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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurul saat 14.00'te açılarak, iki oturum yaptı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, 30.4.1991 tarihli 110 uncu Birleşimde 
yaptığı, Elbistan İlçesi Karahasanuşağı Köyünde ve yurdun muhtelif yerlerinde meydana gelen 
terör, olaylarına, 

İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, 1 Mayıs gününün çalışma hayatı yönünden anla
mına ve ülkemizdeki uygulamalarına, 

İlişkin gündem dışı konuşmalarına İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, 

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan'da kamu işyerlerine alınacak işçiler ve me
murlar için yapılan sınava ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Kemal Akkaya; 

Cevap verdiler. 

Niğde Milletvekili Doğan Baran da, patates üreticilerinin sorunlarına ve alınması gerekli 
görülen tedbirlere ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Singapur, Yeni Zelanda, Avustralya ve Malezya'ya gidecek olan : 

Cumhurbaşkanı Turguz özal'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı 
İsmet Kaya Erdem'in vekâlet edeceğine; 

Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına Millî 
Savunma Bakanı Mehmet Yazar'ın, 

Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in dönüşüne kadar, Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Kemal Akkaya'nın, 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'ın dönüşüne kadar, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı İsmet özarslan'ın; 

Federal Almanya'ya gidecek olan Devlet Bakanı İbrahim özdemir'in dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in, 

İtalya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, 
Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne; 
Fahrettin Kurt'un istifasıyla boşalan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Erzurum Mil

letvekili Togay Gemalmaz'ın atandığına, 
İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Kam,u Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Personeli ve Ekonomik İstikrar Tedbirleri Hak

kında Yetki Kanunu Tasarısının (1/785) (S. Sayısı : 551) önergelerle birlikte geri verilmesine 
ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi okundu; tasarının, Komisyona, bir defa
ya mahsus olmak üzere geri verildiği bildirildi. 

Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, Singapur, Avustralya, Yeni Zelanda ve Malezya'ya yapa
cağı resmî ziyarete katılacak milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve eki liste kabul edildi. 

3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna îki Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile (2/333) (S. Sayısı : 421), 
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657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 3, 4, 6, 7, 10 ve 14 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yürürlük
ten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun (1/49, 1/44, 
1/46, 1/42, 1/41) (S. Sayısı : 553); 

Görüşmeleri, Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ertelendi. 

Yeni Kurulan Belediyeler ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/403) (S. Sayısı: 504) tümü ve 1 inci maddesi üzerindeki 
görüşmeler tamamlandı; 2 nci maddesiyle ilgili verilen önerge için yapılan oylamada karar ye
tersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 

2.5.1991 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 17.17'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Balıkesir 

Ali Sami Akkaş 

Kâtip Üye 
Ordu 

Ertuğrul Ozdemir 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : AU Sami Akkaş (Balıkesir), Ertuğnıl Özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Kayseri Milletvekili Recep Orhan Ergun'un, sığınmacılar kampında ingiliz askerlerinin Şem

dinli Kaymakamına karşı davranışlarına ve son günlerde basında yer alan orduederiyle ilgili haberlere 
ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Sayın Recep Ergun, son günlerde, basınımızda, güzide 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin orduevleriyle ilgili olarak neşrolunan yazı ve makaleler hakkında 
ve son olarak Şemdinli'de meydana gelen hadiseler üzerinde görüşmek üzere, gündem dışı söz 
istemişlerdir; kendilerine bu vesileyle söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ergun. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, Sayın İçişleri Bakanı, kaymakamın ma
ruz kaldığı olay hakkında bilgi vermeyecek mı Meclise? 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — O, onun bileceği iş. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Olur mu; müstemleke mi burası?.. Bakan bilgi versin! 

RECEP ORHAN ERGUN (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; huzurlarını
za, kamuoyunu uzun süredir gereksiz yere meşgul eden bir konuyu dile getirip, hem kamu vic-
damndaki rahatsızlığı duyurmak hem de bilgiler sunarak bu meseleye açıklık getirmek için gelmiş 
bulunuyorum; ama, bu akşam 20.00 haberlerinde, Şemdinli'de vuku bulan olayı Öğrenince, 
o konu ile ilgili bilgi almak için gece saat 00.30'a kadar meşgul olmuş bir arkadaşınız olarak, 
müsaade ederseniz, önemine binaen, evvela bu konuya ait şahsî görüşlerimi sunmak istiyorum. 

Şemdinli Kaymakamının Türk Silahlı Kuvvetlerine atılan iftirayı temizlemek için kamp 
bölgesine gidişinde İngiliz askerlerinin yaptığı hareket, dış ilişkilerle ilgili her türlü kaidelere 
ve uluslararası hukuka aykırıdır. Müsaade ederseniz, kabul buyurursanız, bu davranışı ben, 
burada takbih ediyorum. (Alkışlar) Olay, sadece saygısızlık sınırları içinde kalmışsa, muılaka 
hudut dışı edilmeleri gerektiğini duyurmak istiyorum; eğer olay, saygısızlık sınırlarını da aş
mış, hakarete kadar varmışsa, Şemdinli Savcısını göreve davet ediyorum. (Alkışlar) Bunu Hü
kümetten de rica ediyorum. 
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Konu ile ilgili bilgi almak için gece geç saatlere kadar uğraştığımdan, size sunacak bilgile
rim var. Bu vesileyle, evvela, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hükümranlık haklarına ait temsil 
görevini celadetle ve hassasiyetle yerine getirmiş olan Kaymakam Erdoğan Ülker'i takdir edi
yorum ve bilgilerinize sunuyorum efendim. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Ayrıca, dün geceki bilgileri derlemem sırasında duruma hakikaten çok iyi agâh olan ve 
şu anda alınmış olan Hükümet kararlarında katkısı olduğunu izlemiş olduğum Dışişleri Ba
kanlığı Müsteşarı Sayın Tugay özçeri'yi de hem bilgilerinize sunuyorum hem de buradan tak
dirlerimi sunuyorum efendim. 

Hemen arkasından, tngiliz Hükümeti Savunma Bakanlığı Sözcüsünün, bugün saat 10.44'te 
basına verdiği mesajdan bir cümle okuyarak, onlara cevabımı sunacağım : 

tngiliz Hükümeti Savunma Bakanlığı Yetkili Sözcüsü, "Şemdinli Kaymakamının, sığın
macı kampına izinsiz girebileceği yanılgısına düştüğü" ifadesini kullanıyor; müsaade ederse
niz protesto ediyorum (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) ve o hükümete sesleniyorum, Ça
nakkale'de, tn«iliz yaralı askerini sırtında taşıyan Mehmet, Şemdinli'deki Mehmet'tir. (Alkışlar) 

Biz, onlara, Magna Cartadan da evvel insanlığı taşımış, göstermiş bir milletin evladıyız. 
Bize bunu reva görmeye, zerrei vahid, hakları yoktur. 

BAŞKAN —'Efendim, çok önemli bir konuda izahat veriliyor, hâlâ ayakta duruyoruz... 
Rica ediyorum oturunuz yerlerinize. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) — Ve o hükümete sesleniyorum, "dünyada, mede
nî ülke ve insanız diye iddianız vardır. Medenî insan olmanın iki şartı vardır: Birincisi, haddi
ni bilmek; ikincisi, haddini bilmeyene bildirmektir; Türk Milletinde her ikisi de vardır, bildiririz" 
diyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — tngiliz Hükümetinin ne kabahati var? Sen kendi Hükü
metine söyle. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir)— Hükümeti uyaralım sayın paşam, Hükümet uyuyor. 

BAŞKAN — Sulandırmayalım efendim, rica ediyorum. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Biz sulandırmıyoruz. 

BAŞKAN — Sulandırıyorsunuz, boyuna sulandırıyorsunuz! 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — tngiliz, kıçını açmış gösteriyor, Hükümet hâlâ uyuyor. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) — Efendim, diğer konuya geçmeme müsaade bu
yurunuz. 

Orduevleri konusu, basında gereksiz yere ele alınmış bir konudur, ifadede üslup, hakika
ten çok önemli bir husustur. Bu konu basında niye yer aldı meselesi, beni fazla ilgilendirmez; 
ama, konu, basında öyie üslup ile ele alınmıştır ki, sanırım, sadece silahlı kuvvetler mensupla
rı ve emeklileri değil, Türk kamuoyu ve kamu vicdanı da, epeyce rahatsız olmuştur, 

İfadenin, üslubun, kişiye göre değişikliği vardır ve bu konuda bir şey demeye de hakkımız 
yoktur. Mesela ben, şu bardağı alırım ve "bu ha^î^ın içindek-' s« vrvndır; yani, yarım bar
dak dolu su" derimr bir başkası da, "yarım bardak boş su" der... Şimdi, her ikimiz de aynı 
şeyi deriz; ama, ifade etmekten ifade etmeye ve maksattan maksada fark vardır. 
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Üniformalı devlet memurları basında kendilerine yapılan tarizleri -terbiyeleri ve kanun icabı-
cevaplandırma hakkından mahrumdurlar. Bana bu konuda çok sık müracaatlar vardır ve tele
fon ve telgrafla şikâyette bulunanlar sadece Silahlı Kuvvetler mensupları ve emeklileri değiller
dir; Silahlı Kuvvetler mensubu olmayan vatandaşlarımızdan da bu şekilde şikâyetler aldığım 
için, müsaade buyurursanız, orduevleri durumunu, bir kamuoyu tepkisi olarak ve eski bir as
ker olarak, birkaç kelime ile açıklığa kavuşturmak istiyorum. 

Türkiye Devleti, bir memur devletidir ve bu, bizim irademiz dışında vuku bulmuştur; ya
ni, Türkiye Devletinin, memur devleti oluşunun şartları öyleydi, öyle yapmışlardır ve öyle de
vam etmiştir. Memur devleti olma halini değiştirip de, bu statüyü tamamen sıfırlamaya, sanı
rım, daha çok zaman olacaktır. 

İçinizde beni tanıyan kıymetli arkadaşlarım da vardır; yani, sosyal tesislerdeki, orduya mal 
edilmiş tesislerdeki tutumumu da bilirler. Onun için, müsaade ederseniz, burada daha rahat 
konuşabiliyorum diyorum kendi kendime. 

Bakınız, Harbiye Orduevi 1936 yılında da vardı bugün de vardır; ama, ondan sonra hangi 
kurumtarın evleri kuruldu : Polisevi var, hâkimevi var, öğretmenevi var, bütün KİT'lerin her-
birinin evleri var, Sahillerde bütün KİT'lerin sosyal tesisleri var. Hemen söyleyeyim; Gölbaşı'-
na gidince, TEK'in, bir orduevinin dört beş misli büyüklüğünde sosyal tesisleri var. Başka bir 
misal vermek istiyorum : Ankara'da bira fabrikası var. Ben bir defa gittiğimde gördüm ve şa
şırdım kaldım; bu fabrikada, maaşlı devlet memuru olarak, müzisyen var; gitarist var. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Orduevinde politika yapılır mı? Onu da söyleseniz iyi olur. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) — Efendim, müsaade buyurun; ciddî bir konudur, 
bunu bitireyim. 

Sayın milletvekilleri, her halde hepiniz gitmişsinizdir; Kızılay'da, hemen hemen en müte
vazı bir yatırım müdürlüğünün dahi, büyük bir apartmanın iki katında lokalleri var. Memur 
devleti olmamızın icabı, devletin memura böyle bir katkıda bulunma politikası icabı yahut da 
memurunu böyle tatmin etme politikasının şöyle böyle yüz seneye yakın devam ediyor olması
nın icabı, bu böyledir. Bu arada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin -bildiğiniz gibi- lojmanları
nın bitişiğinde lokali, burada da yemekhanesi var. Yemek ücretlerine geldiğimizde; orduevine 
birkaç arkadaşımı yemek yemeğe götürdüğümde kendileri bizzat, "Meclisin yemek fiyatları, 
orduevinden daha ucuz" demişlerdir ve işin hakikati da budur. 

Basında çıkan en son haberlerden sonra, bir de köşe yazarının yazısı var, oradan bir cüm
leyi okumak zorundayım; çünkü, orduevlerine takılmıştır ve bunlar rahatsızlık vermektedir. 
Konuyu bunun için huzurunuza getiriyorum. "Orduevlerine niye ihtiyaç var?" diye Silahlı Kuv
vetlere sorarsanız, bunu şöyle arz edebilirim : Bugün vasatı bir askerin veya Silahlı Kuvvetler 
mensubunun harcırahı -geçici görevde- 20 bin TL.'dir. Bu parayla, bir yere gidip on oniki gün 
kalacak. Otelde kalacak olsa, bu parayla imkân yoktur. 

Ayrıca, her sene mevcudun üçte biri, prosedür ve tüzük gereği tayin olurlar; Kars'tan kal
kacak, İstanbul'a gelecek. Kendisine ev buluncaya kadar, onbeş gün, bir ay, bazen de iki üç 
ay, çoluğu çocuğu ile birlikte ve hiç de harcırah almadan bir yerde kalacak... Bu subayı bugü
nün otellerinde eğer misafir etme imkânı varsa, o zaman bu tenkitler belki biraz haklılık kaza
nır. Orduevleri işte bunun için yapılmıştır; yani, dedelerimiz, atalarımız bu sistemi kurarken, 
bunun için kurmuşlardır. 
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Ayrıca, büyük kongrelerde ve heyetlerin geliş gidişlerinde, bu kuruluşlar, devletin ve hü
kümetin hizmetindedir; içerideki askerî personel dışarıya çıkarılır ve belli sürelerle orduevleri 
bu hizmetlere tahsis edilir, konumu ve durumuyla... 

AHMET ERStN (îzmir) — ti kongrelerinde ne oldu Paşam? 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) — Basında bir yerde, "bütçenin yüzde 33'ünü or
du götürüyor" diye bir tabir var. Sayın milletvekilleri, bu, yüzde 33 değildir; bütçeyi siz kabul 
buyurdunuz, yüzde 12 olduğunu çok iyi biliyorsunuz. 

Silahlı Kuvvetler Denetleme Talimatının bir cümlesini okumak istiyorum : Denetlenme
yen yer, kayıptır" diyor. Bu söz zaten meşhurdur; ama, talimatta da vardır; her yer denetlenir. 

Bakınız, Genelkurmay Başkanı -Takip buyuruyorsunuz herhalde- kışlaları açmıştır, diğer 
askerî tesisleri açmıştır, brifing salonları açmıştır. Kime açmıştır? Milletvekillerine açmıştır -
elbette açacaktır- Millî Savunma Komisyonuna açmıştır, halka açmıştır, basına açmıştır; "ge
lin denetleyin ve tenkit edin" demiştir. Bu olayı beraberce yaşıyoruz. 

Buradaki yazar arkadaşımız -herhalde iyi niyetle soruyor diyeceğim- "Benim vergim ne
reye gidiyor?" diye soruyor. Bakınız, ben size birkaç kalemle misal vermek istiyorum : Fener
bahçe Orduevine -ben ayrıldıktan sonra son Üç sene içerisinde- benden sonraki komutan, or-
duevinin geliriyle- ben diyeyim 5 milyarlık, siz deyin 10 milyarlık- buradan elde edilen kârla 
ve devletten bir kuruş almadan bir astsubay orduevi kısmı eklemiş. Ben de misafir kaldım bu 
bayramda, bana iftiharla gösterdiler; "bakın efendim, yaptı" dediler. Makalede, "önüne park 
etmeye bile müsaade etmiyorlar ve vatandaşın vergisiyle bunu sömürüyorlar" diyor. "Fener
bahçe Orduevi Kampının içerisinde park edenarabalardan park parası alın da, bununla başka 
bir yatırım yaparsınız" dedim ve -affedersiniz- bu, acizane benim koyduğum bir uygulamadır. 
Emekli arkadaşlar bana takılıyorlar; "bu, senin vadian, senin hatıran" diyorlar. Hâlâ o park 
parası ödeniyor ve o paralarla havuz yaptırmışlar; yani, müesseseyi geliştiriyorlar. 

Yine buna benzer bir misal vereyim : Tenis kortu, spor tesisleri yaptırılmıştır ve bilgime 
göre 4 milyon liraya yaptırılmıştır. Şimdi Or-An lojmanlarında aynı spor tesisleri yapılıyor; bi
liyor musunuz kaça mal oldu? 2 milyar liraya. Asıl onlar üzerinde belki konuşabiliriz. Aynı 
spor tesisleri, 4 milyon liraya ve Fenerbahçe Orduevinin gelirinden yapılmıştır. Bunları, "ordu-
evinin geliri nereye gidiyor?" diye sorulduğu için arz ediyorum. 

Buradan, başka bir konuya geçmek istiyorum : Böylesine disiplinli ve kontrollü bir mües
sesede, yemek fiyatları, gazetede verildiği gibi değil -şimdi okuyacağım bir iki bölümü- aslında 
iki misline yakındır; ama, buna rağmen, böylesine kâr getiriyor. Demek ki, diğer ticarî mües
seseler nice nice kâr getiriyor; asıl onları bilmek gerekir. Maliye Bakanlığının vergiyle ilgili bö
lümlerinin bunları incelemesi gerekmez mi? Onu duyurmak istiyorum. 

BAŞKAN — Paşam, fazla detaylara girmemek suretiyle rica ediyorum. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) — Peki, hemen bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Bakın efendim, gazeteden bir cümleyi okuyacağım; çünkü, burası hakikaten rencide eden 
kısım : "Görevi, ülkeyi savunmak, götürsün, helal olsan; ama, gtMieraller, amiraller, bedava 
yatıp kalksın, yiyip içsin diye, benim vergime el kondu. Bunun için bu şekil değişir" diye yazı
da bir cümle var. Zaten, reaksiyon da bu cümle üzerinde fazla. 
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Çok muhterem arkadaşlarım, size, hatıramdan şöyle bir şey söyleyeyim : Mithat Akçako
ca diye bir Korgeneral vardı; ordunun mütefekkir bir hocası, komutanı. Gittiği garnizonda, 
basın mensuplarını topluyor, onlara çay veriyor, sohbet ediyor -genç genç çocuklar- hocalık
tan gelme üslubuyla -konuşmayı sever- "sonunda, baba nasihati olarak size şunu da söyleye
yim : Kaleminiz, çok kuvvetli bir silahtır. Bu silahınızı, kaleminizi, sakın ha, iğbirar şişesine 
batırmayın" diyor. Ertesi günü bir gazetede manşet : "Paşam, biz kalemimizi idrar şişesine 
batırmıyoruz" diyor. Üslup böyle olduğu zaman endişemiz vardır. Şimdi, asker üzgün, savun
masını yapamıyor; kamuoyu rahatsız, ama, ferden bir şey diyemiyor... 

Haberi ulaştırma, bir kamu görevidir; doğrudur ama, kişileri ve kurumları, teşhir, tahkir 
ve tezyif, kimsenin hakkı değildir. Geleneğimizde, üniformaya saygı, milletimizin özsaygısıdır, 
kendisine saygısıdır, onurudur, ananesidir. Ananeye karşı savaş açmanın gereği yoktur; mille
tin malı olduğu için, gücü de yoktur. 

Silahlı kuvvetleri ve komuta kademesini sümürgen seviyesinde gösterme gayreti, talihsiz 
bir olaydır. Bu teşhirden, kamu vicdanı rahatsızdır, aileleriyle birlikte 500 bin kişiyi bulan Si
lahlı Kuvvetler mensupları rahatsızdır, yine aileleriyle birlikte 1,5 milyonu bulan emekliler ra
hatsızdır, üniformalı olmayan bilcümle vatandaş da üniformaya saygı duyduğu için rahatsız
dır, üniformaya saygı duymayı bir örf ve âdet olarak benimsediği için rahatsızdır. 

Ben, "bu rahatsızlıkltan ne doğar" fikrine bir misal vereyim : Almanya, 1956'da orduyu 
yeniden kurarken, Başbakan Adenauer, İkinci Dünya Harbinin çok meşhur Mareşali Manste-
in'i orduyu yeniden kurmak üzere görevlendirdi. Manstein'in ertesi gün basında çıkan ve Baş
bakanın önüne konan zarftaki cevabının özü şöyle : "ikinci Dünya Harbini, politikacıların 
ve basının alkışlayarak ülkenin başına tek adam olarak getirdiği bir kişi açmış ve vebali üzerine 
almıştır. Silahlı kuvvetlerin bunda hiçbir suçu ve günahı yokken, harpten sonra gördüğüm ha
karet beni öylesine rencide etmiştir ki, böyle bir görevi deruhte etmeyi şeref saymıyorum." Mans
tein'in verdiği cevap budur. 

Efendim, bildiğini söylemek meziyet; bilmediğini söylememek da fazilettir. Bilmek, bil
dirmek başka şey, iyiyi aramak için tenkit başka şey, Kamu görevlilerine bühtan daha başka 
bir şeydir. Hele, yar ü ağyara, ele güne karşı bühtan ile teşhir, bambaşka bir şeydir. Yabancılar, 
bunları kullanmada, istismarda, hele kaynak bizzat biz olursak, çok heveslidirler ve ustadır
lar; Şemdinli bunun misalidir; Türk askerine "yağmacı" diyebilmişlerdir. "Üslubu beyan, ay
nıyla insandır. Arıya balı veren de o çiçek, yılana zehri veren de o çiçektir." Türk insanı, hayat 
felsefesinde, haremine, mahremiyetine saygılı ve hassastır. Meşhul bir şairin "Ele Güne Karşı" 
adlı şiirinden bir dörtlük okuyorum : 

"Bizim pencereler, yele karşıdır. 
Bülbülün figanı, güle karşıdır. 
Kimse bilmez derunumda neler var. 
Gülüp oynadığım, ele karşıdır." 
Benim de sözlerim sayın arkadaşlarım -sözüm Meclisten dışarı- işte böylesine dile karşıdır. 
Saygılar sunuyorum, sağduyularınıza sığınıyorum efendim. (ANAP sıralarından "Bravo" 

sesleri, alkışlar) 

2. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, üreticilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Erol Güngör, üreticilerin karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili olarak 
gündem dışı söz istemişsiniz. 
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Buyurun efendim. 

EROL GÜNGÖR (tzmir) — Sayın Başkan, değerli m illetvekileri; üreticilerin durumunu 
anlatmak için söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bu kürsüden, sürekli olarak, köylünün ürünlerine verilen fiyatların düşüklüğünden, bu 
fiyatların, enflasyon oranlarının yüksekliği nedeniyle girdi fiyatlarındaki artışları karşılamadı
ğından söz ettik; hükümet temsilcileri, bunları, köylüye iyi-fiyat verdiklerini, köylünün durumdan 
memnun olduğunu ifade ederek geçiştirdiler. Gelir dağılımı ortada... 

Ben, bugün, fiyatların düşüklüğünden bahsetmeyeceğim, onları bir kenara bıraktık, köy
lü bunun takdiri içerisinde; ancak, şu anda içinde bulunduğu durumdan kısaca bahsetmek is
tiyorum : 

Bildiğiniz gibi, zaten 1988 yılından itibaren, tarım ürünlerinin çoğunda, devlet destekle
me alımı yok. Hükümete, Bütçe Komisyonunda da, burada da söylüyoruz, "artık, biz, tarım 
ürünlerine destek vermiyoruz, devlet desteğini kaldırdık" diye açıklamada bulunun ki, insan
lar, fiyatlar ilan edildiği zaman "efendim, enflasyon şuydu, ona göre bu fiyatın verilmesi la
zımdı, maliyet şuydu" demek durumundan vazgeçsinler; çünkü, siz, köylüyü desteklemiyor
sunuz, pamuğu ve diğer birçok ürünü desteklemiyorsunuz. Desteklediğiniz birkaç ürün kal
mıştı, onları da desteklemekten yakında vazgeçeceğinizi şimdiden ifade etmeye başladınız. 

Bu arada, köylünün en çok sıkıştığı konulardan bir tanesi de, ürün paralarını zamanında 
alamamalarıdır. Altı ay, yedi ay geçtikten sonra bile ürün paralarını alamıyorlar. Köylü bizi 
sıkıştırıyor. Gittiğimiz yerlerde, sürekli olarak, "bu konuları neden dile getirmiyorsunuz?" di
ye eleştiri alıyoruz. Biz bunları dile getiriyoruz; siz bu görüşmeleri televizyondan yayınlatma
dığınız için, köylü olayın farkında olmuyor. Muhalefet partileri de, sizinle beraber, insanların 
sorunlarına çözüm getirmeyen, onları dile getirmeyen konuma geliyor ve hep beraber yıpra
nıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz eylül ayında pamuk alımları başladı. Bir fiyat ilan etti
niz. Nasıl ilan ettiniz? Siz etmediniz; birliklere dediniz ki, "gidin şu fiyatları verin; ama, bu, 
devlet destekleme fiyatı olmasın; öyle bir görüntü olsun ki, sanki o fiyatın ilanında devletin 
de rolü varmış gibi görünsün." Birlik genel müdürleri -yönetimleriyle beraber- bir fiyat ilan 
ettiler, o fiyatlar üzerinden alımlara başladılar. Kooperatifine bağlı üreticiler, ürünlerini koo
peratiflere teslim ettiler; onlar paralarını alamayınca, diğer üreticiler de ürünlerini tüccara sat
maya başladılar. Köylü, bir yıl önceki fiyatlarla pamuğunu tüccara sattı, bir kısmı da koopera
tife teslim etti. Kooperatife pamuğunu teslim eden üreticiler şu anda halen paralarını alama
mışlardır. Şu anda Tariş'in, pamuk üreticisine 23 milyar lira borcu vardır. 8 Nisanda, Sayın 
Bakanın bir milletvekili arkadaşıma verdiği cevaba göre, bu rakam 52 milyar liraydı, şu anda 
23 milyar liraya düşmüş vaziyette; üzerinden yedi ay geçmiş. 

Zeytinyağındaki duruma bakalım : Zeytinyağında, yine, 1983'ten beri destekleme yapmı
yorsunuz. Bu sene.Tariş'e, "aman dikkatli ol" demişsiniz, Tariş, geçen seneki fiyatını yüzde 
30 artırmış, "5 200 liraya zeytinyağı alacağım" demiş. Siz, kredi vermediğiniz için, Hükümet 
reeskont kredilerini 1986'dan beri kestiği için, Tariş, 70 milyon kiloluk Ege rekoltesinde 9 mil
yon kilo reyünyağ almış, onun t la parucuu ödeyememiş. Şu anda, zeytinyağı üreticisinin, Tiı-
riş'ien 17 milyar lira alacağı var; alacağımı aîomıyor; ama, bu. arada Hükümet, buni.ua bigâne 
kalıyor, vurdumduymaz bir şekilde, "ne olacak canım, ödenmezse ödenmez; köylü de ürünü
nü kooperatife vermesin" diye meseleye bakmaya başlıyor ve bunu da dillendiriyor. 
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Şimdi, size burada bir gazete haberini okumak istiyorum. Kendisini takdir ettiğimiz Eğdi 
bir bakan arkadaşımız Aydın'ı ziyaret ediyor; kendisine, üreticiler dertlerini anlatıyorlar. Dert 
anlatanlara verdiği cevapta, Sayın BakanCengiz Altınkaya diyor ki : "Çiftçi hoşgörülü olma
lı. Devlet, Tariş'i her yıl etkin biçimde desteklerse, tembellesin Oysa, Tariş, elindeki pamuğu 
satmış değil. Bu durumda, üreticinin beklemesi gerekir. Üretici hoşgörülü olsun, alacağını al
makta ısrarlı olmasın, yedi ay, sekiz ay bile alacağını almasın." 

Değerli milletvekilleri, kendime çok sordum, size de sormak istiyorum; yedi ay süreyle, 
biz, milletvekilleri olarak, maaşlarımızı alamazsak, hoşgörülü olabilir miyiz? Ben, evimi ge
çindirmekte zorluk çekerim. Sanıyorum, Sayın Bakan da yedi ay süreyle maaş alamazsa evini 
geçindirmekte zorluk çeker. Böyle hoşgörü olur mu? Köylüden böyle hoşgörü istenir mi? Bun
lar söylenir mi? 

Şimdi, bize düşen görev, köylünün bu alacaklarını bir an önce ödetmektedir; bize düşen 
görev budur. 

Şimdi, tütünde bir olay yaşıyoruz; tütün üreticisi tütününü sattı; yarısını tüccar aldı, yarı
sını Tekel aldı; Ege Bölgesini konuşuyorum. Tekel, Manisa'nın Sarıgöl tlçesinde şu anda tü
tünleri daha teslim almamış, parasını ödememiş, Birçok yerde Tekel ödemiş; ama, tüccar tü
tün paralarını ödememekte direniyor, öderse de yavaş ödüyor. Bir taraftan, o günkü ilan ettiği
niz döviz kuru üzerinden bir fiyat verdiniz, döviz kuru sürekli yükseldi, tüccarın bundan dola
yı kân var; bir taraftan da köylüye parasını ödememekte ısrar ediyor, bundan ötürü de kârlı. 

Biz, çeşitli defalar bu konuları burada dile getirdik. Bize verilen cevaplar, genellikle, şöy
ledir, böyledir şeklinde. 

Ben, şimdi burada, daha önce sorduğum suale almış olduğum cevabı sizlere okumak isti
yorum : 27 Ocak 1989 tarihli soru önergeme, Sayın Bakan, verdiği cevapta, "1177 sayılı Tütün 
ve Tütün Tekeli Kanununa göre, Ege Bölgesinde ambarlama müddeti 30 Nisanda bitmektedir. 
Bu tarihe kadar tüccarın, satın almış olduğu tütünlerin tesellümünü yapıp, bedelini üreticiye 
ödemesi gerekmektedir. Bunu yerine getirmeyen tüccarlar hakkında 1177 sayılı Kanunun ilgili 
maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır" demişti. Şimdi 2 Mayıs; tüccar ödememeye devam edi
yor. 30 Nisan bitti. Ne yapacak bu üretici, nereye başvuracak? Bize başvuruyor, doğal olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisine başvuruyor, "Tekel, benim hakkımı arasın, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı benim hakkımı arasın, paralar bana ödensin" diyor. 

Bir de, tütünde hepimizin bildiği bir uygulama var. Tekel izin vermeden, köylü, tütününü 
evinden kaldıramaz, tüccara teslim edemez. Tüccar köylünün elinden ibraname alıyor "bede
lini aldım" diye, ondan sonra, köylü, tütününü götürüyor tüccara teslim ediyor, ibranameyi 
de tüccara veriyor... Tekel, bunu alıyor, buna "köylünün tütün parası ödenmiştir" diye bakı
yor... ödenmemiş tütün paraları... Şu anda Sayın Bakan buraya çıkıp "şu kadarını tüccar ödedi" 
diye cevap verirse, bu, gerçek değildir; çünkü, ibranameyi tüccar almıştır; ama, parasını öde
memiştir. Bize düşen görev, bu parayı ödetmektir, 

Bir de, son günlerde basında, tütün kararnamesinden, sigara kararnamesinden bahsedili
yor; tütünde devlet desteğinin kalkacağından bahsediliyor, Sayın Işın Çelebi'nin bu doğrultu
da bir kararname hazırladığından bahsediliyor. Bu yeni değil. Geçtiğimiz 1990 yılı Ekim ayın
da, Sayın Işın Çelebi, Cumhuriyet Gazetesine, "1991, 1992'den itibaren buğdayda ve tütünde, 
devlet desteklemesiz yıllar yaşanacak" diye beyanat verdi. Yani, tütünde bunu kaldıracaksınız, 
buğdayda da aynı şeyleri düşünüyorsunuz. Bugün de bir kararname hazırlıyor. Basından oku
duğumuz, öğrendiğimiz kadarıyla, sanıyorum,'bu kararname, 1986 yılında, 20 Ağustos 1986 
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tarih ve 10911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılan kararnameyi, değiştiren kararname, 
Halbuki, bu kararname, bu işleri Maliye ve Gümrük Bakanlığının yürüteceğini, Tekel'in de 
bunları kontrol edeceğini belirtmektedir. Burada, tütün borsalarının kurulması da yer alıyor
du. Sigaranın nasıl ithal edileceğine, yabancı şirketlerin sigarayı nasıl ithal edeceklerine, ithal 

, edilen bütün sigarayı Tekel'in dağıtacağına, fiyatı Tekel'in kontrol edeceğine dair bir Bakanlar 
Kurulu kararıydı. Şimdi bu değiştiriliyor. Sigarayı, isteyen, istediği gibi ithal edecek, burada 
fabrikasını kuracak, dilediği kadar üretecek, pazarlama şirketini kendisi kuracak, devletin hiç
bir etkisi kalmayacak, Tekel'in hiçbir etkisi kalmayacak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı da bu
nun dışında tutulacak. Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin böyle bir kararname hazırladığından bah
sediliyor. 

Tütün olayı, tütün kavgası, yüzyıllardan beri devam eden bir kavgadır. Burada çeşitli de
falar söyledik; bizim pazarımızı ele geçirmek için tütün tröstleri yıllardan beri uğraş vermekte
dirler. 1920'lerde, Atatürk'e gelmiş ve baskı yapmışlardır, Atatürk boyun eğmemiştir; bugüne 
kadar gelen bütün cumhuriyet hükümetleri boyun eğmemiştir; ta ki, 1985'te Tütün Tekeli Ya
sasını Anavatan İktidarı kaldmncaya kadar... Ondan sonra, sigara ithalatı bir anlamda serbest 
bırakılmıştır; sigara ithalatı 15 bin tonlara gelmiş dayanmıştır. Tütünden elde ettiğimiz gelir 
kadar, sigaraya döviz öder konuma geldik; şimdi de tamamen serbestleştirilecek... 

Sayın Çelebi İzmir Milletvekilidir, İzmirli tütüncülerin de oylarını alarak gelmiştir. Sayın 
Çelebi'nin, böyle bir kararnameyi hazırlamaktan vazgeçmesini, bu kararnameyi geriye çekme
sini ve yüz yıllık bir sigara sanayii geçmişi olan Türkiye'nin sigara olayının yabancılara peşkeş 
çekilmesinden vazgeçilmesini istiyorum. Bunu, tütün üreticileri adına da istiyorum. 

Sayın Kahveci Maliye ve Gümrük Bakanlığını ciddî şekilde yapacak ise, Işın Çelebi'nin 
bu kararnamesini geriye çevirtmelidir; aksi takdirde, tütün üreticisinin önüne çıkmamalıdır. 

Tütün sanayimiz yabancılara peşkeş çekilmemelidir. Eğer ki tütün sanayimiz yabancılara 
peşkeş çekilirse, tütüncülüğümüz ölecektir; bu insanlar hiçbir zaman şaibeden kurtulmayacak-
lardır. 

Bu Mecliste ilan ediyorum; tütün sanayimiz yabancı sigara tröstlerine peşkeş çekilirse, bu 
kararnameyi hazırlayanlar da, buna "dur" demeyenler de, bu kararnameyi onaylayan Cum
hurbaşkanı da hiçbir zaman şaibeden kurtulmayacaktır. 

ANAP milletvekillerinden bu konuda destek bekliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

3. — Sinop Milletvekili Yaşar Tbpçu'nun, Güneydoğu Anadolu'da cereyan eden teröre, Şemdinli'de 
sığınmacılar kampında ingiliz askerUrinin sebep olduğu olaya ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği emrine 
tahsis edilen 90 bin kadronun dağı'ılmasına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Topçu, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Olağanüstü Hal Bölge 
Valiliği emrine tahsis edilmiş 90 bin kadronun dağıUlmasındaki haksızlık ve yolsuzluk üzerine 
gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine bu vesileyle söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Topçu. (DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Topçu, bu konuda başka milletvekili arkadaşlarımız da söz istedi. Sa
yın Ergun buna cevap vereceği için o arkadaşlarıma söz vermedim. Şimdi, o arkadaşlarım ba
na, "niçin, bana söz vermedin de Yaşar Topçu'ya söz verdin" diye aşağıdan serzenişte bulunu
yorlar. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Söyleyeceğim şimdi, Sayın Başkan. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Benim sözüm bu konuda değil. 

BAŞKAN — Onun için, söz aldığınız konuyla ilgili konuşunuz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tabiî, onunla bağlıyım; ama, buradan bir yere gelmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Ersin "bana niye söz vremedin?" diyor. Onun için, arkadaşla
rımıza karşı bendeniz haksız itham karşısında olmayayım; konunuza girmenizi rica ediyorum. 

Sayın Ergun Paşa bu konuyu dile getirdiler efendim. 
Rica ediyorum... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efendim, ben sözümü tekrar ediyorum. Bu olayı şiddetle 
ve nefretle kınıyoruz. Buraya çıkan bir milletvekili bunu kınamak zorundadır. (DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Bunun gündemle, alınan sözle alakası yok; bu, milltî bir mesele. 
Biz burada millî haysiyetimizi çiğnetmeyiz. Hükümet hassas olmayabilir... (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Biz haysiyetimizi çiğnetmeyiz, biz Türk Milletini temsil ediyoruz. Burası, 
Türk Milletinin yegâne ve hakikî mümessili olan insanların toplandığı yerdir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Hükümet de hassas; o da konuşacak. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Hükümetin hassas olmadığını söyleyemezsiniz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Buraya çıkıp da bir cümle söylemeyi, söz alma konusunun 
dışına çıktığım... 

BAŞKAN — Sayın Topçu, zannediyorum benden daha hassas olamazsınız bu konuda... 
(DYP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tabiî efendim... 

BAŞKAN — Ama, İçtüzüğü hatırlatmak isterim; İçtüzüğün dışında değilsiniz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efendim, İçtüzüğün dışına çıkıyor değilim. Ben, güneydo
ğuda olan olayları anlatıyorum, buradan da bir yere geliyorum. Bu olay güneydoğuda olmadı 
mı? Güneydoğuda oldu... 

BAŞKAN — Efendim, daha, konuya girmediniz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Konuya girdim, konunun içerisindeyim; sanayileşmeden 
işsizliğe geldim. Zaten konumuz da 90 bin kadro konusudur. Niçin veriliyor? Güneydoğu Ana
dolu'da çok büyük boyutlara ulaşmış olan işsizliğin bir kısmının bu yolla önlenmesi için verili
yor... İşte, konunun içerisindeyiz... Daha nasıl konunun içerisinde olalım Sayın Başkan? Ko
nunun tam ortastndayız. 

Türkiye'nin tamamında olduğu gibi. bı< bölgede de, yatırım yapmak için teşvik alanların, 
kredi alanları-, bir süre soma bırakıp gitmesine ve başka bölgelerde yatırım yapmasına İktida
rın yanlı',: sanayileşme politikasının vesile c'd^Şuvu arkadaşlarımız bu kürsüden delilleriyle an
lattılar. Bu bölgede, birçok sanayi kuruluşu çalışmıyor, kapalıdır, yüzbinlerce kişi açıktadır. 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Türkiye'nin kalkınmak zorunda olduğunu kabul etmeyen, bunun için çaba sarf etmeyen 

kimse hemen hemen yoktur desek yeridir. Türkiye, kalkınmak için sanayileşmek zorundadır. 
Türkiye'nin başka türlü kalkınması mümkün değildir. Tarımında, bugün çalışan nüfusunun 
yüzde 50'sini istihdam etmeye, daha doğrusu, bir işle oyalamaya çalışan Türkiye'nin, kısa bir 
süre içerisinde, sanayileşme hamlesini yeniden harekete geçirerek, bugüne kadar kaybedilmiş 
geçmiş on yılı telafi edici tedbirleri süratle alması lazımdır. Sanayileşme, Türkiye'nin kalkın
ması için mutlak vazgeçilmez bir şart olmakla birlikte, aynı zamanda, bölgelerarası kalkınmış
lık farklarını da gidermek için birinci derecede rolü olan, birinci derecede önemli olan bir kal
kınma modelidir. 

Türkiye, bugünkü demokrafik yapısı, daha doğrusu, demografik hareketi içerisinde, yıl
lık binde 25 ölçüsündeki nüfus artışıyla her yıl asgarî 700 bin vatandaşına iş bulmak zorunda 
olan bir ülkedir. 

Bu İktidarın kalkınma stratejisinin, kalkınma siyasetinin, bunun çok önemli bir parçası 
olarak da sanayileşme politikasının yanlışlığı, defeatle bu kürsüden ifade edilmiştir, ortaya kon
muştur. 

Türkiye'nin sanayileşme hamlesinin durmasından en çok etkilenen, bölgelerarası farkı-
lıklann çığ gibi büyüyüp gitmesinden en çok etkilenen iki bölgesinden bir tanesi Güneydoğu 
Anadolu Bölgesidir, diğeri ise Doğu Anadolu Bölgesidir. Nitekim, bölgeler arası bu kalkın
mışlık farkları, bu bölgelerde yaşayan insanların büyük çapta işsiz kalmasına, bu bölgenin coğrafî 
özellikleri, bu bölgenin toprak nitelikleri, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yeterli olmayışı, 
bu bölge insanının başka bölgelere göçmesine vesile olmaktadır. 

İktidar, her seferinde buradan, bu bölgenin kalkınması için birçok şey yaptığını söylemekte; 
ama, bu bölgede çığ gibi büyüyen işsizliğin önüne bir türlü geçememektedir. Bölge halkının 
talihsizliği, sadece coğrafî yapısından, bölgelerarası kalkınmışlık farklarından kaynaklanma
maktadır; bölgede, özellikle Güneydoğu Anadolu'da, bir süredir şiddetini artırarak bu bölgeyi 
kan gölü haline getiren bölücü terör, bölge halkının bu yoksulluk ve sefaletinin üzerine de tüy 
dikmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, Güneydoğu Anadolu'da meydana gelmiş olan terör ve terörün yaratmış olduğu fe
ci sona doğru, olayları tek tek sıralamak istemiyorum. Bu olayların en sonuncusu, daha üç 

" gün evvel, devletin temsilcisi olan, Türk Devletinin en başından en sonundaki yetkilisine kadar 
tamamını orada temsil eden kaymakamın, savcının, orman şefinin katledilmesi, olayı, bölgede 
devletin sahipsiz olduğu sonucunu, bölgede devletin gücünün giderek azalmakta olduğunu, 
Türk toplumuna, Türk Milletine açıkça göstermektedir. Peki, bölgedeki devletin sahipsizliği, 
devletin yokluğu, sadece bu olaydan ibaret midir? Hayır. Daha dün devletin başını, kendisini, 
egemenliğini, hükümranlığını ve hepimizi temsil eden devletin kaymakamına karşı -sanırım es
kiden kalma alışkanlıklarıyla- bu ülkeye gelmiş olan, mültecilere yardım etsin diye oraya yer
leştirilmiş olan yabancı güçler tarafından saygısızlığın ötesinde, tartaklanmak ve dövülmek bo
yutlarında, açıkça devletin hükümranlık ve egemenlik haklarını zedeleyici boyutlarda büyük 
hadiselere sebebiyet verilmiştir, önce gerek Partim, gerekse şahsım adına, hatta milletvekili 
arkadaşlarımızın da hissiyatına tercüman olduğumu sanarak, bu hareketi, daha önce konuşan 

'Kayseri Milletvekili Sayın Recep Ergun'un yaptığı gibi, nefretle ve şiddetle kınadığımızı bura
dan bir defa ifade etmek istiyorum; bu bir. (DYP sıralarından alkışlar) 
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iktidar, Bölge Valiliğinin plan, program ve talepleri doğrultusunda, buradaki işsizliği nis
peten giderebilmek için, bu bölge halkına kullandırılmak üzere 90 bin kadro tahsisi yapmıştır. 
Aslında, yapılacak olan, "bu bölgeye yatırım yapacağım" deyip, teşvik ve kredi alıp da sonra 
kaçıp gidenlerin veya burada yatırım yapıp da fabrikaları satılığa çıkarıp çalışmayanların ya
kasına yapışmak varken, bu yol tercih edilmiştir. Biz isterdik ki, tercih edilmiş olan bu yol, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel ilkeleri doğrultusunda kullanılmak üzere, bölge halkı
nın istifadesine sunulsun. Nedir bu? Her Türk vatandaşının kanun önünde, devletin kuralları 
önünde eşitlik ilkesinden ve devletin getirmiş olduğu hak ve menfaatlardan eşit şekilde fayda
lanmasıdır. Peki, böyle mi yapılmıştır? Hayır, böyle yapılmamıştır; bu 90 bin kadroya Güney
doğu Anadolu Bötgesinden 500 bin müracaat olmuş ve bu müracaatlar Bakanlığa gelmiştir. 
Müracaatlar Bakanlığa geldikten sonra, bölgenin İktidar Partili milletvekili ve yetkilileri, ken
di bölgelerinden partilerinin il ve ilçe yöneticilerince hazırlanan listeler doğrultusunda, bu kad
roların o listelerde isimlen yazılı olanlara verilmesi için, Bakanlıkta bu işe el koymuşlardır. 

Sonuç nereye gelmiştir? İktidarın, hemen her sahada görülen partizanlığı bu bölgede de 
kendini göstermiş ve bu bölge halkının sefaletini, yokluğunu gidersin diye tahsis edilen 90 bin 
kadro, bölge halkının yeni bir haksızlığa, soyulmasına vesile olacak bir uygulamaya tabi tutul
muştur. Elimde resmî belgeler var, okuyacağım ve iktidar Partisine mensup değerli milletvekil
leri de dinlesinler. 

"Bölgemizdeki işsizliği azaltmak ve sefaleti bir nebze olsun gidermek gayesiyle Olağanüs
tü Hal Bölgesine devletçe tahsis edilen 90 bin işçi, memur kadrosu, maalesef, gayesinden uzak 
olarak ve bölge halkı soyularak kullanılmaya başlanmıştır. Edindiğimiz bilgilere göre, bu kad
rolar, Mardin'de ve çevre illerde, bazı ANAP'lı kişiler tarafından 5 Milyon ilâ 7,5 milyon Türk 
Lirası bir fiyatla satılmaktadır..." 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Yazan kim?.. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu resmî bir belge; Genel Başkanınıza da gönderilmiş ve 
isteyen oradan alır. Benim inhisarımda bir belge değil, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin muh-
tarlarınca, resmî kişilerince imzalanmış, mühürlenmiş belge... 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Gazete haberi... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Gazete değil, üzerinde daktilo ile yazılmış "Sayın Yıldırım 
Akbulut, Ankara" yazan belge; gazete kupürü falan değil. 

Ben buradan şunu ifade ediyorum : Bu 90 bin kişilik kadro, partizanlık uygulamalarının 
kurbanı olmuştur. 90 bin kişilik kadro, bölge halkının ihtiyaçlarına, daha doğrusu bu kadrola
ra muhtaç olanlara tahsis edilerek, bir nebze olsun, yörede yaşayan insanların yoksulluklarını, 
işsizliklerini gidermek gayesiyle kullanılması gerekirken, İktidar Partisine mensup kişilere ge
lir kaynağı haline getirilmiştir. 

Siz, buna inanır, çare ararsanız, önüne geçmeye çalışırsınız, devletin objektif ölçüleri içe
risinde bu kadroların tahsisini sağlarsınız; inanmazsınız, bu işler orada devam eder. Siz, bu 
kadroların, kendi parti yetkilileriniz tarafından size verilen listeler doğrultusunda kullanılma
sından dolayı Anavatan Partisinin oy kazandığını sanırsınız, sonra gider bakarsınız ki, o in
sanların husumetini kazanmışsınız. Çünkü, o insanlar, si/in bir hl.n.ctini/ olarak, bu kadı ola
ra kavuşmuş olmazlar, ceplerinden çıkan paralarla satın aldıkları bı: kadrolara sahip olmuş 
olurlar, bundan dolayı da sizlere karşı herhangi bir duygu beslemeler, tam aksine, "devletin 
imkânlarını, yöredeki il başkanları, ilçe başkanları veya yöneticileri vasıtasıyla bana sattı" diye 

— 15 — 



T.B.M.M. B : 112 2 . 5 . 1991 O : 1 

hasım kesilirler. Oradaki insanları devlete karşı büsbütün güvensiz ve bu insanlar karşısında 
devleti temelli itibarsız duruma getirirsiniz, daha sonra da o bölgede sükûneti sağlamak için, 
burada -bir zamanlar Bölge Valisinin de bahsettiği gibi- bu işleri, devletin aleyhine dönmüş 
olarak görürsünüz ve buna hep birlikte yanarız. 

Bizim burada ifade ettiğimiz sözlerimiz tamamen halisanedir, ikazdır. Bu işin böyle olma
ması için, bu işin önüne geçilmesi için değerli milletvekillerine ve ilgililere ikazdır, tster ilgile
nirsiniz ister ilgilenmezsiniz... Biz, sizin, bizim bu sözlerimize gülüverdiğinizi o bölge halkına 
iletiriz, sizi şikâyet ederiz; yapacağımız budur. 

Saygı sunuyorum. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

AHMET ERSÎN (İzmir) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Ersin, bir konuda 10 milletvekiline söz verilmez. Zatı âlinizden evvel, 
dün saat 17.00'de Sayın Recep Ergun, kürsüden inmemi bir saate yakın makamında beklemiş. 
Kendisi ile görüştüm, söz istediler ve gündem dışı konuşmayı verdim. Şimdi, ikinci bir kişiye 
söz vermek mümkün değil. 

Ben, zatı âlinize haksızlık yaptığım iddiasına karşı, Sayın Topçu'ya ve diğer arkadaşlara 
da söz vermedim. "Onlara söz vermediğim halde, siz niçin ikinci bir defa konuyu dile getiri
yorsunuz?" diye kendilerini ikaz ettim. Sizin talebiniz daha evvel bana vaki olsaydı söz verir
dim. Sizin talebiniz bana, zannediyorum saat 14.00'ten 10-15 dakika evvel geldi. 

AHMET ERStN (İzmir) — Hayır, hayır... 

BAŞKAN — Talebinizi görmedim efendim. En azından nezaket gereği gelir, beni görür. 
Ben makamımdayım, gelip bana "ben şu şekilde konuşacağım" der. Oraya kâğıdı bırakıp gi
dip, sonra da neticesini bilmeden söz söylemek haksızlık olur. Lütfen... 

AHMET ERStN (İzmir) — Sayın Başkan, olay dün akşam oldu. Bugün, böylesine önem
li bir konuda beni konuşturmamanızı doğru bulmuyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 3 kişiden fazlasına söz veremeyiz efendim. Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

4. — içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun, Kayseri Milletvekili Recep Orhan Ergun'un gündem. 
dışı konuşmasının Şemdinli olayıyla ilgili kısmına ve Sinop Milletvekili Yaşar Topçu 'nun gündem dışı 
konuşmasına cevabı 

ÎÇÎŞLERt BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Sinop Milletvekili Sayın Yaşar Topçu'nun gündem dışı konuşmasıyla ilgili olarak 
huzurlarınızdayım. Bu vesileyle hepinize en derin saygılar sunuyorum. 

Müsaade ederseniz, bu konuya girmeden önce şunu belirteyim : Demin bazı arkadaşları
mız da yerlerinden Sayın Başkana tevcih ettiler; dün, Hakkâri İli Şemdinli İlçesinde meydana 
gelen çirkin, saygısızca yaratılan olayı nefret ve şiddetle kınadığımızı ve Hükümet olarak, İçiş
leri Bakanı olarak, dün, olayı öğrenir öğrenmez işin gereğinin yapıldığını, meselenin derhal 
Dışişleri Bakanlığımıza intikal ettirilip, İngiliz Büyükelçiliği yetkilisinin Dışişleri Bakanlığımı
za intikal ettirilip, İngiliz Büyükelçiliği yetkilisinin Dışişleri Bakanlığına çağırtılıp, kendisine 
de gerekli ikaz ve ihtar yapılarak, oradaki birliklerinin derhal çekilmesinin talebi iletilmiştir 
ve bunun dışında, uluslararası ilişkiler, hukuk ve kanun gereği ne ise onların da yapılması için 
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gerekli yerlere, gerekli talimat verilmiştir. Bu işin de bizzat takipçisi olarak, ben, bu işi takip 
etmekteyim. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. (ANAP sıralarından alkışlar) 

AHMET ERSÎN (İzmir) — Sayın Bakan, geri göndermek meseleyi çözmez; onları yargı 
önüne çıkarın. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Mahkemeye verildi mi efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Resmen, mahkemeye verildi mi efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Dün aşkamki son duruma gö

re, terk etmeye başladıklarını ben de sabah öğrendim... Şemdinli... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Mahkemeye sevk edilsin; hükümranlık odur. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Efendim, bakın, hukukî, ka

nunî gerekli bütün işlemlerin yapılması için talimat verildi dedim. 
- Değerli arkadaşlarım, biraz evvel konuşan arkadaşımız, Yaşar Topçu'yu dinlediniz. Şim

di, ben, Olağanüstü Hal Bölgesinde kullanılmak üzere, Bakanlığıma tahsis edilmiş bulunan 
bu 90 bin kişilik kadro ile ilgili olarak meselenin özünü ve gerçeğini bilgilerinize arz etmeye 
çalışacağım. 

Bilindiği gibi, bu konu ile ilgili olarak çıkarılmış olan kanun hükmünde kararnamede ay
nen şu tabir vardır : "Olağanüstü Hal Bölgesindeki terörist faaliyetler sebebiyle, oturdukları 
mahalleleri terk etmek zorunda kalanlar, köyleri istimlak suretiyle boşaltılanlar veya hakların
da yaptırılan inceleme sonucu, işe yerleştirilmelerinde zaruret görülenlerin mağduriyetlerini gi
dermek amacıyla..." Bilindiği gibi, 9 Mayıs 1990 tarihinde »karılan 424 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile, bu amaçla kullanılmak üzere, Bakanlığıma, 50 bini memur, 40 bini işçi 
olmak üzere, toplam 90 bin kadro verilmiştir. Konu ile ilgili olarak bundan sonra çıkan kanun 
hükmünde .kararnamelerde de aynı hüküm yer almıştır. 

Bu kararname çıkar çıkmaz, Bakaknlığımda derhal gerekli hazırlıklara başlanmış, bir ta
raftan, bütün bakanlıklar, kamu kuruluşları ve valiliklere birer yazı yazılmak suretiyle bunla
rın ihtiyaçları tespit edilmiş ve bu ihtiyaçlar, kurum kurum, bakanlık bakanlık ve vilayetler 
itibariyle bilgisayara geçirilmiştir. Yine, hemen, bu kadrolarda yapılacak atamalar, izlenecek 
esas ve usullere ilişkin olarak da bir yönetmelik hazırlanarak yayımlanmış ilgili ve yetkili yerle
re gönderilmiştir. 

Yine, Bakanlığımda, bu meselenin getireceği ilave iş yükü düşünülmek suretiyle, Bakanlı
ğıma bağlı Personel Genel Müdürlüğünde bir daire başkanlığı ihdas edilmiş ve o daire başkan
lığının görevi de sadece bu kadrolarla ilgilenmek olmuştur. 

Netice olarak, Olağanüstü Hal Bölgesinde bulunan 13 ilde, 21 Eylül 1990 tarihi itibariyle 
-arkadaşımız burada 500 bin kişi diye söyledi- toplam 390 767 kişi bu kadrolara müracaat et
miştir. Biraz önce bahsettiğim yönetmelik gereğince, müracaat edilen il valiliklerinde bu müra
caatların birinci kademe incelemeleri yapılacak, ondan sonra bölge valiliğine gönderilecek -
bunlar bölge valiliğinde de bilgisayara geçmiştir- bölge valiliğinde de incelemeleri tamamlan
dıktan sonra, atamalar yapılmak üzere, Bakanlığıma teklif yapılacaktır. 

Şimdi, bu şekilde, işlemleri tamamlamış, Bakanlığıma gelmiş ve ataması yapılmış kişile
rin sayısını arz ediyorum : Bugüne kadar, Hakkâri'den 433, Tunceli İlinden de 2 kişi olmak 
üzere, toplam 435 kişinin ataması yapılmıştır, özellikle Hakkâri İlinde yaptığımız atamalarda, sınır 
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bölgelerinde, daha çok sınırın sıfır noktasında ve sınıra yakın köyleri kapsamak üzere, burada 
oturan vatandaşlarımıza öncelik verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, verilen 90 bin kadro sayıca yüksek olmakla birlikte, bölgedeki iş
sizlik oranı ve bunun doğal bir sonucu olarak müracaatların çokluğu karşısında, bu atamaları 
kısa sürede tamamlamanın güçlüğü, sanırım sizler tarafından da kabul edilecektir. Bu kadro
lara yapılan atamalarla ilgili olarak bazı duyumlardan ve bazı mektuplardan bahsedildi. Dik
katinize sunuyorum; bugüne kadar, tahsis edilen 90 bin kadrodan sadece 435'ine atama yapıl
mış ve biraz evvel de belirttiğim gibi, bunların hemen hemen tümüne Hakkâri tlinden atama 
yapılmıştır, Tunceli'den ise 2 kişinin ataması yapılmıştır. Şimdi, biraz insafla düşünelim; daha 
kaç kişi atanmış ki, bu dedikodular çıkarılmakta ve şuna tahsis edildi buna tahsis edildi, liste
ler yapıldı, dağıtıldı denilmektedir? 

Değerli arkadaşlarım, aslında, bunların kaynağı bellidir; bizim kadrolarımız bir yönüyle 
sosyal ve ekonomik bir tedbir anlamına gelmektedir, tşte, yasa dışı terör örgütünün de en çok 
canını sıkan şey bu kadro konusu olmuştur. Dolayısıyla, halkımızın büyük bir memnuniyetle 
karşıladığı ve yörede istihdam sorununa önemli bir çözüm getireceği muhakkak olan bu mese
leyi onun içindir ki istismar etmeye çalışmaktadırlar. Meselenin özünde yatan budur. Bunun 
ötesinde, bir bildiği olan varsa, elinde belgesi olan varsa, derhal, getirsin, bana versin; burada 
söz veriyorum, gereken işlem yapılacaktır. (ANAP sıralarından alkışlar) Bunu yapmayıp, bir
takım dedikodulara göre eleştiride bulunmak, sadece halkımızın zihnini bulandırmakla kal
mayacağı gibi, devleti de, devlet itibarını da zedeleyecek, devleti yıpratacaktır. 

Sözlerime son verirken, hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, usulî bir maruzatım var, gündeme geç
meden, arz etmek istiyorum. 

Sayın Bakan, Sayın Topçu'nun konuşmasına cevap vermek üzere kürsüye çıktılar. Sayın 
Topçu'nun konuşması, güneydoğudaki kadrolarla ilgiliydi. Sayın Bakan sözlerinin başında, daha 
konuşmaya başlamadan, bizim milletvekilleri sıralarım ve beni göstererek, laf atıldığı nedeniy
le -sataşma olduğunu iddia etmiyorum; yanlış anlamayın-yahut gündeme getirildiği nedeniyle, 
Şemdinli Kaymakamının uğradığı tecavüzü izah etti. Bu durum karşısında, Sayın Bakan, ceva
ben çıktığı konu dışında, müstakil bir konuyu Yüce Meclise arz ettiğinden, gruplara söz hakkı 
doğmuştur. Bunu değerlendirmenizi ve gruplara söz hakkı tanımanızı rica ediyorum. Eğer siz
de, gruplara söz hakkı doğmadığ kanaati hâsıl olursa, usulen, usul hükümlerine dayanarak, 
arz ettiğim konuda görüşmeye mahal olup olmadığı üzerinde söz talep ediyorum. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, birincisi; mesela bugün gündem dışı konuşma yapılıyor, bakan 
o gün cevap vermiyor, ertesi gün cevap veriyor; bu, teamül haline geldi. Bakan o anda cevâp 
vermemiş, o vesileyle geliyor, "her iki konuyu da cevaplandıracağım" diyor. 

İkincisi, farzımuhal bugün cevap vermedi ve yarın da müzakeremiz devam ediyor, ben, 
dün konuşma olduğu zaman niçin cevap vermedin diye... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, ben, cevap konusuna temas etmiyorum... 

BAŞKAN — Anladım efendim, konunuzu anladım. (ANAP sıralarından gülüşmeler.) 
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M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Bir dakika lütfen... Konu ciddidir, lütfen ciddî olun. 
(ANAP sıralarından "Bağırma, bağırma" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Hallederiz... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Bakan konuşmasına başlarken... 
BAŞKAN — Anladım Sayın Bayazıt. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ben, Sayın Bakanın cevap vermesine değinmiyorum. 

Sayın Bakan kürsüye cevap vermek için çıktı ve müstakil bir başka konuyu dile getirdi; böyle
ce, gruplara söz hakkı doğmuştur. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, Sayın Bakan kürsüye çıktığında,' 'ben cevap arz ediyorum'' 
dedi, müstakil bir ifade kullanmadı. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — "Cevap arz ediyorum" demedi efendim. 
BAŞKAN — Söyledi efendim. Sayın Ergun'un konuşmasından bahsetti... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Lütfen, zabıtları getirtip inceleyiniz; demedi efendim. 
BAŞKAN — Ben... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — O zaman, benim talebim üzerinde görüşmeye mahal 

olup olmadığı konusunda -usul bu hakkı tanımaktadır- lütfen söz veriniz. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Teşekkür ederim.!. Zabıtlara geçti... 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Ktrlı'nm (6/1184) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 

Ufkin önergesi (4/300) 
BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri verilmesine dair önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin sözlü sorular kısmının 676 ncı sırasında yer alan (6/1184) esas numaralı sözlü 

soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

> önder Kırlı 
Balıkesir 

BAŞKAN — önerge geri verilmiştir. 

2. — Bükreş'te yapılacak Balkan ülkeleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Toplantısına 
TBMAd'yi temsilen katılacak Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1649) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bil
gilerinize sunacağım ; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Romanya Parlamentosu Dışişleri Komisyonunun 7-8 Mayıs 1991 tarihlerinde Bükreş'te dü
zenleyeceği Balkan Ülkeleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Temsilcileri Toplantısında 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 5 kişilik bir Parlamento Heyetimizin katılması Genel 
Kurulun 30.4.1991 tarihli 110 uncu Birleşiminde tasvip edilmiştir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi uyarınca heyetimizi oluşturmak üzere siyasî parti gruplarınca bildiri
len üyelerimizin isimleri Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Hasan Adnan Tutkun (Amasya) 
Fethi Çelikbaş (Burdur) 
Özer Gürbüz (Sinop) 
Cavit Kavak (istanbul) 
trfan Demiralp (Samsun) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Batı Avrupa Birliği Assamblesinin Paris'te yapılacak 37 nci olağan toplantısına TBMM'yi 
temsilen 7 kişilik Parlamento heyetinin katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1650) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oy
larınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Batı Avrupa Birliği Assamblesi Başkam Robert Pontillon'dan alınan bir mektupla Batı 

Avrupa Birliği Assamblesinin 3-6 Haziran 1991 tarihleri arasında Paris'te yapılacak 37 nci ola
ğan toplantısına, bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 7 milletvekilimiz gözlemci 
statüsüyle davet edilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerin Düzenlenmesi 
Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca adı geçen Batı Avrupa Birliği As
samblesinin söz konusu toplantısına katılınması hususu Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmına 

geçiyoruz. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — izmir Milletvekili Isüay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı Kanunlarla Değişik 
3194 Sayılı imar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Karama İki Ek Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. 
Sayısı : 421) 

BAŞKAN — izmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 sayılı Kanun
larla Değişik 3194 sayılı imar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna tki 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon? Yok. 
Ertelenmiştir. 
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2. —Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler ile Ekonomik St-
hnttda Bulunan Belediyelere Mali Yardvn Yapdması Hakkında Kanun Tikli/t ve içişleri ve Ptan ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) (1) 

BAŞKAN — Malatya Milletvekili Sayın Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Dünkü Birleşimde, teklifin 2 nci maddesinin müzakereleri tamamlanmış, madde hakkın

da verilmiş bir önerge üzerinde kalmıştık; önergeyi oyladığımız sırada... 
GALİP DEMİREL (Malatya) — Sayın Başkan, önergemizde bir düzeltme yapmak ge

rekiyor. 
"...ve 3030 sayılı Kanun" kelimesinden sonra "18/b maddesi" şeklinde yazılması lazım. 
BAŞKAN — Evet, önergenizi o şekilde düzeltiyoruz efendim. 
Geçen birleşimde karar yetersayısı bulunmadığı için önerge oylanamamıştı... 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yine yok, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bakacağız efendim. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 504 sayılı Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin (b) bendinin aşağıdaki 

yazılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
(b) 2380 sayılı Belediyelere ve ti özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay 

Verilmesi Hakkında Kanunun 3239 Sayılı Kanunla Değişik 1 inci Maddesine göre genel bütçe 
vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden belediyelere ayrılan miktardan ve 3030 sayılı Kanu
nun 18 inci maddesinin (b) fıkrası gereği büyük şehir belediyelerine verilen miktarlardan kesi
lecek yüzde 2 paylar. 

Raşit Dalda! 
Niğde 

ve arkadaşları 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, siz, okunan önergeyi anladınız mı? 

BAŞKAN — Komisyon anladı efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz nasıl rey vereceğiz? 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Karar yetersayısına ulaşılamamıştır. Tekrar ara vermemiz halinde de yetersayıya ulaşma 
imkânımız mevcut değildir. 

. Bu nedenle, Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleriyle sözlü soruları görüşmek 
için, 7 Mayıs 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum, 

(1) 504 S. Saydı Basmayazı 1.5.1991 tarihli 111 inci Birleşimin tutanağına eklidir. 

> Kapanma Saati : 15.27 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — izmir Milletvekili Neccar Turkcan'm, İsparta ili Yenişar Bademli ilçesi Orman Kooperatifi 
isçilerinin alacaklarma ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı LutfuUah Kayalar'm yazüt 
cevabı (7/1988) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca yazılı olarak cevaplan
dırılması için gereğini arz ederim. Saygılarımla. 

Neccar Türkcan 
tzmir 

1. Sayın Bakan İsparta tli Yenişar Bademli ilçesi Orman Kooperatifi işçilerinin orman 
kesim işi 15 Kasım 1990'da bitirilmiş o günden bu yana 5 ay geçmesine rağmen 200 orman 
işçisinin 200 milyon lira alacağı Orman Genel Müdürlüğünce halen ödenmemiştir. 

Ne zaman ödetmeyi düşünüyorsunuz? 

2. Vatandaşın devlete borcu olduğu zaman her ay % 10'dan başlayan gecikme zammı 
ödemek zorunda kalıyor. Siz de köylülerimize ödemediğiniz günlerin faizini ödemeyi düşünü
yor musunuz? 

« 
Yoksa, zaten köylümüz açlığa alıştı, zoraki tasarruf mu yapsın diyorsunuz? Paranın öden

mesinin bu kadar geç bırakılmasını doğru buluyor musunuz? Böyle geç ödemeler için ne gibi 
çareler düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 2.5.1991 
Sayı : ÖKM-2-192 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Kan. ve Kar. Md. lüğünün 29.3.1991 tarihli ve 7/1988-7306/32316 sayılı yazısı. 

tzmir Milletvekili Sayın Neccar Türkcan'ın yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
İsparta tli, Yenişar Bademli tlçesi orman kooperatifi işçilerinin alacağı olan 200 000 000 

TL. 5.4.1991 tarihinde ödenmiştir. 
Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

LutfuUah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

2, — Kars Milletvekili Mahmut Altnak'm, Kars ili Ardahan İlçesine bağlı Kocakoy Köyünün 
su sorununa ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı LutfuUah Kayalar'in 
yazılı cevabı (7/1995) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. Saygılarımla. 

27.3.1991 

Mahmut Alınak 
Kars 

Kars'ın Ardahan ilçesine bağlı Kocaköy Köyünün suyu yoktur. Daha önceden konuyla 
ilgili olarak çeşitli yerlere müracaat edilmişse de köye hâlâ su verilmemiştir. 

Bu konuda hükümetinizin bir çalışması var mıdır? Eğer yok ise köy halkını susuzluktan 
kurtarmak ve gerekli hizmeti götürmek için ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

/ 
/ 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişteri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 2.5.1991 
Sayı :• ÖKM-2-256 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : Kan. ve Kar. Md. lüğünün 29.3.1991 tarihli ve 7/1995-7335/32396 sayılı yazısı. 

Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesi incelenmiştir. 

Kars - Ardahan İlçesine bağlı Kocaköy'ün içmesuyu hakkında 1981 yılında cazibeli olarak 
proje yapılmış olup, projeye esas menbadaki suyun debisinde meydana gelen azalmadan dola
yı proje uygulamaya konulamamıştır. 

1989 yılında yeniden etüt çalışması yapılan üniteye terfili sistemle içmesuyu getirilmesi ka
rarlaştırılmış olup, proje çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Projenin ikmalinden sonra 1992 
yılı yapım programlarında değerlendirilmesine çalışılacaktır. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMt 

112 NCt BİRLEŞÎM 

2 . 5 , 1991 Perşembe 

Saat : 14.00 

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 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

L — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 3, 4, 
6, 7, 10 ve 14 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bu Kanun Hükmünde Karar
namelerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /49, 
1/44, 1/47, 1/46, 1/42, 1/41) (S. Sayısı : 553) (Dağıtma tarihi : 22.4.1991) 

2. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının', 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, 
Bu Kanuna îki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu* (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi : 
17.5.1990) 

3. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoğlu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) . 

4. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 
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313, 314 ve 315 inci Maddeleri Gereğince Verilmiş Cezaların Affı Hakkında Kanun Tek
lifi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu ve 12 Arkadaşının 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun Ek 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi, îzmir 
Milletvekili Ahmet Brsin'in 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 478 inci Maddesinin 2 nci 
Fıkrası ile 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile 765 Sayılı Türk 
Ceza Kanununun 453 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lifi, Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/757, 2/276, 
2/322, 2/345, 2/420, 2/442) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: 12.2.1991) 

5. — Erzurum Milletvekili ismail Köse ile Yozgat Milletvekili Ali Şakir Ergin' 
in, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna iki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve içişleri Komisyonu 
Raporu (2/386, 2/422) (S. Sayısı : 491) (Dağıtma tarihi : 28.11.1990) 

6. — tzmir Milletvekili IşılaySaygm'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun ile 1580 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 
3.12.1990) 

X 7. — 28.7.1981 Tarihli ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret, Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/625) (S. Sayısı : 518) (Dağıtma ta
rihi : 15.2.1991) 

X 8. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili Haydar Koyuncu ye 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. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

9. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

10. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 11. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik- Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 
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X 12. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma tarihi : 15.5.1990) 

13. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu iktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna îki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu {2/195) 
(S. Sayüarı : 279 ve 279a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 3.11.1989, 21.5.1990) 

14. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

15. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

16. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

17. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırım ası Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa, ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

18. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

19. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

20. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

21. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 
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22. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları' Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S, Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

23. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S- Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

24. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

X 25. — Milletlerarası Hidrografi Teşkilatı Sözleşmesinin Onuncu Maddesindeki 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı: 447) (Dağıtma tarihi : 27.9.1990) 

X 26.— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasındaki Askerî Eğitim ve Öğretim İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/527) (S. Sayısı*: 448) (Dağıt
ma tarihi : 27.9.1990) 

X 27. — Nükleer Enerjinin Barışçı Amaçlarla Kullanılması Alanında Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/523) (S. Sayısı: 449) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

28. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 29 Arkadaşının, İzin ve Tebdilihava 
Müddetlerini Geçiren Er ve Erbaşların Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/159) (S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi: 27.9.1990) 

29. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 14 Arkadaşının, 1111 Sayılı Asker
lik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu Raporu (2/324) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 17.10.1990) 

30. —- İzmir Milletvekili Erdal İnönü ve 44 Arkadaşının, Temelli Kapatılmış Si
yasî Partilerin Açılması ve Hazineye İntikal Eden Mal Varlıklarının ladesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/306) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma ta
rihi J 22.10.1990) 

31. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 3 Arkadaşının, 10.7.1953 Ta
rihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesine Bir Bent Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 
(2/334) (S. Sayısı: 468) (Dağıtma tarihi : 24.10.1990) 
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X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri "komisyonları raporları (1/532) (S. Sayısı : 465) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) 

X 33, — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı : 466) (Dağıtma ta
rihi : 25.10.1990) . 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /605) 
(S. Sayısı: 467) (Dağıtma tarihi : 25.10.1990) . 

35. — İstanbul Milletvekili Mustafa Timisi ve 7 Arkadaşının, 2559 Sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Yasasına Bir Madde Eklenmesine ve 466 Sayılı Yasa Dışı Yaka
lanan veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Yasanın 1 inci Mad
desinin Bir Bendinin Değiştirilmesine. İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve İçişleri komis
yonları raporları (2/39) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi: 31.10.1990) 

36. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi : 31.10.1990) 

X 37. — Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bu 
Umduğuna Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/690) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi: 5.11.1990) 

38. — Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur'un, Mezarlıklar ve Şehitlikler Hakkında 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/400) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma ta
rihi • 8.11.1990) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/601) (S. Sayısı : 484) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî işbirliğine ilişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/600) (S. Sayısı :485) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyetinin Taraf Bulundukları 
1.3.1954 Tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesine ilişkin Olarak Yaptıkları 
16 Eylül 1988 Tarihli Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/521) (S. Sayısı : 483) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Karar
larının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu-
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ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/609) 
(S. Sayısı 486) (Dağıtma tarihi : 8.11.1990) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ara
sında Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/610) (S. Sayısı : 487) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1990) 

X 44. — Yeraltı Madenlerinde îşe Alınmada Asgarî Yaş Hakkında 123 Sayılı 
Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasalısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/578) (S. Sa
yısı : 476) (Dağıtma tarihi : 15.11.1990) 

X 45. — Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki Avrupa Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/630) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 46. — Yabancı Hâkem Kararlarının Tanınması ve icrası Hakkındaki New York 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve'Dışişleri komisyonları raporları (1/633) (S. Sayısı: :500) (Dağıtma tarihi: 28.12.1990) 

X 47. — Suçluların ladesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek ikinci Protokoldün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/680) (S. Sayısı : 501) (Dağıtma tarihi : 28.12.1990) 

X 48. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 5 inci 
Maddesine Üç Bent ve 6 ncı Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Tarım Orman Ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/741) (S. Sayısı : 502) (Dağıtma 
tarihi : 28.12.1990) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/728) 
(S. Sayısı : 505) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

50. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/763) (S. Sayısı : 
506) (Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

51. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/756) (S. Sayısı : 511) (Dağıtma ta
rihi ı 7.2.1991) 

X 52. — Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında 
Doğan Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline ilişkin Kanun Tasarısı ile Hatay 
Milletvekili öner Miski ve 12 Arkadaşının Bir Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşme
lerden Doğan Çocukların Neseplerinin Düzeltilmesine ve Bu Birleşmelerin Evlilik Ola-
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rak Tescillerine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/726, 2/307) 
(S. Sayısı 514) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

53. — Atatürk Orman Çiftliği Mülkiyetindeki Bir Kısım Arazinin Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne Devredilmesine İzin Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/787) (S. Sa
yısı : 516) (Dağıtma tarihi : 12.2.1991) 

54. — Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/745) (S. Sayısı : 517) (Dağıtma tarihi : 14.2.1991) 

55. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının, 1402 
Sayilı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi ve Hatay Milletvekili Öner Mis
kinin 13.5.1971 Tarihli ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununun Üç Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet komisyon
ları raporları (1/526, 2/36, 2/38) (S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 20.2.199İ) 

56. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 20.5.1990 Tarih ve 3644 Sayılı 130 
ilçe .Kurulması Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/385) (S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 
20.2.1991) 

57. — istanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 Tarih ve 17T4 Sayılı Kim
lik Bildirme Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/437) (S. Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi :, 26.2.1991) 

58. — Yargıtay Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/721) (S. Sa
yısı : 523) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

59. — Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/764) (S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

60. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/759) (S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

X 61. — Diyanet işleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/760) (S. Sayısı : 526) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 

62. — Adlî Personel ile Hazine Avukatlarına Yol Gideri ve Tazminat Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/778) (S. Sayısı : 527) (Dağıtma tarihi : 28.2.1991) 
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63. — Uzman Jandarma Kanununa Bazı Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/791) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

64. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 Arkadaşının, 442 Sayılı Köy Kanu
nunun 74 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/407) (S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1991) 

65. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Mer
kezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ile Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın 3221 Sayılı Hâkim ve Savcı Aday
ları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci Maddesinin 
2 Numaralı Bendinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Kır
şehir Milletvekili Gökhan Maraş'ın 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 3221 
Sayılı Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/748, 2/133, 2/491) (S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi : 7.3.1991) 

66. — İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt ve 4 Arkadaşının, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 55 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında İçtüzük 
Değişiklik Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/484) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma 
tarihi : 7.3.1991) 

67. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonları 
raporları (1/784) (S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi : 20.3.1991) 

68. — Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Orman ve Köyişleri-
komisyonları raporları (1/648) (S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 69. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Kendi ülkeleri Arasındaki ve Ötesindeki Hava Servisleri İçin An
laşmanın, Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/679) (S. Sayısı: 539) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 70. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Ara
sında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/597) (S. Sayısı : 540) (Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 71. — 12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova'da İmzalanan Uluslararası Hava Taşı
malarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeyi Değiştiren 
Guatemala City Protokolü, 3 Sayılı Montreal Ek Protokolü ve 4 Sayılı Montreal Pro
tokollerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ye Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/740) (S, Sayısı: 541) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 
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X 72. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
tki Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/699) (S. Sayısı: 543) 
(Dağıtma tarihi : 25.3.1991) 

X 73. — Şikago'da 7 Aralık 1944 Tarihinde Âkit ve imza Edilmiş Olan Milletler
arası Sivil Havacılık Anlaşmasına 83 (BIS) Maddesinin Eklenmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi: 25.3.1991) 

X 74. — Türkiye Cumhuriyeti ile italya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/755) (S. Sayısı : 546) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1991) 

X 75. — Çanakkale Milletvekili Ayhan Uysal ve 9 Arkadaşının, Çanakkale Savaş
larına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/338) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1991) 

X 76. — Petrol Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/664) 
(S. Sayısı : 548) (Dağıtma tarihi : 29.3.1991) 

77. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ile Ankara Milletvekili Hazım Ku-
tay'm, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçici 32 nci Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/503) (S. Sayısı : 550) (Dağıtma 
tarihi : 29.3.1991> 

X 78. — Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, Aydın Milletvekili 
Mehmet Yüzügüler'in Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve Kırk
lareli Milletvekili Gürcan Ersin'in 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkın
daki Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet, İçişleri ve 
Tarım, Ormaû ve Köyişleri komisyonları raporları (1/736, 2/390, 2/464) (S. Sayısı: 552) 
(Dağıtma tarihi : 22.4.1991) 

79. — Konya Milletvekili Mustafa Dinek ve 4 Arkadaşının, Posta, Telgraf ve Te
lefon idaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında 22.12.1941, Tarih ve 4157 
Sayılı Kanunun Birinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/377) (S. Sayısı : 555) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1991) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(112 nci Birleşim) 




