce alınan bu tarihi kararın ne kadar isabetli 
olduğu, gerek bugün ulaştığımız ekonomik başarılar ve gerekse son birkaç yıldır tüm dünyayı 
saran özellikle Doğu Avrupa'daki sosyalist ülkelerde hızla yayılan köklü değişimlerle açık bir 
şekilde ortaya çıkmıştır. 

1983 yılından beri işbaşına gelen ANAP Hükümetleri yukarıda belirtilen bu kalkınma mo
deline sadık kalmışlar ve serbest piyasa ekonomisini benimsediklerini, gerek Hükümet Prog
ramlarında ve gerekse icraatlarıyla açık bir şekilde ortaya koymuşlardır. Hükümetimiz de icra
atlarına aynı yolda devam etmektedir. Bu doğrultudaki politika ve icraatlarımızın bir sonucu 
olarak bugün ekonomimizin performansı büyük ölçüde artmış, ihracatta çok önemli başarılar 
elde edilmiş, gümrük duvarları büyük ölçüde aşağı çekilmiş, hatta bazı alanlarda tamamen 
kaldırılmıştır. 

Bu politikanın tabiî bir sonucu olarak özel teşebbüse büyük önem verilmiş, yatırımların 
özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi teşvik edilmiştir, özelleştirme politikalarımız da yine 
aynı doğrultuda atılmış adımlar olarak değerlendirilmelidir. Gerek özel sektörü teşvik ve ge
rekse özelleştirme politikalarımız sadece katı bir politik tercihin neticesi olarak değil, aynı za
manda ekonomik etkinliği sağlıyarak toplumun refah seviyesini artırmanın ve daha geniş kiı-
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lelere yaygınlaştırmanın bir gereği olarak kabul edilmelidir. Nitekim sosyalist ülkelerdeki son 
zincirleme gelişmeler konunun politik bir tercihin ötesinde ekonomik rasyonelliğin bir gereği 
olduğunu isbat etmiştir. 

Sayın Milletvekilinin liberal ekonomiye ilişkin bazı değerlendirmeleri maalesef yurdumuzda 
da bazı somut örnekleriyle ortaya çıkmıştır. Fakat bu örnekler takip etmekte olduğumuz poli
tikanın yanlışlığını göstermeyip her toplumda görülebilecek bir avuç istismarcının kendilerine 
tanınan imkânları kötüye kullanmalarından başka bir şey değildir. Bu gibi istismarcılar hak
kında pek tabi ki gereken şekilde, meri mevzuatın hükümleri uygulanmakta ve Hükümet tara
fından sistemde ortaya çıkan bu tür kaçakların durdurulması ve benzer örneklerin ortaya çık
maması için gerek yasal, gerek ekonomik ve gerekse bürokratik önlemler harekete geçirilmektedir. 

2. Gençlerimizin yetiştirilmesine ve bunların cemiyet içinde layık oldukları şekilde de
ğerlendirilmelerine imkân verecek ve aile bütçelerine katkıda bulunacak istihdam politikaları, 
yine Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kanun şeklinde çıkarılan Altıncı Beş Yıllık Plan
da ayrıntılı olarak tespit edilmiştir. Hükümetimiz bu politikaların belirlenen ilkeler ve hedefler 
çerçevesinde, yıl içinde, Yıllık Programa uygun olarak tahakkuku için bütün gayreti ile çalış
maktadır. Bilhassa son yıllarda ekonomide şiddetle ihtiyaç duyulan kaliteli eleman yetiştiril
mesi konusu da Hükümetimizce önemle ele alınmıştır. Ayrıca, gerek sanayileşmiş bölgelerdeki 
ve gerekse kırsıl kesimdeki gençlerimizin yaş, öğrenim ve kabiliyetlerine göre bu programlar
dan istifadeleri imkânlarına kavuşturulmasına gayret edilmektedir. 

Bu konuda çıraklık eğitimi alanında ulaşılan sonuçlar bilhassa dikkat çekicidir. Çıraklık 
eğitimi sisteminin cazibesini artırarak, sistemin çırak ve işverenlerin benimseyecekleri bir yapı
ya kavuşturulabilmesi amacıyla 2089 sayılı Kanun yenilenmiş ve 19.6.1986 tarihinde 3308 sayılı 
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu yürürlüğe konmuştur. 3308 sayılı Kanuna göre; aday çırak 
ve çıraklar bütün öğrencilik haklarından yararlandırılmakta, sigorta primleri Devlet tarafın
dan ödenmekte ve çıraklara işyerlerinde işverenler tarafından yaşlarına uygun asgarî ücretin 
en az % 30'u nispetinde bir ücret ödenmektedir. Çıraklık okullarında ikili (dual) eğitim siste
mi uygulanmaktadır. Bu sisteme göre çıraklar haftanın bir günü okulda teorik eğitime tabi 
tutulmakta, geri kalan dört günde de işyerlerinde beceri eğitimi görmektedirler. 

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uygulamada çok başarılı olmuştur. Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği 1986 yılından itibaren öğrenci sayısında büyük bir artış gözlenmekte
dir. Aynı durum öğretmen sayısı çıraklık eğitimi merkezi sayısı için de geçerlidir. Aşağıdaki 
-Tablo 1979-80 öğrenim yılından itibaren bu alanda gerçekleştirilen gelişmeleri göstermektedir: 

öğrenci Sayısı 
(Aday Çırak, Çıraklık Eğitimi 

öğrenim Yılı Çırak ve Kalfa) öğretmen Sayısı Merkezi Sayısı 

7 
13 
47 

124 
212 
267 
328 

7 
7 

12 
27 
52 

. 52 
60 

1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 

47 
122 

1 417 
4 175 
6 321 
8 620 

13 186 
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öğrenci Sayısı 
(Aday Çırak, Çıraklık Eğitimi 

öğrenim Yılı Çırak ve Kalfa) öğretmen Sayısı Merkezi Sayısı 

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu çıkarıldıktan sonra 

1986-87 83 600 403 135 
1987-88 128 948 509 171 
1988-89 150 868 976 204 
1989-90 170 232 1 359 207 

1992 yılı sonuna kadar 525 000 çırağın eğitimi hedeflenmiştir. Tabloda görüldüğü gibi 
1986-87 öğrenim yılından itibaren 3308 sayılı Kanun çıkarıldıktan sonra ulaşılan sonuçlar, 1992 
yılı için öngörülen bu hedefin de gerçekleştirileceğinin kanıtı olarak değerlendirilmelidir. Son 
yıllar bu alandaki sevindirici bir gelişme de, Devletimiz yanında hayırsever vatandaş ve ku
rumlar tarafından da Çıraklık Eğitimi Merkezlerinin yapımına başlamış olmasıdır. Halen, ha
yırsever vatandaşlarca yaptırılmaya başlanılan 4 çıraklık eğitimi merkezinin inşaatı devam et
mektedir. 

Bir meslek kazandırmaya veya vasıf artırmaya yönelik yaygın eğitim faaliyetlerinin sürdü
rüldüğü diğer önemli bir kuruluş da Halk Eğitim Merkezleridir. İçinde bulunduğumuz 1989-90 
eğitim yılında Halk Eğitim hizmetleri 737 Halk Eğitim Merkezinde sürdürülmektedir. Halen 
bu merkezlerde 631 006 kişi meslekî teknik alanlarda ve 405 014 kişi sosyal-kültürel alanlarda 
olmak üzere toplam 1 036 020 vatandaşımız eğitim görmektedir. Son beş yılda Halk Eğitim 
Merkezlerinde açılan meslek kurslarına katılanların sayısında % 64, sosyal-kültürel kurslara 
katılanların sayısında ise % 150'lik bir artış sağlanmıştır. 

Amacımız vatandaşlarımıza çağımızın gerektirdiği vasıfları kazandırarak onları ekonomi
mizin ihtiyaç duyduğu mesleklere yönlendirmektir. Yukarıda saydığımız faaliyetler bu amaca 
yöneliktir. Bilhassa çıraklık eğitimi konusunda, 1986 yılında yürürlüğe konan 3308 sayılı Çı
raklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile ulaşılan sonuçlar umut vericidir. Uygulamada karşılaşılan 
bazı aksaklıkların da hızla giderilmesine çalışılmakta ve böylece sistemin etkinliği her geçen 
gün artırılmaktadır. Esnaf ve sanatkâr dernekleri, küçük sanayi siteleri yapı kooperatifleri ve 
küçük işletmelerimiz esas olarak sistemi benimsemişlerdir. Sistemin etkinliğinin daha da artı
rılması yolunda bizzat katkıda bulunmaktadırlar. Nitekim 207 çıraklık eğitimi merkezinden 
84'ü küçük sanayi siteleri yapı kooperatifleri ve meslek kuruluşlarınca tahsis edilen binalarda 
faaliyet göstermektedir. 

Sonuç olarak, Hükümetimiz genelde istihdam sorununun ve bu sorunun çok önemli bir 
kısmını oluşturan Sayın Milletvekilinin önergesinde vurguladığı küçük yaşlarda çalışma zorunda 
kalan çocuklarımızın ve gençlerimizin sorunlarının gerek ekonomik ve gerekse sosyal açıdan 
taşıdığı önemin bilincindedir. Fakat burada istihdam politikamızda çok önem verdiğimiz bir 
noktaya değinmeden gecemiyeceğim. Türkiye'ye yeni teknolojiler girmekte, gerek iç ve gerekse 
dış piyasalara yönelik yeni iş alanları ortaya çıkmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak vasıflı 
işgücüne olan talep her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle günümüz şartlarına cevap veremeyen 
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klasik eğitim sistemimizin yeni baştan gözden geçirilmesi bir zaruret haline gelmiştir. Yukarıda 
açıklamaya çalıştığımız Çıraklık ve Meslek Eğitimi konusundaki gelişmeler bu yolda atılmış 
önemli bir adım olarak kabul edilmelidir. Hükümetimiz bu yoldaki faaliyetlerini yoğunlaştıra
rak ve yaygınlaştırarak devam ettirme kararındadır. 

3. Memur, işçi ve dargelirli vatandaşlarımızın durumu Hükümet tarafından yakından 
takip edilmekte ve bu vatandaşlarımızın enflasyon altında ezilmemeleri için gerekli her türlü 
tedbirin alınmasına azamî itina gösterilmektedir. Ancak bunu temin etmek için başvurulacak 
malî usullerin zamanında ve geciktirilmeden yapılması ve hiçbir zaman bu vatandaşlarımıza 
temin edilecek malî imkânların kısa zamanda enflasyon karşısında erimeyerek etkili olmasına 
da ayrıca dikkat edilmektedir. 1983 yılından bu yana Hükümetimiz, çalışanlarımızın ekono
mik durumunu iyileştirme ve fiyat hareketlerinin olumsuz etkisinden koruma çabası içindedir. 
1984-1990 döneminde en düşük aylıklı Devlet memurunun çıplak aylığı 1990 yılının birinci ya
rısı itibariyle 17.1, genel müdür aylığı 23.8 kat artarken; aynı dönemde toptan eşya fiyatları 
13.4, tüketici fiyatları ise İS.5 kat artmıştır. Bu rakamlar da göstermektedir ki; 1984 sonrası 
dönemde çalışanlarımızın enflasyona yenik düşür ütmemesi için gerekli özen gösterilmiş, ted
birler alınmıştır. Devlet memurları ve diğer çalışanların durumunu iyileştirme çabalarına önü
müzdeki dönemlerde de devam edilecektir. 

Memur aylıklarında 1990 yılının ilk yarısında önemli artışlar gerçekleştirilmiştir. Taban 
aylığı ve yan ödeme katsayılarının tespitinde memurlarımızın enflasyon karşısında ezilmeme
lerine azamî itina gösterilmektedir. 1990 yılının ikinci yarısında da, ekonomimizin gelişme sey
ri, genel geçim şartları ve bütçe imkânları dikkate alınarak aylıkların hesaplanmasında kulla
nılan katsayılar çalışanlarımız lehine yeniden tespit edilecektir. Bu yeni tespitleri karşılayacak 
kaynak bütçemizde mevcuttur. 

Bu arada yapılan artışlara ilave olarak memurlara kira yardımı yapılması veya lojman taz
minatı verilmesi konusundaki çalışmalar da devam etmektedir. 1990 yılı içinde verilmesi düşü
nülen bu yardım özellikle kendilerine konut tahsis edilememiş kamu personeli için önemli bir 
imkân oluşturacaktır. Yardım miktarları görev unvanları, kadro dereceleri ve hizmet süreleri 
dikkate alınarak belirlenecektir. Ayrıca kalkınmakta öncelikli yörelerde çalışan personel, ge
rek hizmet süresi gerekse yardım miktarlarının farklı tespiti yoluyla ayrıca teşvik edilecektir. 
Kamu görevlilerinin ücretlerine ilişkin bu düzenlemeler, bunların emekli, dul ve yetimlerine 
de kurulan sistem gereği aynen yansıtılmaktadır. 

Bilindiği üzere işçi ücretleri işçi ve işveren temsilcileri tarafından toplu iş sözleşmeleriyle 
belirlenmektedir. Kamu kesiminde 28.2.1989 tarihi itibariyle sona eren iki yıllık toplu sözleşme 
dönemi sonunda, Kamu İşverenleri Sendikaları ile Türkiye tşçi Sendikaları Konfederasyonu 
arasında yapılan ücret artışı görüşmeleri 18 Mayıs 1989 tarihinde sonuca bağlanmış ve kamu 
kesimi işçi ücretlerinde büyük ölçüde artış sağlanmıştır. Buna göre, ücretlerin 1.3.1989 tarihin
den itibaren 2 yıllık bir süre için birinci altı ayda yüzde 80+10 000, ikinci altı ayda yüzde 
40+70 000, üçüncü altı ayda yüzde 25, dördüncü altı ayda da yüzde 20 oranında artırılması 
kararlaştırılmıştır. Bu ücretlere bayram, izin ve yakacak parası olarak ayda 80 000.— TL. ek
lenmiştir. Ayrıca aile, eğitim ve çocuk yardımları için de birinci ve ikinci altı ayda 14 bin, üçün
cü ve dördüncü altı ayda da 20 bin lira ücret ilave edilecektir. Böylece, ücretlerde nominal öl
çeklerde yapılan büyük artış yüzde 142'lerin üzerinde net ücret artışı şeklinde gerçekleşerek, 
reel ücretlerin enflasyon üzerinde seyretmesi sağlanmış, geçmiş yıllardaki kayıplar da giderilmiştir. 
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İşçi ücretleri alanında bir diğer önemli artış da, hesabı memur aylık katsayısıyla ilgilendi
rilen kıdem tazminatı tavanındaki yüzde 100'e yaklaşan yükselmedir. 

Asgarî ücret seviyesi konusunda da son yıllarda önemli artışlar sağlanmıştır. 
En son 1 Temmuz 1988 tarihi itibariyle geçerlik kazanan asgarî ücret miktarları tş Kanu

nunda öngörülen iki yıllık süre beklenmeksizin 1 Ağustos 1989 tarihi itibariyle, tarım ve tarım 
dışı işkolları ayırımı da kaldırılarak, 16 yaşından büyükler için aylık 225 000.— TL.; 16 yaşın
dan küçükler için de aylık 155 250.— TL. olarak yeniden tespit edilmiştir. Böylece Temmuz 
1988'den itibaren net 81 876 lira olan asgarî ücret, yüzde 73.4 oranında artış ile, Ağustos 1989'dan 
itibaren 141 975 liraya yükseltilmiş bulunmaktadır. Bu miktara tasarrufu teşvik kesintisi, vergi 
iadesi ile konut edindirme yardımı dahil değildir. Halen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğında, günün koşulları da dikkate alınarak Asgarî Ücret Tespit Komisyonunun yeniden top
lantıya çağırılması düşünülmektedir. 

Hükümetimiz zamların yanında, başta gelir vergisi olmak üzere diğer kanunlardaki bü
tün imkân ve yetkilerini bu doğrultuda kullanmaktadır. 

Sayın Milletvekilimiz emin olmalıdırlar ki, Hükümet memur, işçi ye dargelirli vatandaşla
rımızın malî inkânları kadar sosyal hak ve menfaatlerinin de azamî şekilde korunmasında ka
rarlı bulunmaktadır. 

4. Dargelirli vatandaşlarımız arasında geçim sıkıntısı ile karşı karşıya kalan en önemli 
kesim, muhakkak ki asgarî ücret üzerinden ücretlendirilen işçiler ve memurlarla bunların di
ğer aile fertleridir. Bu nedenle asgarî ücret alan vatandaşlarımızın karşı karşıya bulundukları 
sıkıntıların biraz olsun hafifletilebilmesi için mümkün olan herşeyin yapılması gerekmektedir 
konu sosyal açıdan da büyük önem taşımaktadır. 

önergede söz konusu edilen asgarî ücretin vergi dışı bırakılması muhakkak ki bu yolda 
atılabilecek adımlardan biridir. Fakat bu durumda ortaya çıkacak vergi kaybının da dikkate 
alınması gerekmektedir. Ayrıca asgarî ücretin vergisiz hale getirilmesi, diğer çalışanların aylık 
ve ücretlerinden aynı miktarın vergisiz ödenmesine yol açabilecektir. Bu durumda vergi kaybı 
çok daha büyük boyutlara ulaşacaktır. Böyle bir uygulamanın hemen asgarî ücretin üzerinde 
tespit edilebilecek vasıflı işçi ücretleri ile asgarî ücretli vasıfsız işçinin ücreti arasında adaletsiz
liğe yol açacağı da açıktır. 

Yukarıda sayılan nedenlerle bugün için asgarî ücretle çalışan işçi ve memurlarımızdan vergi 
alınmaması yolunda herhangi bir çalışmamız mevcut değildir. Bunun yerine dargelirli vatan
daşlarımızın hayat seviyelerini doğrudan ücretlerini ve aylıklarını artırıcı yollarla gerçekleştir
mek bugün için tercih edilmektedir. Ayrıca sosyal hakların çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırıl
ması suretiyle sorunların çözümüne çalışılmaktadır. Bu uygulamanın memleketimizin bugün
kü ekonomik şartlarına daha uygun olduğu görüşündeyiz. 

Ayrıca şu hususu da belirtmek isterim ki, asgarî ücretten kaynaklanan sorunları enflasyo-
nist bir ortamda asgarî seviyede tutabilmek amacıyla, 1475 sayılı tş Kanununun 33 üncü mad
desi uyarınca iki yılda bir tespit edilnesi öngörülen asgarî ücret seviyesi her yıl yeniden belir
lenmektedir. Bu da soruna gerçekçi ve yapıcı bir şekilde yaklaştığımızın bir göstergesi olarak 
kabul edilmelidir. Her ne kadar asgarî ücret konusu doğrudan işçi ve işveren kesimini ilgilendiren 
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bir .husus olarak gözükmekte ise de Hükümetimiz sorunun Türk Ekonomisinin temel göster
gelerinden biri olduğu cihetle sürekli takibinde kararlıdır. Zira konu Hükümetimizce çağımı
zın Sosyal devlet anlayışının asgarî ve vazgeçilmez unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Hüsamettin örüç 
Devlet Bakanı 

6. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'mn, Samsun veMarlboro sigaralarından alman vergilere, fon
lara ve diğer ödentilere ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahveci'ninyazık cevabı (7/1237) 

20.3.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye Gümrük Bakanı Sayın Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını, delaletlerinizi dilerim. Saygılarımla. 

Fuat Kılcı 
İzmir 

1. Bir paket 85 mm Samsun sigarasının satış fiyatına giren tütün bedeli, işçilik, fonlar, 
gelir vergisi, KDV ve diğer Vergi kesintileri nelerdir? (Ayrı ayrı verilmesi) 

2. Bir paket 100 mm Samsun sigarasının satış fiyatına giren tütün bedeli, işçilik, fonlar, 
gelir vergisi KDV ve diğer vergi kesintileri nelerdir? (Ayrı ayrı verilmesi) 

3. Bir paket Marlboro sigaranın maliyeti ve üzerinden alınan vergiler, fonlar diğer öden
tiler nelerdir? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 13.4.1990 

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : BİK. 40.05/4-1-972 

Konu r Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (Kan. Kar. Md.) 22.3.1990 tarih, 
7/1237-4596/20499 sayılı yazınız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere l/mir Milletvekili Sayın Fuat Kılcı tara
fı ncLn sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 

I. 1 Paket 85 mm Samsun Sigarasının satış fiyatı ve kesintilerin türü ve matrahı 

PAREKENDE SATIŞ FİYATI 1 100,— 
KESİNTİLER 941,41 
— Beyiye (iskonto) (1 100 x Vo 12 = 132) 132,— 
— Kamu Fonları 510,41 
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1. Ek vergi 
(Maliyet bedeli + E.G.S.S.H.V.) 
(266 + 40 = 306) 

2. K.D.V. 
(1 100 : 11 = 100) 

3. E.G.S.S.H.V. 
(1 paket = 40) 

4. Maluller, Şehit, Dul ve Y.P. 
(1 100 x «% 2) 

5. Deprem Fonu 
6. Federasyon Fonu 
7. S.S.D. Fonu 

(1 paket = 40) 

306,— 

100,— 

4 0 , -

22,— 

0,88 
1,53 

4 0 , -

(X) Fabrika maliyeti 
Ham madde (Tütün Bedeli) 
Malzeme 
Birekt işçilik 
Genel imal gid. 
Diğer gid. 

TOPLAM , 510,41 

106,— 
86,— 
1 7 , -
3 8 , -
1 9 -

266,— 

TOPLAM 
— Satış Giderleri 

GİDERLER GENEL TOPLAMI 

GELİR-GİDER FARKI 

266,-
33, 

941,41 

156,— 
577,89 

1 3 0 0 , -
1 084,89 

( + ) 158,59 

2. 1 Paket 100 mm Samsun Sigarısının satış fiyatı ve kesintilerinin türü ve matrahı 

PAREKENDE SATIŞ FlYATI 
KESİNTİLER 

— Beyiye (Iskonto) 
— Kamu Fonları 

1. Ek Vergi 352,— 
(Maliyet bedeli + E.G.S.S.H.V.) 
(312 + 40 = 352) 

2. K.D.V. 118,13 
(1 100 : 11 = 100) 

3. E.G.S.S.H.V. 40,— 
(1 paket = 40) 

4. Maluller, Şehit, Dul ve Y.P. 26,— 
(1 300 x % 2 = 26) 

5. Deprem Fonu — 

(X) 1990 ytlt maliyeti olduğu için tahminidir. 
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6. Federasyon Fonu 
(352 x % 05 = 1,76) 

7. S.S.D. Fonu 
(1 paket = 40) 

(X) — Fabrika Maliyeti 
Hammadde (Tütün Bedeli) 
Malzeme 
Direkt işçilik 
Genel imal giderler 
Diğer giderler 

— Satış Giderleri 

GİDERLER GENEL 

TOPLAM 

TOPLAM 

TOPLAMI 

17 . 4 . 1990 

1,76 

4 0 . -

577,89 
-

127,-
106,— 
18,-
4 0 , -
2 1 , -

312,— 

0 : 1 

312,— 

3 9 , -

1 084,89 

GELİR-GİDER FARKI 

3. 1 Paket Marlboro İOO'S satış fiyatı ve kesintiler 

PERAKENDE SATIŞ FÎYATI 
MALİYET VE KESİNTİLER 
— Gümrüklü Maliyet + İthal KDV. 

1. Paket CİF fiyatı 985,85 
Gümrük Vergisi (l'in Vo 25'i) 246,46 
Belediye Resmî (2'nin °/o 15'i) 36,97 
Damga Vergisi (l'in % 10'u) 98.58 
Dest. ve Fiyat İst. Fonu (l'in % 10,u) 98,58 
Kaynak Kul. Dest. Fonu (l'in % l'i) 9.86 
S. S. D. Fonu (1 paketi) 120,— 
E.G.S.S.H.V. (1 Paketi) 100,— 
Ulaştırma Altyapı Hizmet Resmi 50,89 
(1 - 8 = 1 696,30 x % 3) 
İthal KDV 174,72 
(1 - 9 = 1 747,19 x % 10) 
Satış KDV'si 107,10 
(Satış fiyatı x 1 - İthal KDV) 

11 
Toplu Konut Fonu 642,59 
(3 100 - (1-11 = 2 029,01) x % 60'ı) 
Ulaştırma Altyapı hizmet Resmi 19,28 
(Toplu Konut Fonu x °7o 3) 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

(+) 215,11 

3 100,— 
3 019,17 

2 690,88 

TOPLAM 2 690,88 

(X) 1990 yüı maliyeti olduğu için tahminidir. 
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— Diğer Kesinti ve Giderler 328,29 
Satış Giderler 93,— 
(3 100 x % 3) 
Beyiye 124,— 
(3 100 x % 4) 
Maluller, Şehit, Dul ve Yet. Payı 62,— 
(3 100 x «% 2) 
Banka Masrafı 49,29 
(Paket CİF Fiyatı x % 5) 

TOPLAM 328,29 

GİDERLER GENEL TOPLAMI 3 019,17 

GELtR-GİDER FARKI (+) 80,83 

(1 Box = 199 $, 1 $ = 2 477 TL. (26.3.1990 tarihli kur) esas alınarak hesaplama yapılmış 
olup, Döviz kuruna bağlı olarak maliyet yapısı değişiklik göstermektedir.) 

Arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

7 — izmir Milletvekili Akm Gönen'in, Şırnak ve Cudi dağı çevresinde il teşkilatı kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun yazılı 
cevabı (7/1243) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Akın Gönen 
izmir 

Anayasamızın 126 ncı Maddesine göre iller coğrafî duruma, ekonomik şartlara ve kamu 
hizmeti gereklerine göre kurulurlar ve kaldırılırlar. 

Şırnak ve Cudi Dağı çevresinde coğrafî durumun, ekonomik şartların ve güvenlik hizmeti 
ile diğer kamu hizmeti gereklerinin o bölgede yeni bir il teşkilatı kurularak amme hizmetleri
nin daha etkin tarzda götürülmesi konusunda değerlendirme yapmak için ciddî bir araştırmı 
yaptırıldı mı? Yaptırıldı ise sonucu nedir? Yaptırılmadı ise bu konuda ciddî bir değerlendirme 
yaptırılarak bölgenin daha süratli, daha etkin hizmete kavuşup kavuşamayacağının değerlen
dirilmesini uygun bulur musunuz? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 16.4.1990 

tiler İdaresi Genel Müdürlüğü 
Şb. : 420.216/56-1/2515 

Konu : İl Kurulması. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Başkanlığın 3.4.1990 tarihli ve K. K. Gn, Md. 07/106-233/02403 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekinde alınan İzmir Milletvekili Akın Gönen'nin "Sımak ve Cudi Dağı çevresin

de coğrafî durumun, ekonomik şartların ve güvenlik hizmeti ile diğer kamu hizmeti gerekleri
nin o bölgede yeni bir il teşkilatı kurularak amme hizmetlerinin daha etkin tarzda götürülmesi 
konusunda değerlendirme yapmak için ciddî bir araştırma yaptırılıp yaptırılmadığı" konusun
daki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Mülkî idare teşkilatımızın yapısını ilgilendiren değişikliklerin memleketimizin ekonomik, 
sosyal ve kültürel şartlarının yeterli olarak gözden geçirilmesini, değerlendirilmesini ve özellik
le taşra teşkilatımızın reorganizasyonu çerçevesinde ele alınmasını gerektirmesi dolayısıyla Şır-
nak İlçesinin il olması konusunda çok ciddî ve detaylı çalışmalar yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

, Abdülkadir Aksu 
İçişleri Bakanı 

8. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Hollanda Büyükelçiliğimiz ile ilgili iddialara ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakam Ali Bozer'in yazılı cevabı (7/1254) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Ali Bozer tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını dilerim. Saygılarımla. 

Istemihan Talay 
içel 

17-19 Mart tarihleri arasında SHP Genel Başkanı Sayın Erdal İnönü Hollanda İşçi Partisi 
Lideri ve Başbakan Yardımcısı Wim Kock tarafından yerel seçim kampanyasında Türk İşçileri
ne dönük çalışmalar yapmak üzere Hollanda'ya davet edilmişti. Sayın İnönü Türk işçilerinin 
sorunlarını yerinde incelemek ve Avrupa Topluluğunun önemli bir üyesi olan Hollanda'da İşçi 
Partisi Yöneticileriyle yakın temas kurabilmek amacıyla bu çağrıyı kabul etmişti. Dışişleri Ba
kanlığına bu bilgilerle birlikte Genel Sekreter \ardıması Istemihan Talay'la, MYK. Üyesi Cumhur 
Keskin'in de bu gezide Sayın İnönü'ye refakat edeceği bildirilmişti. 

17 Mart tarihinde Hollandalı ve Türk basın mensupları ve Hollanda İşçi Partisi Yetkilile
rince karşılanan SHP Heyetinin Havaalanında Türk Büyükelçiliğinden hiçbir yetkili tarafın
dan karşılanmaması herkesin dikkatini çekmiştir. Daha sonra konuştuğumuz Hollandalı yet
kililer Sayın İnönü'nün geliş programının kendileri tarafından Türk Büyükelçiliğine sunulduğunu 
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ancak Büyükelçiliğin Sayın İnönü'nün güvenlik sorunu da dahil olmak üzere hiçbir konuda 
görev üstlenmekten yana olmadığını tespit ettiklerini ve bunu hayretle karşıladıklarını belirtti
ler. Büyükelçiliğin bilgilendirilmemesi, gerekli önlem isteminde bulunmaması ve güvenlik so
rununu dikkate almamasının sonucundadır ki, Amsterdam toplantısında SHP Heyeti ayrılıkçı 
militanların düşmanca tepkileriyle muhatap olmak durumunda bırakıldı. 

19 Mart tarihinde Heyetimizin dönüşünde de Büyükelçiliğin kasıtiı ve ilgisiz tutumu de
vam etti. 

1. Hollanda'daki Büyükelçiliğimizin SHP lideri Sayın İnönü'ye yönelik bu tutumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

2. Sayın Akbulut'un sık sık ileri sürdüğü birlik ve beraberlik laflarının bu yöntemlerle 
gerçekleşebileceğine inanıyor musunuz? özellikle Sayın İnönü'nün ve SHP'nin ulusal sorun
larda ve dış politikamızın birçok ana unsurunda devlet politikasına büyük katkıları kamuoyu 
tarafından bilinirken, hükümeti temsil eden bir devlet memurunun bu davranışını nasıl yorum
luyorsunuz? 

3. Protokol gerekçeleri ileri sürerek halkın seçtiği belediye başkanlarını görevden almak 
cesaretini gösterebilen Akbulut hükümeti görev ihmali yapan ve kendi memuru durumundaki 
Büyükelçiye karşı ne gibi bir işlem yapmıştır? 

4. Dışişleri Bakanlığı olarak "Anamuhalefet Partisi liderine karşı görevinizi yapmayınız" 
şeklinde Büyükelçinize bir talimatınızın olmadığını varsayarak soruyorum; Büyükelçi hangi ce
saretle böyle bir inisiyatifi kendiliğinden gösterebilmiştir? 

5. Hollanda'daki Büyükelçimizin bu sorumsuz tutumu, şimdiye kadar ki değerlendir
melerimizde belli bir görev bilinci içinde hareket ettiği inancını taşıdığımız Dışişleri Bakanlığı 
tarafından da uygun karşılanmakta mıdır? Eğer karşılanmıyorsa ne gibi bir önlem düşünül
mektedir? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 11.4.1990 

Sayı : SPLD/1446-227-7/1254 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 2.4.1990 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1254-4663/20754 sayılı yazıları. 
İçel Milletvekili Sayın Istemihan Talay'ın SHP Genel Başkanı Sayın Erdal İnönü'nün Hol

landa'yı ziyareti hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 
Saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Ali Bozer 
Dışişleri Bakanı 

Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı Sayın Erdal inönü'nün 17-19 Mart 1990 ta
rihlerinde Hollanda'ya yaptığı ziyaret sırasında Lahey Büyükelçiliğimiz yetkililerince karşılan-
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mamış olmasının nedenleri dikkatle araştırılmış ve olayın tamamen Bakanlık birimlerine ait 
maddî bir hatadan kaynaklandığı, arkasında hiçbir kasıt ve art niyet bulunmadığı sonucuna 
varılmıştır. 

Esasen Bakanlığımız, demokratik rejimimizin temel unsurlarından birini oluşturan ana 
muhalefet partisinin liderine gerekli saygıyı göstermeyi Devlet anlayışının gerektirdiği bir gö
rev olarak kabul etmekte ve bu yaklaşım büyük bir titizlikle uygulanmaktadır. 

Bu tür bir olayın ileride tekrarlanmaması için gerekli önlemler alınmış ve olaya yol açan 
görevliye uyarıda bulunulmuştur. 

Bakanlığım, böyle bir olayın meydana gelmiş olması nedeniyle üzüntülerini beyan et
mektedir. 

• 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

103 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

17 . 4 . 1990 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

3< — istanbul Milletvekilli Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin sorumları ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/17) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin İli Silopi 
İlçesi Derebaşı 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 maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına Miskin önergesi (10/73) 

5. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşeb
büslerinin ülke ekonomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan 
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nedenler ve satılan ve satışa çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

6« — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman 
Çiftliğinin kuruluş ve millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı iddiasını tespit 
etmek-amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

7. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri İli 
Yoncalı Köyünde 18 Temmuz 1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları 
ve olağanüstü hal uyguknan illerdeki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

8. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

9. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli ili 
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) 

10. — Niğde Milletvekili Raşit Da'ldal 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) 

11. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 27 arkadaşının, çay ürünü ve üre
ticileriyle ilgili sorunları 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) 

12. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, 1402'lMer olarak anılan
ların hangi nedenlerle ve kimler tarafından görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ve Da
nıştay kararına rağmen bu kişilerin görevlerine dönmelerini engelleyenleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

13. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinin 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 

14. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 15 arkadaşının, Sümerbank ve özel
leştirmeye tabi tutulacak diğer kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili suiistimal iddilarının 
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gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

15. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşının, ülkemizdeki anarşi 
ve terör eylemıleninin 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) 

16. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 arkadaşının, irtica hareketlerinin amaç 
ve boyutlarını, iç ve dış desteklerini ve laikliği sağlıklı 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) 

17. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve 
Yeniçeltek'de meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki 
kazalar ile meslek hastalıklarının 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) 

18. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 16 arkadaşının, Yeniçeltek Kö
mür İşletmesindeki çalışma koşullarını, bu İşletmede meydana gelen iş .kazasının so
rumlularını 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 ilişkin önergesi (10/86) 

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

20. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 24 arkadaşının, ülkemizdeki 
maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin, önergesi (10/88) 

21. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 27 'arkadaşının, tütün üreticilerinin 
sorunları ve 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 

22. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 24 arkadaşının, Sayın Turgut özal'ın 
Başbakanlığı döneminde; kendisinin ve bazı yakınlarının edindikleri mal varlıklarıyla 
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/89) 

23. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 15 arkadaşının, ülkemizin Avrupa 
Topluluğuna tam üyeliğiyle ilgili gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24) 
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24. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, genel sağlık sigortasıyla 
ilgili olarak hükümetçe yapılan çalışmalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25) 

25. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç sa
nayii konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26), 

26. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 12 arkadaşının, ASELSAN'da 
çalışan işçilerden bir kısmının topluca işten çıkarılmalarının nedenini ve Savunma Fo
nu Müsteşarlığınca açılan bilgisayar kontrollü telsiz sistemi ihalesi ile ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90) 

27. — Samsun Milletvekili Ali Eser ve 22 arkadaşının, baraj projeleri nedeniyle 
gerçekleştirilen toplu kamulaştırmaların neden olduğu sorunları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

28. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının; ülkemizin spor
la ilgili sorunlarını tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

29. — Adana Milletvekilli Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde-eri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkim önergesi (10/94) 

30. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve i 6 arkadaşının Trakya Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak ve 
ülke tarımına daha yararlı hale getirmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 imci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

31. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da satılan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçeklik dere
cesini ve bu fabrikaların yeniden hizmete açılabilmesi için amnacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

32. —• İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23. arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hatlı 
demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca b"r Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/97) 

33. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, ASELSAN' 
la ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve soruna köklü çözüm getirmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 
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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 Miskin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/60) 

3. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programla
rının geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
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. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakamından 
sözlü soru önergesi (6/108) 

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

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

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

9. — 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) 

10, — Edime Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi f6/205) (1) 

V 

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

12. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği Öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme 
ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.İ. Orta Anadolu Linyit İşletmesince karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

(!) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir, 
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13. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümeı bamk'ta «Turgut Özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

14. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

23. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın1, Adana tli Yüreğir İlçesi Yunusoğlu 
Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

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

25. — Samsun Milletvekili İrfan Demirailp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emekli
lerinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

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

27. — Tralbzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nuu, fındık ürünü taban fiyatına 
ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesü (6/166) 
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28. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/167) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

38. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılma
dığına fliskün Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

39. — İzmir Milletvekili Fuat Kıicı'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) 

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

41. — 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) 

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



— 8 — . 

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

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

45. — 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) 

46. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine ürün bedellerinin ne zan:an ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

47. — 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) 

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

49. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden 
bir kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lises;nde istihdam edileceği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) <T) 

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

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

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

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

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

55. — 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) 

56. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/214) 
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57. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve 
Diyarbakır illerinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (1) 

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

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

60. — 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) 

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

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

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

64. — 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) 

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

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

67. — Hakkâri MiMetveklili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere ilçesi Şe-
noba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

68. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne 
Aytepe Karakolu görevlilerince eli konulduğu ve sürünün gümrüğe tesMm edildiği id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 
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69. — İsparta Milletvekili Rrtekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ilçesinde ya

pılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve te
sisin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 

70. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 1988 
yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/337) (1) 

71. —, izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz ilçesine bağlı köy
lerdeki vatandaşların sınıflandırıl d ığı ve fişlendiği iddiasına ilişkün İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

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

73. — Bursa Milletvekilli Beytullah Mehmet Gazıoğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından istanbul özel İdare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği! iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

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

75. — Tekirdağ Milletvekilli! Güneş Gürseler'im, Bezm-i Âlem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1) 

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

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

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

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

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

81. —Zonguldak Milletvekili Şinasi AitınerTin, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafımdan tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/277) 
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82. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

90. — 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) 

91. — İsparta Milletvekili İbrahim GürdaTın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

92. — İsparta Milletvekili İbrahim GürdaTın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/288) 

93. _ Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/292) 

94. — 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) 

95. — Samsun Milletvekili Ali Eserlin, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına 
ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 
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96. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli $emdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

104. — 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) 

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

106. — 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) 

107. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledikneleri için çalışma yapıiip yapıknadıgma ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 
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108. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğ
retim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

109. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, profesyonel futbol 'kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) (l) 

110. —Samsun Milletvekili İrfan Demiraılp'in, Altınkaya Barajı sahasında kalan 
Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

111. — Antalya Milletvekili Adil 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) 

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

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

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

115. —içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377)(l) v - - t . . J l | 

116. — 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) 

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

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

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

120. —izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 
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121. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçebin'in, 1988 yılında elektrik fiyat
larına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

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

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

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

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

126. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ara, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) ı(l) 

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

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

129. —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) 

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

131. — 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) 

132. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında toplanan 
gelir vergilerine ilişikin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü som önergesi (6/395) (1) 

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

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

135. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «İcraatın İçinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan «özlü soru önergesi (6/406) (1) 
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136. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan 
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (1) 

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

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

139. — Diyarbakır Milletveküi Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğalgazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/40O) (1) 

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

141. —Erzurum Milletvekili ismail KÖse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile il
gili çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/328) 

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

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

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

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

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

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

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

149. — Edirne Milletvekili Erdal Kaikan'ın, Istan bul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/410) (1) 
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150. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ile ıbir polis memuru haklarındaki iddiaya 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

151. — 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) 

152. — 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) 

153. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçedievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/415) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

162. —Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm tarım arazilerinin 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) 
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163. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırları içine alınmama
sının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

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

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

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

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

168. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'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) 

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

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

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

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

173. —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) 

174. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, 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) 

(103 üncü Birleşim) 
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175. — Ankaıa Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevinden alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baklanından sözlü soru önergesi (6/442) (1) 

176. — 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) 

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

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

179. — İsparta Milletvekilli Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesine bağh 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

180. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Sütçüler İlçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

1815 — İsparta Milletvekili Ertekin Durutünk'ün, Anavatan Partisi belediye başkan 
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

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

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

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

185s—Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıyla 
1988 yılında Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar 
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) (1) 

186. — 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) (1) 
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187. — Samsun. Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 
üretilen ve Rusya'dan ithal ©dilen doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

188; — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt 
Özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Başbakanın tedavisi 
için yapıdan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde götürülen hediyelik 
eşyaların tutarına ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi '(6/458) (1) 

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

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

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

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

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

194. —Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Köy - Koop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/459) (1) 

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

196. — 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) 

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

198. — 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) 

199. —İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 
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200. —istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

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

202. — 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) 

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

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

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

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

207. —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) (1) 

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

209. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

210. — 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) 

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

212. —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) 
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ı n . — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü

fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

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

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

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

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

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

219. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcı
larından Kurum iştiraiklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum 
için satın abnan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) (1) 

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

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

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

223. —r İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

224. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atatay'm, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi 
tedbirler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

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

226. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 
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in. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı 

Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/462) 

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

229. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen 
firmalar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

230. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/5,14) (1) 

231. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'm, 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) 

232. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarohi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

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

234j — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 ta
rihinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

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

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

237. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatif terinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

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

239. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'm, 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) 
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240. — 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) 

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

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

243. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

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

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

246. — 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) 

247. — 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 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

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

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

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

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

252. — İstanbul Milletveküi 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) 

253. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 
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254,: — İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'iın, Demir - Çelik İşletmelerindeki 
grevin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

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

256. — 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) 

257. — 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) 

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

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

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

261. — 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) 

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

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

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

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

266. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango idaresince ger
çekleştirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/561) (1) 

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

268. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından 
gözaltına alman bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hak
kında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) (1) 
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269. — Kars Milletvekili Mahmut Alınaık'ın, Melyat Çay Fabrikasının depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

270. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehıir 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) 

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

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

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

274. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik İşletmeleri 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) 

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

276. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

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

278. — 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) 

279. — 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) 

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

281. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseder'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda 
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 
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282. — 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) 

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

284. — 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) 

285. — Kırklareli 'Milletvekili Gürcan Erstin'in, Trakya Birlik tarafından satın 
akman ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yaplacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

296. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 
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297. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay 
üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/498) 

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

299.) — 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) 

300. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ye İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

301. — Zonguldak Milletvekilli Güneş MüMoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

302. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/50,3) 

303. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt ilinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 

304. — 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) 

305. — 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 ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

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

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

308. — Balıkesir Milletvekili İ. 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) 

309. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 
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310. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazt bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
<6/602) (1) 

311. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

312. —İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanı'nın Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi {'6/612) '(1) 

313. —Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudut
ları dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanaca
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

314. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarih
leri arasında meydana gelen anarşi ve terör nitpli'kli olaylara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

315. —İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) 

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

317. — Muğla Milletvekili Musa öökbeL'in, Ankara Özel Arı Lisesîndeki bazı öğ
renciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 

318. —Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, 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) 

319. —İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

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

321. —Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, 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) 

322. — İzmir Milletvekili Fuat Kıicı'nın, İzmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

323. — İzmir Milletvekili Fuat Kıicı'nın, Ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanımdan sözlü soru öner
gesi (6/525) 
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324. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve Ödemiş Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 

325. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

326. — İstanbul Milletvekili 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) 

327. —Tunceli Milletvekili 'Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

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

329. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçe
sindeki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soaı önergesi (6/628) (1) 

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

331. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve' Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1) 

332. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1) 

333. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

334. — 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 Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/530) 

335. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tütüklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 
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336. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

337. — 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) 

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

339. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞ FAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çfkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve 'bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636). (1) 

340. — 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) 

341. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşllaım toplu olaraık göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayışım 
azaltmak 'konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

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

343. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği 
yolu üzerindeki Mescid-'i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyet
lerde bulunulduğu iddiasına ilişTtin iBaşbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

344. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güven
liği sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin 'Barbakandan sözlü so
ru önergesi (6/654)1(1) 

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

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

347. — Te'kirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/641) (1) 
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348. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

349. — 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) 

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

351. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

352. — 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) 

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

354. — 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) 

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

356. — 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) 

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

358. — 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) 

359. — 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 (6/665) (1) 

360. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Kemal Horzum'un kredi ilişkileri 
esnasında görevde bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) (1) 
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3611 — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1) 

362. — Jçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin 
emekli aylıklarına ve üniversite 'hastanelerinden yararlanamamalarınm nedenine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

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

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

365. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı 'bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

36'6. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

367. — 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) 

368. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/676) (1) 

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

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

371. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde Üi 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) 

372. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin tçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609) 

373. —İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, 7.11,1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 
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374. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

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

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

377£ — 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) 

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

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

380. — 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) 

381. — 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) 

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

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

384. — 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) 

385. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı, bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 

386. — İçel Miİletveklf Ekin Dikmen'in, TEK İçel Müdürlüğü ile ilgili1 iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

(103 üncü Birleşim) 
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387. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurumların yardımcı teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelden ilkokul 
mezunu olanlara özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

388. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alman kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu 
iddiasına ilişkin Başbakan sözlü soru önergesi (6/686) (1) 

389. — îzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin İli Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri ©akanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

390. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa İlçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge'si (6/688) (1) 

391. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Karpas Limited Şirketince Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalıştırılan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan
dan s>özlü soru önergesi (6/689) (1) 

392. — Antalya Milletvekili Hasan Namarım, Antalya İli Alanya İlçesi Orman İş
letme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergfesi (6/674) 

393. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

394. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İlindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6,1690) (1) 

395. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia 
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

396. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
tinin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) fi) 

397. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, nükleer enerji santralfcriyle ilgili 
olarak Arjantin Hükümetince yapıldığı iddia edilen önerinin dikkate alınıp alınmaya
cağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) (1) 

398. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban' ve Ka-
rakaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (1) 

399.; — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Süleoğlu be'ldesi 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) 
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400. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/697) (1) 

401. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alman Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 

402. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (1) 

403. — 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) 

404. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan 
sözleşmeli personelin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/701) (1) 

405. — 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) 

406. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez ve İpsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin İpsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

407. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, son bir ayda gözaltına alınan ve tu
tuklanan vatandaşlara ve çalışmaları durdurulan derneklere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/707) (1) 

408. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İli Çumra İlçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1) 

409. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasındaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

410. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkanlmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 

411. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 
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412. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden İran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma ör
gütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/719) (1) 

413. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik ilkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

414. —İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesi» Ankara 
Temsilciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

415. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

416. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına 
ve 1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticai faaliyetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

417. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

418. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının ABD ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

419. —Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı id
dia edilen restorasyonun ve ek inşaatın maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/717) (1) 

420. —istanbul Milletvekili ismail Hakkı önal'ın, Ankara Sanat Tiyaırosunca 
sezon başından beri sergilenen oyuna televizyonda yer verilmemesinin nedenine ve 
bazı sanatçılar ile eserlerine yasak konulmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

421. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına 
giden ve Türk Hava Yollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim 
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

422. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl ili Karlıova ilçesi ile Muş 
ili Varto ilçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/683) 

423. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

424. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenlenen «Hz. Muhammedi anma gecesfonde yaptığı konuşma
ya ilişkin içişleri Bakamndan sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

425. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar 
göreve atanan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/726) p ) 
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426. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yeniçeltefc Kömür İşletmesinde 
meydana gelen grizu patlamasından önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınma
dığına ve grizu patlamalarının önlenememesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/727) (1) 

427. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'ain, Yetıiçeltek Linyit İşlet
mesi Yönetim Kurulunda madencilikle ilgisi olmayan kişilerin de görev yaptığı iddia
sına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/734) (1) 

428. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, 1983 ve 1990 yılları itibariyle 
İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi me
zunlarının sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

429. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırîı'nın, zorunlu tasarruf kesintilerinin ge
ri ödenmesinde faiz uygulanmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/735) (1) 

430. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kıfli'nın, 5.2.1990 tarihinde Antalya'da 
açılan formatöriük kursuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/737) (1) 

431. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne ka
dar Başbakanlık emrine tahsis edilen binek otomobillerine ilişkin Barbakandan sözlü 
soru önergesi (6/738) (1) 

432. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Taşdelen ve Kaya-
dibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/739) (1) 

433. —• Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (1) 

434. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları 
ile Gübre Fabrikalarının piyasa değerlerinde meydana geldiği iddia edilen artışlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (1) 

435. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Uludere İlçesi Hilal Köyü Jan
darma Karakol Komutanınca köylülere taş taşıttırüdığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

436. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) (1) 

437. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 368 sayılı kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüs^rine atanan genel müdürlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

438. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Ay
lık Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesapları Bülteni» adlı yayınlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/745) (1) 

439. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Körüklükaya 
Köyünde biır vatandaşın ve Bruıh Ayımtepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 
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440. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayısına 
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 

441. — Jzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Danışma Meclisi üyeliğine seçilmek 
için yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/751) (1) 

442. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
1990 - 1991 sezonu kömür ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) (1) 

443. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt - Şırnak ve Mardin - Silopi 
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

444. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas ili Yıldızeli İlçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Röyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 

445. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey İlçesi Alaçam 
Orman İş'letmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) 

446. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

447. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Alaşehir İlçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/718) 

448. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Hasanoğlan Öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Mi'llî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

449. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'r.un, Kastamonu İli İlgaz İl
çesi Saraycük ve Balcı köylerinde meydana ge'len yangınlar nedeniyle yöredeki vatan
daşlara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/731) 

450. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 2422 sayılı Kanunun yaşlılık 
aylığı bağlanmasına ilişkin hükümlerinin uygulamada eşitsizlik yarattığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

451. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy 
kooperatiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

452. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanla
rın yerine sağlık konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/750) 
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7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — 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) 

X 2. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Ensrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak inşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 

X 3. — 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) 

4. — <Cırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşımı^ Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayı
sı : 356) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 6. — 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, îmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 7. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarın ile Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının 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 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına ilişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının 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) 
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X 10, — Türkiye Cumhuriyeti ile îsveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

11. — İzmir Milletvekili Erdal İnönü 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) 

12. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. 
Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

13. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

14. — 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 15. — 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 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışiştjeri komisyonları ra
porları (1/541) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 17. — Türkiye Cumhuriyeti ile 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 18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline 
İlişkin İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/602) (S. Sayısı : 376) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1990) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Adlî 
işbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/643) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1990) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Cezaî Konularda Adli 
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) 



— 41 — 

21. — öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren YüKseköğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
Miskin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 22, — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mal
lar Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/529) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 5.3.1990) 

X 23. — 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkmda Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.3.1990) 

; 24. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/627) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 83.1990) 

25. — Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/604) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 
133.1990) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 13.3.1990) 

X 28. — Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
133.1990) 

X 29. — Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma ta
rihi : 133.1990) 

30. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 390) 
(Dağıtma tarihi : 163.1990) 

31. — 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanmasü 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Bolu 
Milletvekili Nevzat Durukan ve 4 Arkadaşının 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka-
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nun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri, İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/424, 2/149) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

X 32. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1990) 

33. -- Ceza ve Tevkif evleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/678) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi: 19.3.1990) 

34. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 283.1990) 

35. — Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

X 36. • — İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) 
(S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990) 

37. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

38. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 
(S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

39. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
AteşoğuUarı ve 62 Arkadaşının, Edirne Millet vekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakalkoğlu'nun, Tür*. Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri1 ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi iğleri gösterir. 
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40. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) 
(S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarüıi : 5.4.1990) 

41. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal-
dmlması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı: 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

42. — Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararları
nın ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) 
(S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

43. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

»»•-« 

(103 tindi Birleşim) 




