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A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 168,173 
1. — Tunus'a gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tmren Ay

kut'un dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Baka
nı Hüsamettin örüç'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1679) 168 

2. — Hindistan'a gidecek olan Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönü
şüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1680) 168:169 

3. — Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Yazar'in dö
nüşüne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1681) 169 



T.B.M.M. B : 122 28 . 5 . 1991 O : 1 

Sayfa 

4. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Ta
ner'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1682) 169 

5. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Mustafa 
Taşar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Recep Ercüment 
Konukman'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1683) 169 

6. T— Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Turizm Bakanı tlhan Akü-
züm'ün dönüşüne kadar, Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı tsmet özarslan'ın 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1684) 170 

7. — Fransa ve Danimarka'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurt-
cebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 
M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1685) 170 

8. — Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Sımak, 
Tunceli ve Van illerinde devam eden olağanüstü halin, 19.7.1991 günü saat 
17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tez
keresi (3/1676) 173:197 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 170 

1. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 20 arkadaşının, değişik işkolla
rında onbinlerce işçiyi işten çıkararak rejimi yozlaştırdıkları ve bu uygulamala
rıyla Cumhuriyetimiz ve demokrasi için büyük, tehlike oluşturdukları iddasıyla 
Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/27) 170:172 

C) ÖNERİLER 172 
a) Danışma Kurulu Önerileri 172 
1. — (11/27) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "özel Gündemde 

Yer Alacak İşler'' kısmında yer almasına, görüşmelerinin (11/25) esas numaralı 
gensoru önergesiyle birlikte yapılmasına ve görüşülme gününe ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi. 172 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 197 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 197 
1. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 23 arkadaşının, tş Kanunu

nun 13 üncü maddesini bir tehdit aracı gibi kullanarak toplu iş sözleşmelerini 
baskı altına almaya çalıştıkları ve sosyal dengeleri kasıtlı olarak erozyona uğ
rattıkları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına iliş
kin önergesi (U/25) 197 

2. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 20 arkadaşının, değişik işkolla
rında onbinlerce işçiyi işten çıkararak rejimi yozlaştırdıkları ve bu uygulamala
rıyla Cumhuriyetimiz ve demokrasi için büyük tehlike oluşturdukları iddiasıyla 
Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/27) 197:218 
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3. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 22 arkadaşının, Anayasayı ve ya

saları keyfî ve hatalı uygulayarak beceriksiz, başarısız ve kayırmacı bir yönetim
le Devleti milyarlarca lira zarara soktukları iddasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/26) 218:245 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 246 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 246 
1. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İçişleri Bakanlığının bir genelgesi

ne dayanılarak İstanbul ve Ankara valiliklerince, memur sendikalarının faali
yetten alıkonulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı Ab
dülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/2023) 246:247 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars - tstanbul ekspres tren se
ferlerinin tekrar hizmete konulmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cen
giz Tuncer'in yazılı cevabı (7/2026) 247:248 

3. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, PTT Kars Başmüdürlüğünce, 
Göle Şube Müdürlüğüne piyasadan araba kiralanması amacıyla gerçekleştiri
len ihaleye ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in yazılı cevabı 
(7/2027) 248:249 

4. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Çukurova Ekspresinin Karalar 
istasyonunda da durmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'
in yazılı cevabı (7/2028) 249:250 

5. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, dolardaki artış nedeniyle 
tütün üreticilerine fark verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı (7/2039) 250:251 

6. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.'nce 
imal edilmesine rağmen bir İtalyan firmasından ray otobös alınmasının nedeni
ne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in yazılı cevabı (7/2041) 251:252 

7. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars tli Tuzluca ilçesine bağlı 
bazı köylerin sulama sorununa ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım orman ve 
Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'in yazılı cevabı (7/2042) 252:253 

8. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, halkevleri Keçiören, Çankaya 
ve Mamak.ilçe şubelerinin Ankara Valiliğince kapatıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/2044) 253:254 

9. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, Konya ili Akşehir ilçesinin il yapı
lıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun ya
zılı cevabı (7/2048) 254:255 

10. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Anavatan Partisi istanbul ti 
Başkanının, devletin koruması altında olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan so
rusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/2050) 255:256 

11. — izmir Milletvekili Akın Gönen'in, Adalet Bakanlığı Müsteşarı ile il
gili olarak basında yer alan iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Ba
kanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/2053) 256:258 

12. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ismet İnönü ile ilgili TRT'de-
ki bazı arşiv filmlerinin yakıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Kemal Akkaya'nın yazılı cevabı (7/2054) 238:259 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

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

İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu Emekli Korgeneral tsmail Selen'in Ankara'da katledil
mesine; Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Temel Cingöz, Emir Subayı Yaşar Işık 
ve Makam Şoförü Şahin Ulusoy'un Adana'da teröristlerce yaralanmalarına ilişkin açıklamada 
bulundu; 

DYP Grubu adına İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal, SHP Grubu adına İzmir Milletve
kili M. Turan Bayazıt, ANAP Grubu adına Niğde Milletvekili Raşit Daldal aynı konuda birer 
konuşma yaptılar. 

Devlet Bakanı Kâmran İnan, SHP Grubu sözcüsü İzmir Milletvekili M. Turan Bayazit'ın 
Hükümete sataşması nedeniyle bir kanışma yaptı. 

İçel Milletvekili Ekin Dikmen de, yurt dışında bulunan göçmenlerin sorunlarının son çı
kan Terörle Mücadele Kanunu ışığında yeniden değerlendirilmesine ilişkin gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. 

Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 23 arkadaşının, İş Kanununun 13 üncü maddesi
ni bir tehdit aracı gibi kullanarak toplu iş sözleşmelerini baskı altına almaya çalıştıkları ve sos
yal dengeleri kasıtlı olarak erozyona uğrattıkları; 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 22 arkadaşının, Anayasayı ve yasaları keyfî ve hatalı 
uygulayarak beceriksiz, başarısız ve kayırmacı bir yönetimle devleti milyarlarca lira zarara sok
tukları; 

İddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergeleri (11/25; 
U/26) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 

önergelerin, gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının birinci ve ikinci sı
ralarında yer almasına; gündeme alınıp alınmayacağına dair görüşmelerinin, Genel Kurulun 
28.5.1991 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ve çalışma süresinin görüşmelerinin bitimine 
kadar uzatılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 

Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün (3/575, 3/958, 3/1000, 3/1035, 3/1329), 
İstanbul Milletvekilleri Mehmet Ali Eren, Yusuf Kenan Sönmez.ve İsmail Hakkı önal, 

Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy, Mardin Milletvekilleri Mehmet Adnan Ekmen ve Ahmet 
Türk, Kars Milletvekili Mahmut Alınak, Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in (3/1069), 

Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un (3/1216, 3/1465), 
Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in (3/1310), 
Ankara Milletvekili Aİ f Sağ'ın (3/1317), 
Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın (3/1536); 
Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonda bulunan yasama 

dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair dosyaların Hükümete geri verilmesine ilişkin Kar
ma Komisyon Başkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu; dosyaların Hükümete ge
ri verileceği bildirildi. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın (3/905) (S. Sayısı : 403), 
Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un (3/629, 3/879, 3/904, 3/1044, 3/968) (S. Sayı

ları : 430, 431, 432, 440, 441), 

— 164 — 



T.B.M.M. B : 122 28 . 5 . 1991 O : 1 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in (3/736,3/901,3/902), (S. Sayıları: 436,437,438), 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (3/941) (S. Sayısı : 435); 
Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair dosyaların Hükümete geri verilmesine 

ilişkin Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanlığı tez
keresi okundu; gündemde bulunan Dosyaların Hükümete geri verilmesi kabul edildi. 

Görüşmelerine 120 nci Birleşimde başlanılan, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının (1/760) (S. Sayısı 
: 526) 1 inci maddesi üzerinde verilen önerge için yapılan oylamalarda karar yetersayısı bulun
madığı anlaşıldığından; 

28 Mayıs 1991 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 16.38'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 
Kâtip Üye 

Ordu 
Ertuğrul Ozdemir 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

24 . 5 . 1991 Cuma 

Teklif 
1. — Ordu Milletvekili Ertuğrul özdemir ile Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un; Atatürk 

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Teklifi (2/570) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.5.1991) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu için kesilen prim

lere ve Kuruma bağlı sağlık tesislerinin yetersiz olduğu iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1248) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.5.1991) 

Kâtip Üye 
Edirne 

ismail Üğdul 
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27 . 5 . 1991 Pazartesi 

Tezkereler 

1. —Cumhurbaşkanlığının 1990 Malî Yılı Kesinhesap Cetvelinin Sunulduğuna İlişkin Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Tezkeresi (3/1677) (Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını 
înceleme Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.5.1991) 

2. — Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünün 1990 Malî Yılı Bilanço ve Faaliyet Ra
porunun Sonulduğuna İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/1678) (Kanun İktisadî Teşebbüsleri Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.5.1991) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, İstanbul Yeni Galata Köprüsü ile Emi

nönü ve Karaköy meydanlarının yapımına dair projenin değiştirilmek istendiği iddiasına iliş
kin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1249) (Başkanlığa geliş tarihi : 
24.5.1991) 

Gensoru Önergesi 
1. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 20 arkadaşının, değişik işkollarında onbinlerce 

işçiyi işten çıkararak rejimi yozlaştırdıkları ve bu uygulamalarıyla Cumhuriyetimiz ve demok
rasi için büyük tehlike oluşturdukları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasa
nın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/27) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.5.1991) (Dağıtma tarihi : 27.5.1991) 

28 . 5 . 1991 Salı 

Tasarı 

1. — Deniz İş Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/810) (Adalet ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.1991) 

Teklifler 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, 
10.7.1953 Tarih ve 6136 Numaralı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanu
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/571) (İçişleri Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.5.1991) 

2. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Bağ - Kur Sigortalılarının Kuruma Olan Prim 
Borçlarından Doğan Gecikme Faizlerinin Affedilmesine Dair Kanun Teklifi (2/572) (Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 24.5.1991) 
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Raporlar 
1. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel ve 18 Arkadaşının, Sakarya Milletvekili Yalçın Ko-

çak'ın, Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 14 Arkadaşının, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Yasasının 
16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifleri ile Hatay Eski Milletvekili Murat 
Sökmenoğlu'nun 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve içişleri ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm komisyon
ları raporları (2/294, 2/301, 2/478) (2/16) (S. Sayısı : 567) (Dağıtma tarihi : 28.5.1991) 
(GÜNDEME) 

2. — Sakarya Milletvekili Ayhan Sakallıoğlu'nun, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
na Geçici 10 uncu Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/556) 
(S. Sayısı : 568) (Dağıtma tarihi : 28.5.1991) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, kamu kurumları için gösterişli binalar satın alın

masının veya kiralanmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1250) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 28.5.1991) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi Dekanı ile ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2096) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.5.1991) 

2. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Bağ - Kur Genel Müdürlüğünce 1990 ve 1991 
yıllarında gerçekleştirilen memur sınavlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/2097) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.5.1991) 

3. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, Bağ - Kur Genel Müdürlüğünün 1990 ve 1991 
yıllarındaki temsil giderlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/2098) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.5.1991) 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Şahin'in, 1990 yılı Hac mevsiminde görev yapan 
kiralama ekibine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2099) (Başkanlığa geliş tarihi : 
27.5.1991) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Şahin'in, Kahramanmaraş tli Andırın İlçesi Çokak 
Bucağı yolunun ne zaman asfaltlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/2100) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.5.1991) 

6. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Uzman hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağ
lık Bakanından yazılı soru önergesi (7/2101) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.5.1991) 

7. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in güvenlik görevlilerince gerçekleştiri
len bir operasyonda yaralı olarak ele geçtiği iddia edilen bir vatandaşın akıbetine ilişkin tçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/2102) (Başkanlığa gcli tarihi : 28.5.1991) 

Geri Alınan Yazdı Soru Önergesi 
1. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay, eroincilere yardım ettiği iddia edilen bir millet

vekilinin kimliğine ilişkin Başbakana yönelttiği yazılı soru önergesini 28.5.1991 tarihinde geri 
almıştır (7/2087) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdiilhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 122 nci Birleşimini açıyorum. 

III.— YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'e kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Tunus'a gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut'un dönüşüne kadar, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakam Hüsamettin Orüç'ün vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1679) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 26 - 30 Mayıs 1991 tarihleri arasında Tunus'a gidecek olan 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tmren Aykut'un dönüşüne kadar; çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin orüç'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur, 
2. — Hindistan'a gidecek olan Devlet Bakanı M. Hhbi Dinçerler'in dönüşüne kadar, Devlet Ba

kanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1680) 

BAŞKAN — Diğer Tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Rajiv Gandi'nin cenaze törenine katılmak üzere, 23 - 25 Mayıs 1991 tarihleri arasında Hin
distan'a gidecek olan Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Yazar'm dönüğüne kadar, Millî 
Savunma Bakanltğma, Devlet Bakam Kâmran İnan'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne üişkin Cum-
hurbaşkanltğt tezkeresi (3/1681) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

TUrkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Grubu (EUROGROUP), Savunma Planlama Komitesi (DPC) ve Nükleer Planla

ma Grubu (NPG) 1991 ilkbahar Bakanlar Toplantılarına katılmak üzere, 2 5 - 3 0 Mayıs 1991 
tarihleri arasında Belçika'ya gidecelCoIan Millî Savunma Bakam Mehmet Yazar'ın dönüşüne 
kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakam Güneş Taner'in dönüsüne kadar, 

Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Kemal Akkaya'mn vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1682) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Amerikan Dernekleri Federasyonunun 10 uncu Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle 

düzenlenen "Türk Hâftası"na katılmak üzere, 23 Mayıs 1991 tarihinde Amerika Birleşik Dev
letlerine gidecek olan Devlet Bakam Güneş Taner'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlıgna, Devlet 
Bakanı Kemal Akkaya'mn vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakam Mustafa Taşar'm dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Recep Ercüment Konukman'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
üişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1683) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonunun 10 uncu Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle 
düzenlenen "Türk Haftası "na katılmak üzere, 23 - 28 Mayıs 1991 tarihleri arasında Amerika 
Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Mustafa Taşar'ın dönüşüne kadar; Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Ercüment Konukman'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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• 6. —Amerika Birleşik Devletlerini gidecek olan Turizm Bakanı ilhan Aküzüm'ün dönüsüne ka
dar, Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı ismet Ozarslan'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1684) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonunun 10 uncu Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle 
düzenlenen "Türk Haftası"na katılmak üzere, 23 - 28 Mayıs 1991 tarihleri arasında Amerika 
Birleşik Devletlerine gidecek olan Turizm Bakanı tlhan Aküzüm'ün dönüşüne kadar; Turizm 
Bakanlığına, Devlet Bakanı tsmet ozarslan'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7 — Fransa ve Danimarka'ya gidecek olan Dışişleri Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönü
şüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekUliî: etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1685) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Haziran - 7 Haziran 1991 tarihleri arasında, Fransa ve 

Danimarka'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN.— Bilgilerinize sunulur. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTARMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. —< Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 20 arkadaşının, değişik işkollarında onbinlerce işçiyi 
işten çıkararak rejimi yozlaştırdıkları ve bu uygulamalarıyla Cumhuriyitemiz ve demokrasi için büyük 
tehlike oluşturdukları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açûmastna ilişkin önergesi (11/27) 

BAŞKAN — Bir gensoru önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizde, aylardan beri değişik işkollarında onbinlerce işçi işten çıkarılmaktadır. Bu ey

lemler, fazla istihdam söz konusu olmayan KÎT'lerde de hızla yaygınlaşmıştır, örneğin, Erde-
mir'de dünya ortalamasına göre istihdam normal iken ve kurum trilyonları bulan kârlar sağlı-
yorken işçi kıyımı kitleler halinde sürdürülmektedir. Kaygılıyız ve görülen odur ki; çok yakın 
gelecekte başta Demir-Çelik işçileri olmak üzere tüm KİT'lerde aynı oyunlar tezgahlanmakta
dır. Kaldı ki işçi kıyımının sancıları ve ön hazırlıkları bütün kurumlarda belirgin biçimde ya
şanmaktadır. 

Bu kıyımların ve çağdışı insafsız operasyonların ardında bazı KİT'lerin ve kuruluşların 
satış öyküsü yatmaktadır. "Battı, batıyor, zarar ediyor, devlete yük oluyor" çığlıkları atılırken 
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hedeflenen : Tabancılara satış hazırlığıdır. Yabancılara satışı cazip kılabilmek için de "makyaja" 
yönelik işçi sayısını indirmek gerektiğine inanılıyor. Böylece satın alacak yabancı güçlerin is
teklerine cevap verilmiş ve o güçler ikna edilmiş olacaktır. Bu bağlamda en somut örneği Erde-
mir'den vermek olasıdır : Erdemir'in A.B.D. Müşavir Firması United Engineering Company, 
satışın gerçekleşebilmesi için işçi sayısının indirilmesini önermiştir. Bu nedenle emirlere uyan 
yönetim T.C. Devletinin icazetini alarak fabrikayı satmadan önce işçisini satmaktadır. Bu satı
şın bedeli açlıktır, sefalettir, sorumsuzluktur, vicdansızlıktır ve hatta halkımıza, insanımıza, 
işçimize ihanettir. 

Bilindiği gibi, ülkeimzde 4 milyona yakın "açık" işsiz var. Bu sayıya gizli işsizlik eklendi
ğinde ortaya çıkacak resmin tüm hesapları alt üst edebileceği unutulmamalıdır. Bu büyüklük
teki işsizler ordusuna yeni işsizler eklemek ülkeye ihanet, toplumsal cinayet ve rejime sivil dar
be hazırlamaktır. 

Her grevden ve özellikle toplu sözleşmeden sonra gerek özel kesimde gerekse KİT'lerde 
bir kılıf bulunarak işçi kıyımı sürdürülüyor, örneğin, Bursa'da 900, Kocaeli'de 400, İzmit'te 
2 000, USAŞ'tan 450, Türk Telecam'dan 250, Kilim grubundan 300, Çizmeci Kauçuk'tan 122, 
Eltor'dan 70, istanbul'da çeşitli iş yerlerinden toplam 2 600 kişi, İzmir bölgesinden 885, Gebze 
bölgesinde 300, Ankara'dan 686, Kütahya, Toprak Gıda ve Good Year'dan toplam 1 101, Bur-
sa'dan ve Turizm sektöründen 2 000 civarında, İskenderun Ektel'den 169 ve Erdemir'den 644 
işçi çıkarılmıştır. Son günlerde çıkarılan işçi sayısı yüzbinlerle ifade edilmektedir. 

İşten atılanların, işsizler ordusuna eklenen bu büyük kitlelerin yarattığı ağır surunlara bir 
de halen çalışanların tedirginliğini eklemek fazla kötümserlik sayılmamalı. Çalışanlar en azın
dan "Hükümetin uyguladığı bu işçi kıyımı ile acaba yarın bana da sıra gelir mi endişesi ile 
yaşamaktadırlar." Bu denli koşullarla can derdine düşürülen işçiden üretim artışı beklenemez. 
Böylesine ağır bir manevî işkencenin reva görüldüğü işçiden randıman almak, çalıştığı kuru
mun rasyonel ve rantabl üretime devamını beklemek olası mıdır? 

Sosyal patlamalar ve rejimi sarsacak, büyük sıkıntılara yol açabilecek nitelikteki bu ağır 
eylemin suçlusu ANAP hükümetidir. Kamuoyunu tedirgin eden, devlete ve rejime güveni sar
san, yüce devlete gölge düşüren ve artık tüm çalışanların, işçinin, emekçinin ve işsizin sabrını 
taşıracak boyuttaki çarpıklığa, haksızlığa, adaletsizliğe ve kural tanımazlığa en köktenci yöne
timler dahi katlanamaz. 

Pervasızca yapılan işçi kıyımları ile rejimi yozlaştırmada dolu dizgin yol alınmaktadır. Bu 
gidiş Cumhuriyetimiz ve demokrasi için büyük tehlike oluşturmaktadır. 

Bu nedenle, Anayasanın 99 ve İçtüzüğün 107 nci maddesi gereğince hükümet hakkında 
gensoru açılmasını arz ederiz. 

Mehmet Dönen Onur Kumbaracıbaşı 
Hatay Kocaeli 

Öner Miski Mehmet Fuat Erçetin 
Hatay Edirne 

Rıza Yılmaz İrfan Gürpınar 
Ankara Kırklareli 

t. Önder Kırlı Kamer Genç 
Balıkesir Tunceli 
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Gürcan Ersin 
Kırklareli 

A. Hüdai Oral 
Denizli 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Mehmet Hıran Bayazıt 
fzmir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Ahmet Ersin 
İzmir 

Eşref Erdem 
Ankara 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Kazım Ulusoy 
Amasya 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Mustafa Sarıgül 
İstanbul 

c) ÖNERILER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — (11/27) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak işler" 

hsmmdayer almasma, görüşmelerinin (11/25) esas numaralı gensoru önergesiyle birlikte yapılmasına ve 
görüşülme gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan önergeyle ilgili bir Danışma Kurulu önerisi vardır; oku
tuyorum : 

Danışma Kurulu önerisi 
No. : 96 Tarih : 27.5.1991 
Danışma Kurulunca aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül

müştür. 
1. Kaya Erdem 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Yasin Bozkurt 
Anavatan Partisi Grubu Başkanvekili 

Onur Kumbaracıbaşı 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 

Başkanvekili 

Vefa Tanır 
Doğru Yol Partisi Grubu Başkanvekili 

öneri: 27.5.1991 tarihli Gelen kâğıtlarda yayınlanan ve bastırılıp dağıtılan, Bakanlar Ku
rulu Üyeleri hakkında U/27 esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin, "özel Gündemde 
Yer Alacak İşler" kısmında yer alması, Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince, gündeme alı
nıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 28.5.1991 Salı günkü birleşimin
de ve konu birliği nedeniyle, gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 1 inci 
sırasında, 11/25 esas numaralı gensoru önergesiyle birlikte yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
8. — Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elâzığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Ştrnak, Tîıncel( ve Van 

Merinde devam eden olağanüstü halin, 19.7.1991 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süre 
ile uzatûmaStna ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1676) 

BAŞKAN — 10 ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin 4 ay süre ile uzatılmasına dair 
Başbakanlığın tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7.3.1991 tarihli ve 132 sayılı kararıyla 19.3.1991 günü sa
at 17.00'den itibaren 4 ay süre ile uzatılması onaylanan, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elâzığ, 
Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tünedi ve Van İllerinde devam eden olağanüstü halin, 19.7.1991 
günü saat 17.00den geçerli olmak üzere 4 ay süre ile uzatılmasının, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine arzı, Bakanlar Kurulunca 23.5.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

Başbakan 

BAŞKAN — Tezkere üzerinde, içtüzüğün 73 üncü maddesine göre görüşme açıyorum. 
Hükümetin açıklamasından sonra, gruplara ve iki milletvekili arkadaşımıza söz verece

ğim ve bilahara tezkereyi oylayacağım. 
Şimdi Hükümete söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 10 ilimizde uygulanmakta olan olağanüstü halin, 19 Temmuz 1991 tarihinden itibaren 
4 ay süre ile uzatılması konusundaki Başbakanlık tezkeresi üzerinde, Hükümetimizin görüşle
rini açıklamak üzere huzurlarınıza g'elmiş bulunuyorum. Bu münasebetle Yüce Meclisin de
ğerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerimin başında, son günlerde yeniden gündeme getirilmek istenen terör konusu üze
rinde bir parça durmak istiyorum. 

Yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz acı tecrübeler, terörizm konusu üzerindeki düşün
celerimizi ve bu musibete karşı takınılması gereken.tavrımızı, yeni bir değerlendirmeye tabi tut
mamız gerektiğini göstermektedir. 

Ülkemizdeki terör faaliyetlerinin geçmişini dikkatle incelediğimizde, başlangıçta terör va
kasına karşı takınılan tutumun, benimsenen siyasî görüş ve bulunulan pozisyonlara göre de
ğiştiği görülmektedir. Mümkün olan her şeyi istismar etmeyi yöntem olarak benemseyen terö
rizmin, bu ortamdan 1970'li yılların sonuna kadar uzun bir süre yararlandığını müşahede 
ediyoruz. 

Bilinen gelişmelerin sonunda, idrak edilen 1980 sonrası dönem, geçmişi ciddî bir şekilde 
kritike etme fırsatı vermiş, terörizm konusunda, toplumda ortak bir bilincin oluşmasına zemin 
hazırlamıştır. Nitekim, terörün, amaç ve kullandığı yöntemler dikkate alındığında, terörizm 
afetiyle mücadelenin, devletin emniyet kuvvetleriyle birlikte bütün toplum kesimleri için de 
millî bir görev olduğu inanç , bugün hem siyasî partileremiz, hem de vatandaşlarımız arasında 

. sarsılmaz bir şekilde yerleşmiş bulunmaktadır. 
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tşte bu yüzden, teröristler, bir süreden beri geliştirdikleri eylemlerle, bu inancı ve toplum
sal şuuru yıkmayı, oluşan birlik ve beraberlik duygusunu zedelemeyi hedeflemektedirler. 

Ülke geneli için konuşursak, gerek militan sayısı, gerek ortaya koydukları eylem adedi ba
kımından hiçbir zaman eski seviyesine ulaşması mümkün olmayan terörizm, buna rağmen za
man zaman giriştiği eylemlerle toplumda maalesef aynı psikolojik etkiyi uyandırabilmektedir. 

Birkaç gün önce olduğu gibi, bazen, ülkeye yıllarca hizmet etmiş generallerimizi, bazen 
ünlü bir bilim adamını, kimi zaman popüler bir gazeteciyi hedef seçerek, toplumda bir şok 
dalgası meydana getirmek suretiyle, biraz önce işaret ettiğim millî mutabakatı ve ortak direnci 
kırmaya çalışmaktadırlar. 

Her biri kendi alanında birer değer olmakla birlikte, bu insanları katletmekle, ne rejimi 
değiştirmenin, ne de Türkiye Cumhuriyetini yıkmanın mümkün olmadığını teröristler de pe
kâlâ bilmektedirler. Onların karanlık ruhlu efendileri de bunu gayet iyi bir şekilde bilmektedir. 

Unutmayalım ki, terörün en önemli güç kaynağı propagandadır. Nitekim, terörün, aslın
da bir amaç değil, bir araç olduğu çok söylenmiştir. Gerçekte terörle sağlanmak istenen şey, 
toplumda, dehşet, korku, yılgınlık, umutsuzluk ve kargaşa ortamı meydana getirip, ülkeyi ve 
milleti zayıflatmak ve sonuçta bundan istifade etmektir. 

Onun için, biraz önce dedim ki, bu eylemler, 57 milyon insanımız arasında oluşan teröre, 
vahşete, cinayetlere karşı ortak şuuru, millî dayanışmayı ve insanî direnişi kırmak istemektedir. 
Böylece, halkımız üzerinde, terörizmin, kendi kapasitesinin çok üstünde bir etki sağlamayı amaç 
edindiği anlaşılmaktadır. 

Sözlerimin başında teröre karşı tavrımızı yeniden değerlendirmemiz gerektiğini söylerken, 
anlatmak istediğim buydu. Dolayısıyla, meseleyi tartışırken bu noktayı hep hatırda tutmamız 
gerekmektedir. 

Evet, demokratik bir toplumda elbette eleştiriler olacaktır; ancak, bu meselenin istismara 
tahammülü yoktur. Terörizmin hedefi, şu iktidar veya bu parti değildir; bütünüyle ülkemiz, 
milletimiz ve devletimizdir. Netice itibariyle, siyasî partilerimizle, basınımızla, demokratik ku
rumlarımızla terör konusunu ele alırken, kimsenin maksadı bu olmadığı halde, sonuçta, "ül
kenin ve devletin güçsüz, toplumun zayıf ve dirençsiz olduğu" gibi yanlış bir anlayışın yerleş
mesine yol açacak tutum ve davranışlardan dikkali bir şekilde kaçınmak gerektiğini hatırlat
mak istiyorum. 

Üzerinde dikkatle durulması gereken bir başka nokta şudur : "Efendim, güvenlik kuvvet
leri, teröristleri, katilleri yakalayamıyor" denilmektedir. Bazı cinayetlerin faillerinin henüz ya
kalanamadığı doğrudur; ancak,' pek çok terör, cinayet ve soygun olayı da kısa sürede aydınlatı
larak eylemciler yakalanmış veya çatışma sonucunda ölü olarak ele geçirilmişlerdir. Bu defa 
da, "Niye sağ olarak yakalamıyorsunuz?" deniliyor. Hatta, daha ileri gidilerek, polis suçlan
mak istenmektedir. 

Değerli milletvekilleri, polis olsun, jandarma olsun, kanunların emrinde görev yapan dev
letin meşru güvenlik güçleri, hiçbir zanlıyı ateş açarak yakalamak istemezler; bunlar devletin 
meşru gücüdür; gelin görün ki, her seferinde, ama her seferinde ilk ateşi açan, zaman zaman 
da güvenlik görevlilerimizi görevi başında şehit edenler, teröristlerdir. Güvenlik görevlileri, ken
dilerine ateş açanlara mukabele etmek zorundadırlar; onlar, silahı, milletimiz adına, dev-
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letimiz adına taşımaktadırlar; bizi ve kendilerini terörist kurşunlarına karşı korumak için taşı
maktadırlar. Elbette ki, kendilerine ateş edildiği zaman, arkadaşları öldürüldüğü zaman, gü
venlik görevlileri, kanunların izin verdiği çerçevede, silahla mukabele edeceklerdir. Mesela, şu 
son istanbul olayını ele alalım : 19 Mayıs günü, iki teröristin kaldığı ev tespit ediliyor, adrese 
gidiliyor, tertip alınıyor, polisin ikazına teröristler ateşle karşılık veriyorlar; bunun sonucunda 
da çatışma çıkıyor ve teröristler ölü olarak ele geçiriliyorlar. Bunlar, 16 Mayıs günü -biri emekii-
üç güvenlik görevlisinin şehit edilmesi olayıyla ilgili kişilerdir. 

Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. Uyarısına ateşle karşılık veren terörist karşısında, po
lis ne yapmalıdır? Bu sorunun cevabını sizlerin takdirine bırakıyorum. Ancak, şunu söyleme
den de geçemiyorum ; Güvenlik kuvvetleri, devletin meşru otoritesinin temsilcisi sıfatıyla ha
reket eden silahlı bir güçtür; bu sebeple, görevini yapması gerektiğinde, kanunların verdiği yet
kileri kullanmaktan da hiçbir zaman çekinmeyecektir; bu hep böyle olmuştur, bundan sonra 
da böyle olacaktır, bu da iyice bilinmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "Güvenlik kuvvetlerinin terör olaylarının üstesin
den gelemediği, hiçbir olayın failini yakalayamadığı" iddiası yanlıştır, haksızdır. Bu iddiaları, 
eğer Hükümeti yıpratmak için ortaya atılmıyorsa, muhtemelen eksik bilgiden kaynaklanmak
tadır. Çünkü, polis ve Jandarmanın başarısıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda, son 
zamanlarda birçok olayın failleri, ölü, yaralı veya sağ olarak yakalanmıştır. İşte, sadece 1991 
yılında aydınlatılan olaylardan -olağanüstü hal bölgesi dışındakilerden- bazı örnekler verece
ğim : 

1989 yılında İzmir'de bir polis memurunun şehit edilmesi ve bir diğerinin yaralanması ola
yının failleri yakalanmıştır. 1990 yılında Tokat-Almus ilçesinde bir jandarma karakoluna bas
kın düzenlenmesi olayı açığa çıkarılmıştır. 1990 yılında Adana'da bir banka şubesinin soyul
ması olayına karışanlar yakalanmış ve adalete teslim edilmiştir. 10.10.1990 tarihinde MİT gö
revlisi Kemal Tunçsel'i şehit eden katiller yakalanıp adalete teslim edilmiştir. 8.11.1990 tarihin
de itirafçı Adil Özbek'in öldürülmesi olayı açığa çıkartılmış ve aydınlatılmıştır. 27.12.1990 tari
hinde Ankara'da Doktor Musa Duman'ın şehit edilmesi olayının failleri açığa çıkarılmıştır. 
25.1.1991 tarihinde istanbul Tekel Satış Deposundan 60 milyon liranın gasp edilip, bir bekçinin 
yaralanması olayı aydınlatılmıştır. 30.1.1991 tarihinde emekli Korgeneral Hulusi Sayın'ın şehit 
edilmesi olayına kansan fail teslim olmuş, suçunu ikrar ve itiraf etmiş olup, adalete teslim edil
miştir. 8.2.1991 tarihinde İstanbul Bakırköy'de polisle silahlı çatışmaya girilmesi olayının fail
leri hakkında yine yasal işlemler yapılmıştır. 9.2.1991 tarihinde İstanbul Koşuyolu'nda özel bir 
şirketin 27 milyon lirasının gasp edilmesi olayı aydınlatılmıştır. 14.2.1991 tarihinde Adana'da 
bir vatandaşın öldürülmesi olayı aydınlatılmıştır. 28.2.1991 tarihinde Adana'da bir Amerika 
Birleşik Devletleri vatandaşının yaralanması ve muhtelif tarihlerde, sekiz ayrı yere patlayıcı madde 
atılması olayı aydınlatılmıştır. Muhtelif tarihlerde Adana'da ANAP il Merkezi, bir banka şu
besi, Amerikan Konsolosluğu ve kültür derneğinin bombalanması olaylarının failleri yakala
nıp, adalete teslim edilmiştir. 1.3.1991 tarihinde istanbul'da özel bir hastanenin 150 milyon li
rasının gasp edilmesi olayı aydınlatılmıştır. 5.3.1991 tarihinde izmir'de bir vatandaşın silahla 
taranması olayı açığa çıkarılmış ve aydınlatılmıştır. 16.3.1991 tarihinde izmir'de bir gece bekçi
si ve bir vatandaşın şehit edilmesi olayı açığa çıkarılmış ve aydınlatılmıştır. 21.3.1991 tarihinde 
izmir Karşıyaka'da bir karakolun bombalanması sonucunda bir polisin şehit edilip, ikisinin 
yaralanması olayı aydınlatılmıştır, istanbul'da beş ayrı yere patlayıcı madde atılması olayı 
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aydınlatılmıştır. Muhtelif tarihlerde, İzmir'de üç ayrı yerin bombalanması olayı açığa çıkarıl
mış ve aydınlatılmıştır. 1.4.1991 tarihinde İstanbul'da bir otonun gasp edilmesi olayı aydınlatıl-
mışur. 3.4.1991 tarihinde Ankara'da başlatılan bir operasyon sonucunda, Kayseri Milletvekili 
Sayın Recep Ergun'a yönelik suikast hazırlığı önlenmiş ve açığa çıkarılmıştır. 26.4.1991 tari
hinde İstanbul Fatih'te bir Ziraat Bankası şubesinin soyulması olayı açığa çıkarılmış ve aydın
latılmıştır. 16.5.1991 tarihinde İstanbul'da biri emekli üç emniyet görevlisinin şehit edilmesi olayı 
açığa çıkarılmış ve aydınlatılmıştır. 

Görüldüğü gibi, bu olayların failleri ya sağ olarak ya da yaralı veya ölü olarak ele geçiril
miş ve adaletin pençesine teslim edilmişlerdir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bunların faillerinin hepsi ölenler midir? 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Bunları uzun uzun sayma
mın sebebi, bütün bu hadiselerin peşinde olduğumuzdur. İnancımız, polisin, jandarmanın ve 
güvenlik kuvvetlerinin, bütün imkânlarıyla, bu gibi terör olaylarıyla mücadele etmek için çaba 
harcadığı ve büyük ölçüde de bunda başarılı olduğu yolundadır. "Hiçbir olayın faili 
yakalanamıyor" imajının yanlış olduğunu vurgulamak için sıraladım bu olayları. 

t. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — İnsaf yahu, insaf. 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — ebette ki, çözemediğimiz, 
henüz failini yakalayamadığımız olaylar da vardır. O manada, muhalefetin tenkitlerini elbette 
ki, bir ikaz olarak kabul ediyor ve bu manada çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz; ama, hiçbir 
olayın faili yakalanmıyor, hiçbir mesele aydınlığa çıkarılmıyor yolundaki tenkitler, haksızdır. 
Bu madana, çalışan güvenlik görevlilerimize karşı haksızlık yapmayalım diye bu olayları sıra
lamak ihtiyacını duydum. 

Ayrıca, bunların dışında daha pek çok eylemle ilgili olarak yapılan sıkı takip ve tahkikat
lar sonucunda, 3 155 kişi yakalanarak, yaptıklarının hesabını vermek üzere adlî makamlara 
tevdi edilmişlerdir. Bunlar 1991 yılı içresinde gerçekleştirilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O 3 155 kişinin kaçı tutuklanmıştır Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Bunlarla birlikte, 15 uzun nam
lulu otomatik silah, 74 adet tabanca, 9 337 adet mermi, 26 adet fünye, el telsizleri, 75 milyon 
lira para, çeşitli daktilo ve teksir makineleri, Suç delilleri olarak ele geçirilmişlerdir. 

Keza, 14.5.1991 tarihinde Kahramanmaraş Elbistan İlçesi dağlık kesiminde 7 PKK üyesi 
terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Kullandıkları silahlar ve mermi kovan
larının balistik muayenesinden, bu teröristlerin aralarında Çağlayancerit Jandarma Komutan
lığı, Pazarcık Emniyet Müdürlüğü binasına saldırı olayı dahil, Elbistan, Pazarcık, Çağlayan
cerit ve Nurhak çevresinde 10 ayrı olayı gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. 

Bugün gerçekleştirilen bir operasyonda, saat 10.00'da, Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi 
dağlık kesiminde 10 terörist, çatışma sonucunda silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiş
tir. Güvenlik kuvvetlerinin de zayiatı yoktur. 

23.5.1991 tarihinde Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Temel Cingöz'e suikast 
yapılmasıyla ilgili olarak, çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış, bunlarla birlikte 2 tabanca, 
67 mermi, 2 el telsizi, 10 kilo patlayıcı madde malzemesi, muhtelif teksir ve baskı makineleri 
ve çeşitli eylem planları ele geçirilmiştir. 
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Olağanüstü Hal Bölgesine gelince : Yasadışı terör örgütü, geçtiğimiz 1990 yılını, eylem 
yılı olarak ilan etmişse de, bu yıl için belirlediği hedeflerini gerçeklişterememiş ve 1990'da, 313'ü 
ölü.olmak üzere, 494 militanını kaybetmiştir. Böylece, 1990 yılında büyük bir başarısızlığa uğ
ratılan terör örgütü, 1991'de yeni arayışlara girmiş, özellikle Olağanüstü Hal Bölgesinin çevre 
illerinde bazı ses getirecek eylemlerde bulunmuştur. 1991 yılına kadar faaliyetlerini "Botan" 
tabir ettikleri Siirt, Şırnak ve Hakkâri bölgesinde yoğunlaştıran terör örgütü, alınan önlemler 
sonucunda, faaliyetlerini sürdürmede güçlükle karşılaşmasıyla, ayrıca, mücavir illerle, daha 
önce olayların az görüldüğü illerde güvenlik kuvvetlerinin az olacağı değerlendirmesini yapa
rak, Van, Bitlis, Muş ve Bingöl illerinde faaliyetlerini artırmaya yönelmiştir. 

Dikkati çeken bir başka nokta, yasadışı örgütün, bu dönemde, saldırılarını daha çok gü
venlik kuvvetlerine ve kamu personeline yönelterek olayları tırmandırmak istemesidir. 28 Ni
san tarihinde Solhan Kaymakamı, Cumhuriyet Savcısı ve Orman Bölge Şefinin şehit edilmesi, 
8 Mayıs 1991 tarihinde Bitlis Çeltikli Köyünde S güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 11 Mayıs 
1991 tarihinde Bitlis Güroymak İlçesi Jandarma Karakoluna silahlı saldırı düzenlenmesi bu 
kapsamda değerlendirilmektedir. Bu üç olayla ilgili olarak faillerin yakalanması için geniş çaplı 
arama, tarama ve takip faaliyetlerine devam edilmiş, Solhan Memurlar Lokaline saldırı olayı
nın soruşturmasında 6 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 4'ünün, olayın sorumlularından ol
duğu anlaşılmıştır. . 

8 Mayıs 1991 tarihinde Bitlis Çeltikli Köyü Karakuş Mezrası kırsal kesiminde pusu kura
rak 1 Üsteğmen, 1 erbaş ve 3 erin şehit edilmesi olayına bizzat iştirak eden 1 terörist kendiliğin
den teslim olmuştur ve sorgulaması devam etmektedir. 

11 Mayısta Güroymak İlçesi Jandarma Komutanlığı binasına saldırı olayı sırasında, 1 te
rörist ölü, 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştin Derhal başlatılan arama ve takip neticesinde,7 

saldırı olayına bizzat iştirak eden 3 kişi kendiliğinden teslim olarak, eyleme katıldıklarını sa
mimî bir şekilde ikrar etmişlerdir; bunların sorgularına devam edilmektedir. Yine bu çalışma
lar sırasında, olayla ilgili olarak 20 kişi gözaltına alınmış, bunlardan U'i adliyeye sevk edilmiş, 
9'u tutuklanmıştır. 

Terörist örgütün muhtemel eylemleri dikkate alınarak, bölge çapında tedbirler artırılmış, 
kritik iller takviye edilerek, güvenlik kuvvetleri büyük bir hareketlilik içerisine sokulmuşlardır. 
Halen bölgenin tümünde, bir taraftan, önleyici nitelikte arama ve takip çalışmaları sürdürü
lürken, diğer taraftan, önceki olayların faillerini yakalamak için yoğun bir gayret sarf edilmek
tedir. Nitekim, bu çalışmaların bir neticesi olarak, birçok olayın failleri yakalanarak adalet önüne 
çıkarılmıştır. Bunların tamamını burada zikretmek, takdir edersiniz ki mümkün değildir; bu 
sebeple sadece birkaç örnek sunmakla yetineceğim : 

4 Martta Adıyaman-Çelikhan-Pınarbaşı Köyünde 3 terörist, 14 Martta Mardin-ömerli İl
çesi İkiztepe Köyünde 5 terörist, 19 Martta Diyarbakır- Silvan- Gürpınar Köyünde S terörist, 
29 Martta Şırnak-Ulüdere İlçesi Işıkveren Köyünde 9 terörist, 2 Nisanda Şırnak-Güçlükonak-
Damlabaşı Köyünde 6 terösirt ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca, aşağıdaki bazı eylemlerin 
failleri ele geçirilmiş, olaylar aydınlığa kavuşturulmuştur : 

7 Ekim 1989 tarihinde, Hakkâri Çukurca'da güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya girerek, 1 
geçici köy korucusu ve 1 vatandaşın şehit edilmesi, 5.12.1990 tarihinde Mardin-Eroğlu Köyün
de çatışma sırasında 1 erin şehit edilmesi, 1 astsubay ve 1 erin yaralanması, 8 Aralık 1990 ta-
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rihinde Şırnak'ın kırsal alanında 1 erin şehit edilmesi, 9 Aralık 1990 tarihinde Mardin-Akarsu 
Bucağında 3 vatandaşın şehit edilmesi, 10 Aralık 1990 tarihinde Silvanspor Kulübü binasına 
sabotaj düzenlenmesi, 28 Ocak 1991 târihinde Nusaybin Kütüphane Binasına sabotaj düzen
lenmesi, 2 Şubat 1991 tarihinde Mardin-Midyat İlçesinde silahlı saldırı ve 1 geçici köy korucu
sunun şehit edilmesi, 30 Nisan 1991 tarihinde Muş Merkez Kurtköy'de gasp olayı, 13 Mayıs 
1991 tarihinde Şemdinli-Günyazı Köyünde 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi ve 1 vatanda
şın yaralanması, 

Bunlar, sadece 1 Mart tarihinden bu yana gerçekleştirilen çalışmalardan bazı örneklerdir; 
Daha pek çok olay aydınlatılmış, failleri yakalanmıştır. 

Güvenlik görevlilerimizin kanlarının yerde kaldığı iddiası doğru değildir. Saydığım olay
lar, devletin resmî kaynaklarından alınmış bilgilerdir ve belgelere dayalıdır. İçişleri Bakanlığı
mız, dileyen kişilere bu konularla ilgili daha detaylı açıklamaları yapmaya hazırdır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Soru önergelerimize cevap versenize Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Bu çalışmalar sonucunda, 1 
Ocak 1991-20 Mayıs... * 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Soru önergelerimize evvela bir cevap verin de... 
BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, söz sıranız var, o zaman konuşursunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Tamam da... "Yfcni sırası gelmişken... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — 1 Ocak - 20 Mayıs 1991 ta
rihleri arasında, 55'i ölü olmak üzere, 108 terörist, 604 adet çeşitli uzun namlulu silah, 239 
bin adet mermi, 204 adet el bombası ve çeşitli patlayıcı madde de geçirilmiştir. 

Görülüyor ki, bölgede terörizme karşı amansız bir mücadele yürüten güvenlik kuvvetleri
nin faaliyetlerini başarısız olarak değerlendirmek, haksız bir düşünce olacaktır. Bilakis, devlet 
kuvvetleri, artan bir etkinlikle, canla ve başla teröristlerin peşindedirler. 

Bölgede alınmakta olan tedbirler, şüphesiz ki kolluk hizmetlerinden ibaret değildir. Eko
nomik ve sosyal nitelikli tedbirlerin alınmasına da devam edilmektedir. Nitekim, bölge gene
linde 1991 yılında 15 trilyon liranın üzerinde yatırım öngörülmektedir. Kararname ile verilen 
90 bin işçi ve memur kadrosuna atamalar da önümüzdeki günlerde hızlandırılacak ve bu iş
lemde, kısa bir süre önce sel baskını afetine maruz kalan illerimize öncelik verilecektir. 

Sayın milletvekilleri, derlenen bilgilerden, önümüzdeki dönemde yasadışı terör örgütünün 
faaliyetlerinin alabileceği şekil, aşağıdaki gibi değerlendirilmektedir; 

Terör örgütünün, bir kısım militanlarını Kuzey Irak'ta topladığı, yapabildikleri takdirde, 
bunları silahlarıyla birlikte Türkiye'ye göndermek istediği anlaşılmaktadır. Yoğun propaganda 
ile, silahlı dağ kadrosuna iltihakların sayısını yükseltmenin, böylece, verdiği kayıpları telafi et
menin yollarını aramaktadır. Son zamanlarda geçici köy korucuları ve çeşitli aşiret ileri gelen
leri üzerinde çalışarak, koruculara silah bıraktırmak, aşiret ileri gelenlerini ise, en azından ta
rafsızlaştırmak istemektedirler. Böylece, eylemlerini daha fazla artırmaya çalışarak, güvenlik 
kuvvetlerine yönelik pusu ile, ilçe merkezleri başta olmak üzere, meskûn mahallerdeki güven
lik merkezlerine karşı baskın ve taciz ateşi açmak, birtakım masum talepler bahane edilerek, 
il ve ilçe merkezlerinde kitle gösterilerini teşvik ve tahrik etmek, özellikle buraya dikkatinizi 
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çekmek istiyorum: Terör örgütü, şimdiden bu hususları planlamaktadır. Bu itibarla, meydana 
gelebilecek sosyal faaliyetlere yaklaşımlarımızı tespit ederken çok dikkatli hareket etmemiz ge
rektiğini bir kere daha vurgulamak istiyorum. Diğer çeşitli illegal örgütlerle işbirliği içinde şe
hirlerde silahlı eylem yapmak gibi faaliyetlere tevessül etmeleri mümkün görülmektedir. Bütün 
bu ihtimaller değerlendirilerek, yörede gerekli önlemler alınmış ve alınmaya devam etmektedir. 

Olağanüstü Hal Bölgesinde, halkın, can ve mal güvenliğini en etkin bir şekilde sağlamak, 
alınmış ve alınmakta olan tedbirleri desteklemek, bölgeye mutlu ve huzurlu bir gelecek hazır
lamak için, mevcut uygulamanın devam ettirilmesi gerekli görülmektedir. 

Yukarıda arz edilen değerlendirmeler ışığında, Başbakanlık tezkeresine uygun olarak, Bat
man, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerimizdeki 
olağanüstü hal uygulamasının, 19 Temmuz 1991 tarihinden itibaren, 4 aylık bir dönem için 
daha devam ettirilmesi hususundaki Hükümetimizin görüşlerinin, tarafınızdan da desteklene
ceğine gönülden inanıyorum. Bu inanç içerisinde, huzurlarınızdan aynlmadan önce, bütün mil
letvekili arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Kenan Süzer. 
Buyurun. 

SHP GRUBU ADINA KENAN SÜZER (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri 
arkadaşlarım; 10 ilimizde süren olağanüstü halin 4 ay daha uzatılmasıyla ilgili Hükümet tezke
resi üzerinde, partimin görüşlerini belirtmek için huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, daha önce silahlı saldırıya uğramış olan Adana Jandar
ma Bölge Komutam Tuğgeneral Temel Cingöz'ün ölümünden duyduğumuz üzüntüyü belirte
rek sözlerime başlamak ve Sayın Cingöz'ün, ailesine, yakınlarına, Silahlı Kuvvetlerimize ve 
halkımıza, partimizin başsağlığı dileklerini iletmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, olağanüstü halin uzatılması talebi ilk değil -tarihlerden öyle anlaşı
lıyor ki- son da değildir. Bu olağanüstü hal, bu bölgede, 10 ilimizde 7 yıldır uygulanmakta; 
sıkıyönetim dahil 11 yıldır, bölge, olağan yönetime kavuşturulamamaktadır. 

Anayasanın 120 nci maddesinden kaynaklanan bu yetki, dikkat edilirse, ilk ilanında altı 
aylık, uzatmalarda dörder aylık süreleri kapsamaktadır; yani Anayasanın bir esprisi var : Dört 
aylık süreyi yeterli görüyor. Haydi bilemediniz bir dört ay daha, bir dört ay daha uzatılabilir; 
ama, 22 kez uzatma, Anayasanın esprisine aykırıdır. 

Bu, bir olayın tescilidir : Olağanüstü hal uygulaması, Hükümetçe kötüye kullanılmakta
dır. Maalesef olaylar bitmiyor; Yüce Meclis, aynı gerekçelerle yeniden uzatma talepleriyle kar
şı karşıya geliyor... 

Eğer, Hükümet işin ucunu kaçırdı ise, Yüce Meclise dönmeli, konuyu Meclise getirmeli, 
ciddî ciddî tahlil yapılmalı ve olay yeniden gözden geçirilerek, "Neler yapılabilir, nelerimiz ek
sik, yanlış yapılan nedir?" konularında, halkın iradesinin tecelli ettiği Yüce Meclisin görüşleri 
alınmalıdır. Hükümet, gerekirse gizli oturum talebi ile, o bölgede nelerin olupbittiğini bu Mec
lise aktarmak zorundadır. Böyle iki satırlık yazılarla, "şuhu yakaladık, bunu yakaladık" şek
linde iki satırlık konuşmalarla, 4 milyondan fazla insanı, onbir yıldır, çok özel bir yönetim 
biçimiyle yönetmek, hem haksızlıktır, hem insafsızlıktır. 
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Bu bakımdan, Hükümet, olağanüstü hali -Anayasanın 120 nci maddesi "fevkalade du
rumlarda dört ay uzatmayı'' uygun gördüğü halde- 22 kez uzatmakla, anayasal bir hakkı kö
tüye kullanmaktadır. ANAP hükümetleri, bölgede geçici bir yönetim biçimini, kalıcı bir yöne
tim biçimine dönüştürmüşlerdir. 

Bu kadar uzun süren t u tür bir yönetim, zaman içinde olağanlaşır; olağan anayasal düze
ne geçmek ise, zaman geçtikçe, daha da zorlaşır. Çünkü, olağanüstü hal yönetimleri, şeffaf, 
berrak değildir; bulanıktır; herkes birbirine şüphe ile bakar. 

Ülkenin bir bölümünün olağanüstü hal idaresiyle yönetilmesi, oradaki insanlarımıza kuş
ku ile bakmayı gerektirmez. Halbuki, ANAP Hükümeti, o bölgedeki insanlarımızı potansiyel 
suçlu saymış, onlara şüphe ile bakmış, oradaki hareketler, konuşmalar, sanki bir yerlere mesaj 
veriliyormuş" gibi algılanmış ve o bölgedeki insanlarımız incitilmiştir. Bundan derhal vazge
çilmelidir. 

Hükümetin görevi, ülkenin her köşesini aynı sistem içerisinde, aynı yöntemle -ancak, ola
ğan bir yöntemle, anayasal bir yöntemle- idare etmektir; Hükümetin görevi budur. Bir bölgeyi 
bir başka yöntemle, diğer bölgeleri bir başka yöntemle, 10 ili Olağanüstü Hal hasası ile 63 ili 
olağan yasalarla idare etmek gibi, ülkenin geleceğini etkileyen; halkın veya o bölgedeki insan
ların, diğer bölgelerdeki insanlarla ayrı düştüğü havasını veren her türlü yöntem, ülkemizin 
geleceği ve özellikle demokrasimiz yönünden son derece sakıncalıdır. Hükümet, her bölgeye 
aynı yöntemle, aynı anlayışla yanaşmalıdır. 

Hükümetin olaylar üzerindeki teşhisi çok yanlıştır. Toplumun ve bölgenin demokratikleş
meye ve özgürleşmeye ihtiyacı vardır; çağdaş toplumları yönetmenin sırrı da budur. Yönetim, 
hukukun üstünlüğünden asla sapma göstermemelidir. Bir kere bu sapma görülürse, devlet dü
zeninin çivileri yerinden oynar, hâkimiyeti kaybedersiniz. Nitekim, köy koruculuğu sistemin
de, hukukun üstünlüğünden saptınız; devlet, aslî görevi olan vatandaşın can ve mal güvenliği
ni sağlama görevini, taşeron kanalıyla, köy korucuları kanalıyla, bir başkasına ihale etmiş du
ruma düştü, öyle olunca, o bölgede yaşayan insanların devlete olan güveni sarsılır. Bu güveni 
kurmak, özellikle ve öncelikle gereklidir. Toplum önce sivilleşmelidir. O bölgedeki hastalık bu 
idi; ama Hükümet yanlış bir uygulama ile, o bölgedeki sivilleri silahlandırdı. "Halk sivilleş
men, anlayış sivilleşmeli, kafalar sivilleşmen" derken, o bölgedeki yurttaşları da silahlandır
mak suretiyle ters bir uygulamanın içerisine girdiniz. 

"özel tim gereklidir" dediniz. Doğrudur, belki özel tim yararlı olabilir; ama özel timin 
hareketlerini son derece gizlediniz, "özel tim" demek, sorumsuz bir tim demek değildir; onun 
da sorumlulukları var, onun da bu olayları önlemede birtakım katkıları elbette olacak; ama 
"özel tim" demek, sorumsuz bir anlayışla, istediği gibi hareket eden bir tim demek değildir, 
keyfîlik hiç değildir, özel tim de olsa, çalışmalarını hukuk içerisinde sınırlı tutmalıdır. Elbette 
teknik çalışacaktır, iyi eğitilmiş olacaktır ve yetenekli insanlardan oluşacaktır; ama bütün bu 
sayılan nitelikler, istediğini yapma hakkını hiç kimseye veremez. 

özel tim, maalesef, o bölgede, hem yakalayan, hem suçlayan, hem yargılayan, hem de 
kararı infaz eden bir kurum haline geldi; özel timi yıprattınız. 

Şu unutuldu : Kimse, hukukun dışında ve üstünde olmamalıdır. Olayları önlemenizi, çok 
ayrıcalıklı ve hukuk dışı uygulamalara göz yummak suretiyle beklemeyiniz. Asıl amaç, hukuk 
devletine hizmet etmektir. 
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O bölgede adliye, olağanüstü hal yönetiminin bir bürosu haline geldi. Kuvvetler ayrılığı 
ilkesi, Anayasanın 19 uncu maddesine göre esas olduğu halde, güneydoğu bölgesinde yürütme 
ile, yargı erki, iç içe görülmeye başlandı. Adaletsizlik toplumu temelinden sarsar, bunalıma 
düşürür. O bölgedeki insanlar adliyeye de güven duymazlarsa, kendilerini denize düşmüş var
sayarlar ve hangi yılana sarılacaklarını da bilemezsiniz, tşte, olaylar bu nedenle durmuyor, bir 
başkasına sahlma eğilimi belirdiği için durmuyor. 

Değerli milletvekilleri, çok yanlışlar yaptınız, ama bir yanlışınız çok bariz bir şekilde or
tada görülüyor. Bu yanlışınız da, toplumun af beklentilerini sömürmeniz olayıdır. Cezaevle
rindeki mahkûmların ve yakınlarının af beklentilerini bayrama denk getirip, bayramı da istis
mar ederek, sömürdünüz. Demokratikleşme süsü vererek acele ile hazırladığınız tasarıyı, ko
misyonlarda değiştirerek geceyarısı önergeleriyle çığrından çıkarıp torba bir tasarı gibi 3713 
sayılı Terörle Mücadele Yasası olarak çıkardınız. Bu uygulama ile bir kere cezaevlerindeki in
sanların ve yakınlarının af umutlarını kötüye kullandınız. Bu, devlet anlayışı ve ciddiyeti ile 
bağdaşmadı. Aslında bu yasa genel bir başarısızlığın kabulü idi, ama öyle bir makyaj verdiniz 
ki, 141, 142 ve 163 üncü maddeleri ile Türkçeden başka dillerin konuşulmasını yasaklayan ya
sanın kaldırılmasıyla, toplumun beklentilerini karşıladığınızı zannettiniz. Halbuki, çok büyük 
haksızlık, çok büyük vebal altında kaldınız. Yasa çıktığı gün haksızdı ve farklı uygulamaların 
kaynağı oldu. Şunu bilin ki, çok derin görüş ayrılığımız sebebiyle, Anayasa Mahkemesine da
va açtık. Bırakın bizi, askerî mahkemeler, adlî mahkemeler, yasadaki haksızlığı çok net ve açık 
olarak, uygularken gördükleri için, onlar da itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine gitmek zo
runda kaldılar. 

3713 sayılı Kanun kesinlikle antidemokratiktir, öncelikle, Hükümetle, terör tanımında bir 
araya gelemiyoruz. Korkutma, yıldırma, sindirme, baskı terördür diyorsunuz. Bunlar o kadar 
soyut kavramlar ki, bu kavramlarla herkesi bir anda suçlu saymanız mümkündür. "Korkuttun" 
der devlet korkutur "sindirdin" der devlet sindirir, "Yıldırdın" der devlet yıldırır. Bu defa top
lumu. Bunun ölçüsü ne olacak, hak ve özgürlükler nereye kadar kullanılacak, nereye kadar 
kullanılmayacak, bunun sınırını bulamazsınız. Bu, kötü uygulayıcılar elinde son derece tehli
keli bir yasadır. 

Geçici 4 üncü madde ile çok büyük haksızlık yaptınız; Yüce Mecliste, suç işleyenler ara
sında ayınm yaptınız : Sağ teröristle, sol teröristi birbirinden ayırdınız; oysa ikisinin de amacı 
aynı, ikisinin de beyninin içinde, bu devlet hedef olarak var. Burada ayırım yaptınız ve bırakın 
demokratik kuruluşları, askerî mahkemeler bile buna isyan ettiler ve Anayasa Mahkemesine 
başvurdular. 

15 inci madde ile, güvenlik görevlilerine, hukuk dışı uygulamaları için ödün verdiniz. El
bette güvenlik görevlileri devletin bekası için çalışacaklar; ama öyle bir kapı araladınız ki, "Bir 
güvenlik görevlisi birini öldürdüğü zaman tutuklanamaz" hükmünü getirdiniz. Güvenlik gö
revlisi suçluysa; elbette tutuklanır; suçluysa, güvenlik görevlisi de olsa tutuklanır ama "dava 
sonuna kadar" demek suretiyle kendisini dışarıda bırakarak, delilleri karartmasına imkân sağ
layacak o kapıyı araladınız. 

Biz, Meclis olarak, bununla, kuvvetler ayrılığı prensibini bir kez daha çiğnemiş olduk. 
Bir kimsenin tutuklanıp tutuklanmayacağına yargıç karvar verir, yargı organı karar verir. Ka
nunla "bunları tutuklamayacaksınız" dedik ye böylece Anayasanın 19 uncu maddesindeki kuv
vetler ayrılığı prensibini Meclis olarak biz kendimiz çiğnemiş olduk. 
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Bütün bunları düzeltmek mümkün; fakat zaman geçermeden, acıyı büyütmeden, yarayı 
büyütmeden bunları yapmak lazım. 

141 ve 142 nci maddeleri kaldırdık diye etrafta ve özellikle Avrupa'da çok demokratikleş-
tirilmiş bir Türkiye sunmak istiyorsunuz; ama yine bu yasa ile basını susturmaya çalışıyorsun-
zu. Basına sınırlamalar getirildi bu yasa ile. Basının sustuğu yerde şayialar yayılır, berraklığın 
olmadığı yerde demokratik düzen sözde kalır, hakkın kötüye kullanılmasına ortam hazırlar; 
gizlilik, sosyal olayların bataklığı haline gelir. Bu yasa ile basına sübjektif ölçüler koyarak, pa
ra ve özgürlüğü bağlayıcı cezalar getirdiniz. 

Değerli milletvekilleri, kısacası, yanlış yaptınız, yanlış yoldasınız. Bunun sonucunda te
rör, giderek bölgenin dışına çıktı, tüm yurda yayıldı; şimdi ise, daha önce o bölgede görev ya
pan üst düzeydeki generallerimize, polislerimize yöneldi. Devleti, toplumu derinden sarsan san
sasyonel eylemlere geçildi. 

Sayın Bakanın saydığı olayların faili bulunmuştur; izin verirseniz Biraz da biz sayalım. 
Toplumu derinden sarsan bir Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Hiram Abas, İs
mail Seren cinayetlerinin failleri nerede? İstanbul'da iki tane gaspedilmiş arabayı bulduk diye 
olağanüstü halin 4 ay daha uzaUlmasını istemek, burada yakışık almadı. Siz, bu cinayetlerin 
faillerini bulmak zorundasınız. Terörün asıl amacı, yurdun her köşesinde, aynı anda, tüm vic
danları sızlatacak olay yaratmaktır. Onun failini bulduğunuz zaman ancak, Hükümeti başarı
lı saymak mümkün olabilir. 57 milyon insanı üzen olaylar, terörün amacıdır. Terör öyle bir 
olay yaratayım ister ki, 57 milyon insanın vicdanları sızlasın. İşte bu olayların faillerini bula
madığınız sürece, kendinizi başarılı sayamazsınız. 

Terör örgütleri artık çok rahat karar veriyor, olayları planlıyor, eylemlerini gerçekleştiri
yor ve ellerini, kollarını sallayarak kaçıyorlar. Bu, çok tehlikeli bir şey ve Ankara, İstanbul, 
Adana, İzmir gibi büyük kentlerimize sirayet etti. "Faillerini bulduk" diyemezsiniz. Olayları 
durdurmak için, terör örgütlerini caydırmak için, bu büyük olayların faillerinin mutlaka bu
lunması şarttır. Yoksa, yeni olayları teşvik eder, teröriste cesaret verir... Bu tutumunuz bizi bir 
kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Olayları yine ciddiye almamışsınız. Sayın Bakanın konuş
malarında, olayların duracağı yönünde yine en ufak, en küçük bir işaret göremedik. Nasıl gö
rürsünüz?.. Şüpheli şahısların eşkali veriliyor; devletin radyosu, televizyonu, teröristin ceketli 
olduğunu söylüyor!.. E! ceketini çıkarırsa nasıl bulacaksınız?! \ani, teröresti, haberlerde tele
vizyonda tarif ederken, "üzerinde kareli ceket vardı..." diye tarif ediyorsunuz. 

Bütün bunlar, bir ciddiyetsizliğin, bir acizliğin, ne yapacağını bilememezliğin belirtileri
dir. Hiç değilse, devleti böyle gülünç durumlardan uzak tutun. Acz içindesiniz, bu konudaki 
iddialarınız da, enflasyon konusunda olduğu gibi, fiyaskoyla sonuçlanmıştır. 

12 Eylül, size, bu kadar cinayet işlenen, olayların çapının bu denli olduğu bir ortam bırak
madı... Enflasyonu yüzde 25'le bıraktı, "yüzde 10'a indireceğiz" dediniz, yüzde 60'a çıkardı
nız!.. "Memlekette huzuru, güveni sağlayacağız" dediniz; olayları o denli tırmandırdınız ki, 
memleketteki huzur, güven elden gitti!.. Çok iddialı olduğunuz ekonomide olduğu gibi, bu ko
nuda da kesinlikle yeniksiniz ve kesin başarısızsınız. 

Değerli arkadaşlarım, olayları yalnız 10 ile hasrederek küçültemeyiz. Geçmişin öcünü, banka 
soygunları, adam öldürmeler şeklindeki eylemlerle almalar, örgütlerin, istedikleri zaman, iste
dikleri yerde yapabilecekleri olaylar haline geldi. Olaylar başlangıçta hudut bölgesindeydi, da
ha sonra bölgeye yayıldı, şimdi bütün ülkeye sirayet etmek üzere. 
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2 Nisan tarihinde Irak Devlet Başkanı Saddam'ın baskısıyla Iraklı sığınmacılar sınırımıza 
gelince,, sınır güvenliğini kaybettik, öyle ki, sınır güvenliğimizi sağlamak için, yabana güçleri 
davet ettik. Bütün bunlar, o bölge üzerinde plan yapanların işine geldi. Pusular kuruldu, bir
çok görevlimiz öldürüldü, kaymakamımız tartaklandı; ama bütün bu olayların faillerini adliye 
önüne çıkaramadık! Ne yapılabilirdi konusuna gelince: Sınır güvenliği sağlanırdı Güneydoğu
daki sınır komşularımızla diyaloglarımız ölçülü hale getirilebilirdi. Hükümet olarak siz ne vap
uruz?.. tran Cumhurbaşkanı Rafsancani Türkiye'ye geldi, "Ben Anıtkabire gitmem" diyor. Buna 
rağmen, Hükümet Tahran Radyosuyla TRT arasında ve tran yayın organlarıyla TRT arasında 
daha geniş, daha etkili yayın yapma anlaşmasını imzaladı. Peki, tran radyosu her gün Ata
türk'e küfür ediyor. Bu tür anlaşmayla, bölgeye daha da yaymaktan amacınız ne sizin? Daha 
mı çok insanın duyacağı biçimde Atatürk'e küfür ettirmek istiyorsunuz?! O bölgede ne yap
mak istiyorsunuz?.. 

Irak'ta Tatabani, Barzani birileriyle görüşüyor, kimsenin haberi yok; ne konuşuldu, ne 
yapıldı, hangi pazarlıklar yapıldı hiç kimsenin haberi yok; Suriye haritalarında Hatay toprak
ları, Suriye toprakları içinde görülüyor, hiç kimsenin ruhu duymuyor; ondan sonra Güneydo
ğu Anadolu Bölgesinde iki tane köylü için olağanüstü hal ilan ediyoruz! Bir kere, Hükümet 
kendine çeki düzen vermeli. 

BAŞKAN — Sayın Süzer, toparlayınız lütfen. 

KENAN SÜZER (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Devletin vatandaşla olan bağları güneydoğu'da çözülmüştür, gevşektir. Bütün bunlar sık-

laştırılmahdır, bu doku sıklaştırılmalıdır, soğuk bir barış olmamalıdır; sıcak, sımsıcak bir ba
rış içerisinde, o bölgedeki insanlarla herkes kaynaşmalı, o bölgedeki göç durdurulmalı ve ülke
mizin millî birlik ve bütünlüğü elbette ki, korunmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şunu söylemek istiyorum : Muhalefetin bugüne ka
dar size tanıdığı kredi çoktan bitmiştir. Bu süre içerisinde başarılı olmalıydınız; bu süre içeri
sinde başarılı olsaydınız, sizden çok biz sevinirdik; bu ülkenin taşında toprağında Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti kültürü, bu ülkenin sınırlarını çizen kültürle aynıdır; o bakımdan, sizden 
çok biz sevinirdik. Ya bu olayları durdurmalıydınız ya da, bu tür olaylar karşısında demokrasi
nin tam uygulandığı ve yerleştiği ülkelerde bir kural vardır, o kuralı hatırlatmak lazımdır; çok 
onurlu bir kuraldır ve çok iyi bir davranış biçimidir; bu Hükümet derhal istifa etmelidir. 22 
kez yetki alan bir Hükümete, ne içeride, ne dışarıda, hiç kimsenin güven duymasını beklemeyiniz. 

Ülkemizin içinde bulunduğu durumun farkındayız. Ancak, bu tür tedbirlerle, bu olayları 
ANAP zihneyitinin aşacağı yönünde derin kuşkularımız var. 

Biz, olağanüstü halin kaldırılması yönünde oy vereceğimizi belirtir, Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Süzer. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Alâettin Kurt, buyurun. 

DYP GRUBU ADINA ALAETTÎN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; olağanüstü hal uygulanan 10 ilimizde, olağanüstü halin 4 ay daha uzatılmasına dair Hü
kümet tezkeresi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; olağan olmayan bu olağanüstü hal nedir, olağanüstü hal ne 
zaman ilan edilir? Anayasaya bakıyoruz, olağanüstühal, anayasanın 119 uncu maddesine göre, 
tabiî afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle; yine Anayasanın 120 nci maddesine göre de, 
şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebebiyle ilan edi
lebilmektedir. 

Şimdi, biz niçin 10 ilde olağanüstü hal ilan etmiş ve onun süresini uzatmak istiyoruz? Şid
det olaylarının yaygınlaşmış olması nedeniyle. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; demek ki, Anayasanın 120 nci maddesine göre yapılacak bir 
icraatı tartışacağız. O halde, Anayasımn 120 nci maddesini bir defa daha gözden geçirmekte 
fayda vardır. 

Anayasanın 120 nci maddesi diyor ki: "Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya 
temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî be
lirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması 
hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulu
nun da görüşünü aldıktan sonra, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, sü
resi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü halilan edebilir." 

Evet değerli arkadaşlarım, görüldüğü gibi, Anayasanın 120 nci maddesi, daha ilk satırın
da, Anayasayla kurulan hür demokratik düzenden bahsediyor. Ayrıca, demokrasinin en önemli 
özelliği, kuvvetler ayrılığı prensibini getirmiş olması ve istihbaratı ilgilendiren hususların dı
şında tüm icraatın, aleni, milletin gözü önünde cereyan etmiş olmasıdır. 

Belki, bu çok önemli hususları bugün burada tartışmayacağım; ancak, söz buraya gelmiş
ken, hatırlatmadan geçemeyeceğim. Ayağımızın tozuyla, tecrübeli demokrasileri inceleme fır
satı bulduk, geliyoruz. Oralarda yargı, yasama ve yürütme lafta değil, gerçekte birbirinden ba
ğımsız görev yapmaktadır. Bizde icrayı eline alan, aynı zamanda yasamaya hâkim; Cumhur
başkanlığı koltuğunu eline alan da dolayısıyla yargı üzerinde hâkim durumda. 

Açıklık, alenilik meselesine gelince, yaramız daha derin. İcrayı elinde bulunduranlar, dev
letin radyo ve televizyonundan üç ayda 36 saat istifade ederken, muhalif bir parti 6 saat, diğer 
muhalefet partisi S saat yararlanabilmiştir. 

Anlaşılmasında zorluk çekilen bir başka husus Körfez Savaşında, Amerika Birleşik Dev
letleri uçaklarının topraklarımızdan kalkarak Irak topraklarını bombaladığını tüm ülkelerin 
radyoları söylerken, bırakın Türk halkını, Parlamentomuz dahi, olayın doğruluğunu, Hükü
metten, altı gün sonra öğrenebilmiş olmasıdır. 

Değerli arkadaşlar, dost acı söyler demokrasiyi sevmek, demokrasiyi yaşamak, demokra
siyi yaşatmak zorundayız. 

Kalkınma da, sanayileşme de, güçlü olma da, refah da, mutluluk da, saygınlık da demok
rasinin yerleşmesi, kökleşmesine bağlıdır. Demokrasiye kim toıle yapıyorsa, bilsin ki, kendisini 
kandırmaktadır. Neyse, bu husus mutlaka tartışılmaya devam edilecektir. Biz bu hatırlatma
dan sonra konumuzun esasına dönelim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; şimdi, Hükümet tezkeresiyle uzatılması istenilen 10 il
deki olağanüstü hal ilk defa ne zaman Meclise gelmiş ve görüşülerek ilan edilmiş?.. Bundan 
tam 6 yıl 11 ay önce, yani 28.6.1984 tarihinde. Şimdi 4 ay daha uzayınca ne olacak?.. Bu adı 
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geçen 10 ilimizde 7 yıl 3 ay, olağanüstü hal ortamında yaşanmış olacak. Yedi yıl insan hayatın
da küçümsenemeyecek bir zamandır. Devlet, tabiî ki, Anayasanın 5 inci maddesinde yerini alan, 
temel amaç ve görevlerini yerine getirmelidir. "Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milleti
nin bağımsızlığını ve bütünülğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyet ve demokrasiyi koru-
muk, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin tentel hak ve hürri
yetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette^sınırlayan, siyasal, 
ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için ge
rekli şartları hazırlamaya çalışmaktır." 

Evet, şimdi soruyorum : Ey devleti idare edenler! 6 yıl 11 aydır ne yapıyorsunuz? Bu böl
gedeki sevgili yurttaşlarımızın ömrü, olağanüstü hal ile mi geçecek?.. Anayasanın 120 nci maddesi 
gereği ilan edilen olağanüstü hali gerektiren olaylar, tümü ile ne zaman ortadan kaldırılacak? 
Bir yıl sonra mı, iki yıl sonra mı, beş yıl sonra mı, 15 yıl sonra mı, yoksa 25 yıl sonra mı?! 
Ne dersiniz? Olağanüstü hal ilan ettiğiniz günden bugüne, olağanüstü hali gerektiren olayların 
tahlilini yaptığınız zaman, giderek olayların azalmadığı görülmektedir; hele son 1,5 yılda te
rör, gerek 1980 öncesi ve gerekse 1980 sonrasında ulaşamadığı hedeflere ulaşmıştır, ilk defa 
emekli korgenerallere kadar uzanmıştır... 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; biliyorsunuz ki, bu yüce kürsüde konuşulan her 
söz, konuşan yaşamaşa dahi, evraklarda yaşıyor. Ben, Sayın İçişleri Bakanının 7 Mart 1991 
tarihinde olağanüstü halin uzatılmasıyla yaptığı konuşmadan bazı alıntılar yapmak istiyorum. 

Bakınız, Sayın Bakan o zaman şöyle diyor : "Anavatan iktidarı olarak yurdumuzun diğer 
bölgelerinde olduğu gibi, olağanüstü hal bölgelerinde de kanun hâkimiyeti ve halkımızın hu
zur ve mutluluğunu sağlama yolundaki çalışmalarımıza aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. 

Malumunuz olduğu üzere, 1990 yılında uygulanmakta olan güvenlik tedbirlerine ilave ola
rak, kanunî, idarî, sosyal ve ekonomik alanda bir dizi yeni düzenlemelere gidilmiştir. Batman 
ve Şırnak'ın il yapılması, çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle 90 bin kişiye iş bulma 
imkânı verilmesi, kamu yatırımlarının yüzde 500'lere varan oranda artırılması, yörede çalışan 
görevlilerin maaş ve ücretlerinde önemli artışlar yapılması, bu düzenlemelerin başlıcalarını teşkil 
etmektedir.» • 

Bakın, dediği gibidir veya dediği gibi değildir; ama önemli olan, bundan sonra ne olmuş 
ve Sayın Bakan bundan sonrası için ne söylüyor, ona bakalım : "Bu tedbirlerin etkisini göster
mesi sonucunda, terörist faaliyetler 1990 yılının eylül ayından itibaren büyük çapta geriletile
rek, terör örgütü bir açmaz içine itilmiştir." 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; eğer bu söylenenler doğru ise, hemen Bakana sor
mak lazım : Madem ki bu tedbirlerle terörü büyük oranda gerilettiniz; ama bu konuşmayı yap- • 
tığınız 7 Mart 1991:e kadar olağanüstü halin ilanı üzerinden 6 yıl, 8 ay, 8 gün geçmiş... Onu 
bırakın, tedbirleri aldığınız 1990 yılının birinci ayının birinci gününe kadar 5 yıl, 6 ay, 2 gün 
geçmiş... Bu panzehir tedbirlerinizde neden bu kadar geciktiniz? Bu iddianın doğru olmadığı 
biraz sonra görülecektir. Ancak, o noktayı açıklamadan önce, Sayın Bakanın bazı hesapları 
var, onlardan bir önemli hususu kendilerine hatırlatmak istiyorum. Dikkat ediyorum, Sayın 
İçişleri Bakanının rakamları bazen yanlış geliyor, bazen de, azıcık kurcaladığınızda, idarenin 
acizliğine işaret ediyorlar. 
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Konuşmamın başında, "dost acı söyler" demiştim. Bakınız, Sayın Bakan, 7 Mart 1991 
tarihli konuşmasında, "şunu yaptık, bunu yaptık, bu kadar terörist yakaladık, şu kadar silah 
yakaladık" şeklinde -tıpkı, bugün Sayın Bakanın söylediği gibi- rakamları sıraladıktan sonra, 
"görüldüğü gibi, meydana gelen olaylar, bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında bir azalma 
göstermiştir" diyor, 

Değerli arkadaşlarım, Bu işler böyle hesaplanıyorsa, buna, kendi kendini avutma derler. 
Hesabı hep birlikte yapalım. 1989 yılına göre, 1990 yılında olaylar yüzde 7 azalmış, öyle mi?.. 
İçişleri Bakanı öyle dedi. Aradığımız şey, 1989 yılındaki olayların sona ermesi olduğuna ve yıl
da ancak yüzde 7 azaldığına göre, bu demektir ki, 1991 yılı dahil, 1989 yılındaki olayların son 
bulup, olağan hale dönülmesi için, daha 93/7 = 13 küsur yıla ihtiyaç var. Mazeretler, başarı
lar kadar güzel değildir. Mart 1991'deki konuşmasından bugüne kadar, bakın, yurtta neler ol
du ; 

7 Nisanda emekli tümgeneral Memduh Ünlütürk, yine nisan ayında İstanbul Güvenlik 
Şubesi fstahbarat Biriminde görevli polis memuru Hacı Beykaya, Bakırköy tnfaz Ekiplerinde 
görevli polis memurları Nabi Söker ve Kenan Yamak, 27 Nisanda polis memuru Faruk Aslan, 
mayıs ayı içinde emekli komiser Şamil Kasap, Bakırköy Emniyet Amirliğinde görevli polis me
murları Hasan Erka ile Hüseyin Kavaklı, Güneydoğu Asayiş Birlikleri eski komutanı emekli 
korgeneral İsmail Selen ve Adana Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Temel Cingöz öldü
rüldü. Kendisine, şahsım ve grubum adına, Allah'tan rahmet diliyorum, kederli ailesine baş
sağlığı diliyorum, silahlı kuvvetler mensuplarına başsağlığı diliyorum, sevenlerine başsağlığı 
diliyorum. Daha yaralanan birçok insan var, onlara da acil şifalar temenni ediyorum. 

öyle görülüyor ki, devleti idare edenlerin, benim yaptığım bu dualara, "amin" demekten 
başka yapabilecekleri fazla bir şey yok! 

7 Mart 1991'den bugüne, maalesef, üzüntümüz bunlarla da kalmamıştır. Bu yüce kürsü, 
o günden bugüne kadar, milletvekili arkadaşlarımız tarafından, gündem dışı konuşmalarla, 
bu maksatla kullanılmış, mevcut durum ve istekler buradan dile getirilmiştir, 

Bakın, 30 Nisan 1991 günü Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Atilla tmamoğlu neler söy
lüyor : "Devlete bağlı sivil veya resmî görevliler, kitleler halinde katledilmektedir. Ramazan 
ayı içerisinde Bingöl'ün Yayladere İlçesinde 13 erimiz pusuya düşürülerek şehit edilmiştir. İS 
Nisan arife günü, Kahramanmaraş'ın Elbistan tlçesine bağlı Karahasanuşağı Köyü minibüsü 
taranmış, 6 kişi öldürülmüş, S kişi yaralanmış, 3 kişi tesadüfen kurtulmuştur. 

Karahasanuşağı köylüleri, teslim olmadıktan, tedbir istedikleri halde, devlet istenilen ge
rekli tedbirleri almadığı için öldürülmüşlerdir. Devlet tedbirsizdir, devlet, olaya aynen vatan
daş gibi, seyircidir. Huzursuzluk ve güvensizlik bütün bölgeyi sarmıştır. 

22 Nisanda Ekinözü İlçemize bağlı Alişar Köyünden dönen jandarma ekibine mayınlı pu
su kurulmuştur; bir tesadüf eseri kurtulmuşlardır. Daha sonraki bir pusuda 2 jandarma eri 
yaralanmıştır." 

BAŞKAN — Sayın Kurt, süreniz, zannediyorum elinizdeki metni okumanıza imkân ver
meyecek. Onun için... 

ALAETTİN KURT (Devamla) —• Az kaldı Sayın Başkan, toparlıyorum. 
"... Nurhak İlçemize bağlı Kullar Köyünden 6 kişiyi götürmüşler, korucuyu öldürüp, di

ğer S kişiyi serbest bırakmışlardır. 

— 186 — 



T.B.M.M. B:122 28 .5 .1991 0 : 1 

Bingöl'ün Solhan Üçerinde, devlet ricali kurşuna dizilmiştir." 
Sayın İmamoğlu, Kahramanmaraş'ın halini anlatmaya devam ediyor ve "Kahramanma

raş'ı Olağanüstü Hal Bölgesi mücavir alanı içine almayı düşünüyor musunuz -1984'ten 1991'e, 
7 yıl sonra işte bu noktadayız-diyor. 

Evet, sırası gelmişken, üzülerek de olsa, ben de soruyorum : Kahramanmaraş'ı ne zaman 
Olağanüstü Hal Bölgesine dahil edeceksiniz? Yoksa, Kahramanmaraş'taki bunca olay, olağan 
halle mi çözülecektir? Yoksa, "olağanüstü hal nasılsa fark etmiyor" mu diyorsunuz? Olaylar-
da yılda yüzde 7 azalma olduğuna göre, hiç yoktan iyidir! 

Bir önemli nokta daha var : Nasılsa bu bölgeye mükafat olarak verilen 90 bin kadro var. 
7 Marta kadar bu kadronun daha 435'inî kullanmıştınız. Şimdi ise bu ramamın ne olduğunu 
bilemiyorum, Sayın Bakan bu noktada bilgi vermediler. Kahramanmaraş'ı da Olağanüstü Hal 
Bölgesine dahil etseniz de bir ilimiz daha bu imkândan yararlansa, herhalde fena olmaz. 

Sonuç olarak : Bölgede "olağanüstü hayat, olağan hale gelmiştir." alacağınız her türlü 
insanî tedbire her zaman destek vereceğimiz, kamuoyunun malumudur. Bu sefer de olağanüs
tü halin uzatılmasına olumlu oy vereceğiz; ancak, bir defa daha Yüce Meclisin huzurunda Hü
kümete sesleniyorum : Olağanüstü hali gerektiren terörü durdurun, terörle yaşamayı olağan 
hal olmaktan çıkarın. Bugüne kadar "yaptık" dediğiniz işlerin, "aldık" dediğiniz tedbirlerin 
yeterli olmadığı ayan beyan ortadadır. 

Bize, burada, Sayın Bakanın yaptığı gibi nasihat vermek yerine, "olayları önledik" deyin, 
"olağanüstü hali kaldırıyoruz" deyin. 

Sayın Bakan burada icraatları anlattı ve "şu şu olaylar açığa çıkarılmıştır" dedi. Yukarı
da saydığım olayları tekrar hatırlatıyorum ve soruyorum, failleri ne zaman ortaya çıkarılacak
tır? Kaldı ki, önemli olan, olayların faillerini meydana çıkarmaktan öteye bu olayların son bul
masıdır; onun tedbirlerim almaktır. Lütfen, başkalarını kandırmaya, kendinizi de avutmaya 
çalışmayın. 

Bakan söyledi, ben de cevap vereyim : Güvenlik güçlerinin kanı yerde kalmıştır. Burada, 
Sayın Bakanın "yaptık" diye saydığı işlerin hiçbiri esasa taalluk eden şeyler değildir. "Suçlu
lar yakalanıp cezasım çekecektir" sözü uygulamada mevcut değildir. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kurt. 
Anavatan Partisi Grutu adına Sayın Ali Pınarbaşı... 
Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ALÎ PINARBAŞI (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; 10 ilimizde uygulanmakta olan olağanüstü halin 19 Temmuz 1991 tarihinden başlamak üze
re dört ay süreyle uzaulmasıha ilişkin Hükümet tezkeresi üzerinde, Anavatan Grubunun gö
rüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesile ile şahsım ve grubum adına, Yüce 
Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama başlamadan önce, biraz önce konuşan SHP 
Grubu sözcüsünün konuşmasında ifade ettiği, tran'la yapılan anlaşma hakkındaki gerçekleri 
söylemek istiyorum. 
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İran'la, radyo yayınları konusunda bir anlaşma yapılmamış; ancak, görüşmeler sırasında, 
Türkiye aleyhindeki yayınların durdurulması istenmiş ve bu isteğimiz, Türkiye'nin bu isteği, 
tran yetkililerince olumlu karşılanmış; onlar da buna mukabil olarak, Türk basınında tran aley
hindeki yayınların durdurulmasını talep etmişler; ancak, yetkililerimiz, Türk basının hür ve 
bağımsız olması sebebiyle, bu isteklerine olumlu cevap veremeyeceklerini belirterek, taleplerini 
nazik bir şekilde geri çevirmişlerdir. 

Bir diğer husus ise, SHP Sayın Genel Başkanının geçen hafta basına verdiği demeçlerde, 
terör ile mücadele konusunda Hükümetin yanında olduğunu, bizim arzumuzun da böyle ol
duğunu açıklamasına rağmen, gerek bugün konuşan sayın sözcü ve gerekse geçen hafta, Rah
metli Selen Paşanın teröre kurban gitmesi sebebiyle yapılan görüşmeler sırasında konuşan sa
yın sözcü, Sayın Genel Başkanın bu görüşüne muhalif ifadeler kullanmışlar, sanki bu konuda 
Hükümetle hemfikir olmadıklarını beyan etmişlerdir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz Genel Başkanın sözlerini anlamamışsınız. 

ALÎ PINARBAŞI (Devamla) — "Acaba SHP'hin bu konudaki politikasında bir değişik
lik mi var?" sorusunu Yüce Meclisin huzurunda kendilerine sormak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerek partimizin programı ve gerekse hükümetlerimi
zin programlarında huzur ve güvenin temini, memleketimizin en önemli meselesi olarak belir
tilmekte ve vurgulanmaktadır. Hükümetlerimiz, 1984'ten beri bu konuda ciddî bir politikanın 
takipçisi olmuş, huzur ve güvenin sağlanmasında büyük çaba ve gayret sarf etmişlerdir ve bu 
gayretleri devam etmektedir. 

Millî varlığımız ve toprak bütünlüğümüzü tehdit eden terör ve anarşiyle mücadelede, bö
lücü terör örgütlerini yok etmeye yönelik kesin darbenin indirilmesini temin maksadıyla, 12 
Eylül 1980 tarihinden itibaren yurt çapında sürdürülen sıkıyönetim uygulamalarına, 19 Mart 
1984 tarihinden başlayarak, kademeli olarak son verilmiş; ancak, sıkıyönetimin kaldırıldığı il
lerimizden Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Tunceli, Van ve daha sonra il 
olan Batman ve Şırnak'ta -özellikle, hassasiyetini koruması sebebiyle- Anayasamızın 119 ve 
müteakip maddelerinde düzenlenen olağanüstü hal uygulamasına başvurulmuş ve bu uygula
ma halen devam etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 19 Temmuz 1987 tarihinden itibaren olağanüstü hal 
uygulamasına geçilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki bu illerimizde, güvenlik 
kuvvetlerimiz, sürdürdükleri planlı ve kararlı operasyonları neticesinde, küçüksenmeyecek ba
şarılar elde etmiş, acımasız terör çetelerine etkili darbeler indirmiştir. Halen, güvenlik kuvvet
lerimizin fedakârane çabala* ı devam etmekte olup, küçük - büyük tanımadan, yaşlı - genç, ka
dın - kız ayırımı yapmadan üç aylık bebeleri bile acımasızca öldürmekten çekinmeyen, insan
lıktan nasibini almamış terör odaklarına karşı mücadelesini başarı ile sürdürmekte, bu bölge
deki inisiyatifi ellerinde tutmaktadırlar. 

Burada, terör kurbanı güvenlik mensuplarımıza, vatandaşlarımıza Tanrıdan rahmet, geri
de kalanlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. 

Verilen bu etkili mücadeleye rağmen, güvenlik güçlerimizin takibinden kaçan, arazi ve ik
lim şartlarından yararlanarak kurtulmayı başaran bir kısım bölücü çete artıkları, tekrar etkili 
olmak amacıyla, yurt dışındaki unsurların aktif desteğini de sağlayarak, az, ama etkili bazı 
eylemleri sürdürmeye-çaba göstermektedirler; ama çabaları, hiçbir zaman, can vermekte 
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olan canavarın son çırpınışlarından öteye gidemeyecektir. Ordumuz, güvenlik güçlerimiz ve özel
likle bölgenin vatansever halkı, bunlara gerekli dersi verecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde sürdürül
meye-çalışılan terörist faaliyetlerle ilgili olarak, Hükümetimiz, eylemci militanlara yurt dışın
dan sağlanan barınma, eğitim, lojistik destek faaliyetleri konusunda müteaddit defalar, Yüce 
Meclise çeşitli vesilelerle bilgi vermiştir. 

Hükümetimiz, devletine sahip çıkmaktan, birlik ve beraberlikten başka hiçbir şey düşün
meyerek; ana ve babaların gözleri önünde masum vatandaşlarımızın ırzına, malına, canına kas
teden, gözü dönmüş, silahını, masum, çaresiz, silahsız insanlara, kadınlara, çocuklara çevir
miş canilere tanınan bu imkânların sona erdirilmesi için, ilgili devletlerle girişimlerini sürdür
mektedir. Ülke ve millet bütünlüğünü parçalamayı amaç edinen terörist gruplar, dış güçlerin 
yardımıyla eğitip silahlandırdıkları militanları vasıtasıyla, ülkemizde terörün yeniden canlan
dığı kanaatini yaymak istemektedirler. 

Bu bölgemizde, gerek biraz önce konuşan Sayın Devlet Bakanımızın arz ettiği ve gerekse 
benim arz etmeye çalıştığım güvenlikle ilgili faaliyetler devam ederken; Hükümetimiz, grubu
muzun ve Yüce Meclisimizin almış olduğu siyasî, iktisadî ve sosyal kararlarla, uygulanan poli
tikalarla, bir birlik ve bütünlük içinde, bölge halkının ekonomik yönden güçlenmesi için yo
ğun çabalara devam etmektedir. Bölge halkını ekonomik yönden güçlendirmek, sosyal yönden 
daha iyi bir duruma getirmek için, GAP gibi büyük projeler yanında, küçük sanayiin de geliş
tirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla, devlet, her türlü fedakârlığını devam ettirmektedir. Bu 
bölgelerimizde yapılacak yatırımlara diğer yörelerimizden daha fazla yatırım indirimi ve teş
vikler verilmesi; yatırımların bu bölgelerimizde yapılması, işsizlere iş bulunması, bu amaçla, 
özellikle bu bölgeye mahsus olmak üzere kadro tahsisi, kalkınmada öncelikli yöreler için vergi, 
resim ve harç muafiyetleri, bölgeyi, yatırımcılar için cazip hale getirme çabalarının gereği ola
rak kabul edilmelidir. 

Olağanüstü hal bölgesi kapsamında kalan illerimize yatırımlarda, sosyal tesisler yapımın
da, .öğretmen, doktor, sağlık personeli atamasında öncelik ve ivedilik sağlanmıştır. 

Bölgede güvenlik güçlerimiz tarafından sürdürülen çalışmalar ve biraz önce bahsetmeye 
çalıştığım ekonomik tedbirler sonucu, silahlı terörist çetelerin, gözü dönmüş canilerin çabala
rına rağmen, bölgede huzur ve güven hâkim olmuş, vatandaşların can ve mal güvenliği temin 
edilmiştir. 

Tabiî, bölgenin hassasiyeti Yüce Meclisin bütün üyelerince bilindiği halde, bazı maksatlı 
çevreler, millî birlik ve bütünlüğümüzü hiçe sayarak, bölge üzerinde, çarpık, mesnetsiz politi
ka yapmayı sürdürmektedirler; ama bu, onlara da ülkemize de hiçbir şey kazandırmayacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; pek tabiîdir ki, önümüzdeki dönemde bu uygulamaların da, 
sıkıyönetim uygulamasında olduğu gibi, tamamen sona erdirilmesi ve normal yönetime geçile
rek, istismar konularının tamamen ortadan kaldırılması, Anavatan Grubu olarak hepimizin 
ortak arzusudur, Bunu grubumuz da, en az diğer gruplar kadar arzu etmektedir. Hükümeti
mizin, olağanüstü hal uygulamasının mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesi için tedbir
ler aldığını, çabalar sarf ettiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Sayın Bakanın da arz ettiği 
gibi, olağanüstü hal uygulaması olan illerimizde faaliyet gösteren teröristlere karşı verilen mü
cadelede inisiyatifin güvenlik güçlerinde oluşu, terörist grupların giderek gerilemesi ve yok ol
maya yüz tutması, alınan terdbirlerin isabeti konusunda müspet bir fikir vermektedir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olağanüstü hal uygulamasının bulunduğu, Hakkâri, 
Mardin, Siirt, Diyarbakır, Van, Elazığ, Tunceli, Şırnak, Batman ve Bingöl illeriyle, Adıyaman, 
Muş ve Bitlis gibi mücavir illerimiz, bölücü amaçlı örgütlerin, asgarî de olsa, faaliyetlerini sür-
dürüğü illerimizdir. Eşkıya kalıntılarının, bu illerimizde faaliyetlerini artırmak isteyecekleri bi
linmekte ve tedbirler bu yönde geliştirilmektedir. Şurası kesinlikle bilinmelidir ki, büyük ço
ğunluğu devletin yanında olan bölge halkının terör örgütlerince tedirgin edilmelerine asla mü
saade edilmeyecektir. Devlete ve halka karşı yöneltilen terörün yeniden gündeme getirilmeye 
çalışmasıyla, huzur ve güven içerisindeki ülkemizin gelişmesini engelleyecek yeni meselelerin 
ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; Hükümetimizin, kalkınmakta olan yörelerimize hizmet ve 
yatırımlarda öncelik tanıması, eşkıya artıklarının, devletine küskün insanlardan yararlanabil
me vasatını ortadan kaldırmış; güçlü devlet imajı karşısında, bölge halkının, terörist avında 
bizatihi güvenlik güçlerinin yanında yer almasını sağlamıştır. Ekonomik tedbirlerin yanında, 
eşkiyanın bir an önce ezilmesi için, bölgede, güvenlik güçleri sürekli takviye edilmiş ve her nok
tada etkinlik sağlanmıştır. Bölgedeki vatandaşlarımızın, teröristlerin yıllardır sürekli propa
gandası ve kurdukları baskılara rağmen millî birlik ve beraberlik şuuru içerisinde olmaları, 
her türlü takdirin üzerindedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bölgemizde yaşanan Körfez krizi ve bu krizin savaşa 
dönüşmesi, Irak yönetimine muhalif grupların, Kuzey Irak'ta, demokrasi isteğiyle, yönetime 
karşı başlattıkları silahlı mücadelenin başarısızlıkla neticelenmesi üzerine, Saddam'ın zulmünden 
kaçarak ülkemize sığınan bu insanlara, devletimiz, şefkat kucağını açarak, vatandaşlarımızın 
da desteğiyle, her türlü yardımda bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedir. Bir dilim ekme
ğinin yarışım, Irak'tan ülkemize sığınanlara vermeyi kutsal bir görev kabul eden hamiyetper-
ver, yardımsever halkımıza bu kürsüden şükranlarımı sunuyorum. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOÖLU (Balıkesir) — Ne alakası var bununla? 
ALÎ PINARBAŞI (Devamla) — Hükümetimizin, Kuzey Iraklı sığınmacılarla ilgili olarak 

takip ettiği politikayı candan destekliyoruz. Bu insanlara, kendi evlerinde, güven ve huzur içe
risinde yaşayabilecekleri ortamın bir an önce sağlanmasını da arzu ediyoruz. 

Görüşmekte olduğumuz tezkereye hazırlandığım sırada, daha önce yapılan oturumlarda 
konuyla ilgili konuşan hatiplerin konuşmalarını incelediğimde, eleştirilerin daha ziyade 2932 
sayılı Yasa ile Türk Ceza Kanununun 141, 142 nci maddeleri, kanun hükmünde kararnameler, 
köy koruculuğu ve özel tim üzerinde yoğunlaştığını gördüm. 

Bildiğiniz gibi, Hükümetimiz tarafından hazırlanarak siz sayın üyelerin de oylarıyla ka
bul edilen 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda getirilen hükümlerle, geçmişin yaraları sa
rılarak, toplumsal barışın sağlanması amaçlanmış, geçmişte suç işlemiş insanlara bir şans da
ha tanınarak, bayram öncesi,' yakınlarına kavuşması temin edilmiştir. Yine, aynı Kanun içeri
sinde kabul edilen bir hükümle, bugüne kadar hiçbir hükümetin cesaret dahi edemediği Türk 
Ceza Kanununun 140,141, 142 ve 163 üncü maddeleri kaldırılmış; ayrıca, 2932 sayılı, Türkçe-
den Başka Dillerle Yapılacak T&yınlar Hakkında Kanun da yürürlükten kaldırılmıştır. 

Buna rağmen, geçen hafta bu kürsüden konuşan sayın hatibin "Bizim, 2932 sayılı Yasa
nın kaldırılması teklifimiz kabul edilseydi, bu olaylar olmayacaktı" tarzındaki sözlerini anla
mak mümkün değildir. Acaba, komisyon görüşmeleri sırasında, genel başkanları tarafından 
verilen bu teklifi hangi milletvekilleri savundular, takip ettiler ve neticenin bu şekilde ortaya 
çıkmasını temin ettiler?.. 
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Bundan sonra, hiç kimse ülkemizde demokrasi olmadığını, fikir hürriyeti bulunmadığını, 
kitapların yakıldığım, gazete ve dergi okuduğu için insanların takibata uğradığım ileri sürme-
mdidir, süremeyecektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; huzur ve barışın yafa almaması ve devamının sağlanması ama
cıyla, yurdumuzu ve insanlarımızı huzur ve güven dolu bir gdeceğe kavuşturmak için verilen 
mücadelenin millî görev olduğunun idraki içinde bulunan Partimiz, Yüce Meclisin siz değerli 
üyelerinin de aynı görüşleri paylaştığı inancındadır. 

Anavatan Grubu olarak, Hükümetin bölgedeki tasarruf ve icraatlarını her yönüyle des
teklemekte ve takdirle karşılamaktayız. Yok oluş sürecine giren terörist unsurların bu faaliyet
lerinin tamamen bertaraf edilmesi için, bahse konu 10 ilimizde olağanüstü hal uygulamasının, 
19 Temmuz 1991 tarihinden geçerli olmak üzere, bir dönem daha uzatılmasına karar verilmesi 
hususunda Hükümet görüşlerinin Yüce Meclisçe de destekleneceğini ümit ediyor, hepinizi say
gılarla sdamhyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Pınarbaşı. 
Şahsı adına Sayın Kamer Genc'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Genç. 
Şahıslar adına konuşma süresi on dakikada. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce burada Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımız, "Kahramanmaraş'ta da olağanüstü hal ilan 
edin ki, oradaki vatandaşlarımız da verilen bu, 90 bin kadrodan yararlansınlar; ne zaman ilan 
edeceksiniz?" dedi. Ben ise, bu Meclise şunu teklif ediyorum : Bizim Tunceli'de olağanüstü 
hali kaldırın, biz Tlıncdiler olarak ne bir kadro istiyoruz, ne de bir hizmet istiyoruz. Biz evvela 
insan haklarına saygı istiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, yine burada ANAP Grubunun bir sözcüsü "Sayın SHP Genel Baş
kanı burada yaptığı konuşmada, Biz terörü önleme konusunda Hükümete gerekli desteği veri
riz! dedi" şeklinde konuştu. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin sözcüleri dört senedir, her dört ayda bir bu kürsüye çıkı
yor ve olağanüstü hali uzatmak için, bize birtakım gerekçeler ve bahaneler ileri sürüyorlar. Bu
gün Hükümetin yönetim şekliyle ilgili Türkiye'deki manzara şu : Bugün, ülke, bulunduğu ba
kanlığın veya kuruluşun kapısındaki odacı kadar bilgisi, becerisi ve inisiyatifi olmayan insan
lar diyle yönetilmektedir. Böyle bir ülkede siz, onlara hangi desteği verirseniz veriniz, onlar 
Türkiye'yi yönetemez, herhangi bir şeyi başaramazlar. Bunu her vesile ile söyledik, yine de söy
lüyoruz. Bizim ANAP'a destek vermemiz mümkün değildir. 

tBRAHtM ÖZTÜRK (Adana) — Biz istemiyoruz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bizim demokrasi konusunda ANAP'la ciddî farklılıkları
mız vardır, insan hakları konusunda dddî farklılıklarımız vardır, insana sevgi konusunda ciddî 
farklılıklarımız vardır velhasıl, bizim hiçbir müşterek tarafımız olmadığı için, bunlara hiçbir 
konuda destek veremeyiz. 

Değerli milletvekilleri, anti-terör yasasının yürürlüğe girdiği ve uygulandığı bir memleket
te demokrasinin varlığından söz eden insanların aklına şaşıyorum. Arkadaşlar, Terörle Müca
dele \hsası ile, siz, doğu ve güneydoğuda 10 ilde olan olağanüstü hal rejimini bütün Türkiye'ye 
yaydınız. Olağanüstü hal rejimi, Türkiye'de bir faciadır, insan haklarının yok edildiği bir 
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yönetim biçimidir. Türkiye'de, "terör suçlusu" denen, kaypak, ne olduğu belli olmayan, müp
hem bir kavram yarattınız ve bu da yetmiyormuş gibi, terör suçlusu zannıyla içeriye aldırdığı
nız insanları, güvenlik görevlisinin inisiyatifine bıraktınız. Bir insan terör suçulusu zannıyla 
içeriye alındığında, tek kişilik hücrede kalacak, avukatı ile serbestçe görüşemeyecek, gardiya
nın inisiyatifi içinde yaşamına, dava sonuçlanıncaya kadar içeride devam edecek. Bunları, bu
rada konuşan ANAP sözcüsü dile getirdikten ve bu kanun, burada çıktıktan sonra, -inanınız 
ki, utanıyorum- İnsan haklarını bu kadar ihlal eden böylesine ağır bir rejimin olduğu ülkede 
demokrasiden söz edilebilir mi?.. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, maalesef, sağ iktidarların, gelip tıkandıkları noktada, 
ülkeyi olağanüstü hal rejimine getirmek için ciddî çabaları vardır. Bununla ilgili olarak, bu 
kürsüden, geçmişte, insanlann yaptıkları birtakım konuşmaları vardı; "Biz Türkiye'de iktida
rı sola veremeyiz, onlara teslim edemeyiz" şeklindeki ifadeleri ile, Türkiye'de askerî ihtilalleri 
hazırladılar. Şimdi, Türkiye'de adam öldürmekle yapılmak istenilen, tekrar canlandırılmak is
tenilen husus, tıkanan ANAP iktidarının kaçıp gitmesi ve Türkiye'ye bir olağanüstü rejim, bir 
sıkıyönetim getirme temel ilkesidir. 

Bugün burada konuşan Sayın Bakan "3 155 kişiyi suç faili olarak yakalayıp mahkemeye 
sevk ettik" diyor. Bu konuşmaları dinledikten sonra, olaylar hakkında ne kadar gerçek dışı 
konuşmuş olduklarını düşündüm ve ben insanlığımdan utandım. Bu 3 155 kişi nasıl yakalan
dı, biliyor musunuz?.. Doğu ve güneydoğuda yaşayan gençleri güvenlik kuvvetleri topluyorlar 
ve bir anda 30-40 kişiyi alıp götürüyorlar. Götürülüp içeri alınan bu kişileri 15-20 kişi bir güzel 
dövüyor, işkence yapıyor ve daha sonra da çıktıkları mahkemede hepsi birden beraat ediyor. 
Bunların hepsinin mahkeme kararları vardır elimde, getirip sizlere burada gösterebilirim. İşte, 
sizin yaptığınız uygulama bu, sayın milletvekilleri. 

19 Mayıs 1919 Pazar günü, İstanbul'da Hatice Dilek Aslan ile İsmail Oral isminde iki şa
hıs öldürüldü. Bu kadının sekiz yaşındaki çocuğu, "Bizim evimize hırsız girdi" diyor. Bunun
la ilgili yapılan resmî açıklamada ise, "Bunlar teröristti, içeriden dışarıya ateş ettiler" denili
yor. Bununla ilgili soru önergesi verdik. Bu Ölüm şüpheli... Hâlâ, gazetelerde çarşaf çarşaf bu
nunla ilgili yayın yapılıyor, tsmail Oral'ın cesedini yıkayan insanın açıklamaları var. Bununla 
ilgili olarak, amcasının oğlu bana telefon etti ve dedi ki "Çocuğun koltuk altında beş tane 
mermi izi vardı," Eğer insanın kolları yanında ise, atılan merminin, kolunu delip, koltuğunun 
altına girmesi gerekir; ama, bu şekilde değil. Demek ki, bunlar yakalandı, elleri başlarının üze
rinde olacak bir şekilde dışarıdan ateş edilerek öldürüldüler; olay bu. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da olaylar nasıl tırmandırıldı biliyor musunuz? Devletin 
güvenlik kuvvetleri Cizre'de 5, Nusaybin'de 2, Dargeçitfe 3 vatandaşımızı öldürdü mü, öldür
medi mi? Bunlarla ilgili kimden hesap sordunuz? Devletin güvenlik kuvvetlerinin görevi, ülke
de huzur ve güveni sağlamaktır. Bir yerdej bir yürüyüş olabilir; ama, yürüyüş yapan insanların 
üzerine ateş etmek niye?" Diyorlar ki, "Biz havaya ajeş ettik," Peki, havaya ateş ettiniz de 
bu insanlar niye alnından, karnından ve kalbinden vurularak öldü? Sayın Bakandan sormak 
istiyorum : Konya'da, devletin güvenlik kuvvetleri, yürüyüş yapan insanların üzerine ateş etse 
ve orada iki-üç tane vatandaşımız öldürülse, Konyalı vatandaşlar, bu olayı protesto yürüyüşü 
yapamayacaklar mı? Peki, bu protesto yürüyüşünü yapan insanları sindirmek için, bunların 
üzerine silahla ateş ederseniz, o takdirde, orada terörü yaratan kimdir? Orada terörü yaratan 
devlettir, orada terörü yaratan bugünkü Hükümettir. Çünkü, bu Hükümetin, devleti demokra-
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siyle yönetmeye cesareti yoktur, gücü yoktur ve arkasında binlerce şaibeli olay vardır. Dil - Ta
rih ve Coğrafya Fakültesinde gençleri ikiye ayırarak, onların içine polisler sokarak, sol düşün
celi gençleri niye polis kanalıyla dövdürtüyorsunuz? Bu gençler ta Sakarya Caddesinde dövü
lüyorlar... Bu, devlet terörü değildir de, nedir?.. 

Arkadaşlar, bakın, eğer bu memleketi demokrasiyle yönetmek istiyorsanız, Hükümet ola
rak birtakım sorumluluklarınız vardır, onları yerine getirmelisiniz. Reşat Akkaya gibi bir kişi
nin, 12 Eylülde, Ordu'yu ve diğer birtakım illeri kan gölüne çeviren uygulamaları ortadayken, 
siz bunu hangi hakla getirip de tekrar Giresun'a vali yaptınız? Demek ki, siz, tekrar, 12 Eylül 
öncesindeki olayların tezgâhını yapan yeni yeni uygulamalar içindesiniz. 

Bizim istediğimiz, bu devletin vatandaşlarından kim suç işlemişse, kanun önünde eşit ol
masıdır; suçlunun kafasının kanunlar çerçevesinde ezilmesidir; ama, Sayın Bakan, burada, "Dev
letin güvenlik kuvvetlerine ateş eden kişilere karşı ne yapacağız?" diyor. 

Demokrasinin belli birtakım tecrübeleri vardır, kültürleri vardır... Şu iki kişiyi mademki 
evin içinde yakaladınız ve farz edelim ki, ateş ettiler... Bu insanların etrafını iki gün süreyle, 
güvenlik kuvvetleriyle sarsaydınız, iki gün dayanabilirler miydi Sayın Bakan? Ama, siz ne yap
tınız?.. Bunlar dışarıya hiç ateş etmemişlerdir, yanlarında silah da bulunmamıştır; güvenlik kuv
vetleri, bu insanları öldürmüşlerdir. 

işte, demokrasiye inanan Avrupa'daki demokratik yönetimlerle sizin demokratik kültü
rünüz ve davranışlarınız arasındaki fark budur. Avrupa'da, insanları öldürmek, hiçbir zaman 
tercih edilecek bir şey değildir; bizde de olmaması lazım. Bir terörist zanlısının etrafını bir yer
de çevirirsiniz, üç gün, beş gün orada hapsedersiniz ve yakalarsınız. Kaldı ki, öldürülen Hatice 
Dilek Arslan, bir laboranttır ve belli bir yerde görevlidir. Mademki suçluydu, niye kendisini 
gidip işyerinde yakalamadınız? Sizin amacınızda, hadefinizde ve insanlara karşı davranışınız
da, demokrasiye inanç yoktur, insana karşı inanç yoktur. "Birisi suç işlemişse, onun kafasını 
bıçıkla, tabancayla veyahut da bombayla yakacağım!.." Bu, demokrasinin (d)'sinde de yoktur, 
(i)'sinde de yoktur. 

Sayın Bakan gelmiş, burada, "Efendim, birtakım suçluları yakaladık; ölü veya diri 
yakaladık" diyor. 

Sayın Bakan, senin kafanla, senin felsefenle, senin düşüncenle, suçlu ortaya çıksaydı, geti
rir. şurada bir yere bir bomba atar, 20-30 insanı öldürür ve bütün suçları onlara yıkardık olur 
biterdi; "Bu suçu o işledi, şu suçu o işledi" derdik, ölen insanların suç işlediğini nereden bili
yorsun Sayın Bakan? Bu, gerçekten büyük bir gaflet. Bu, gerçekten, bu Meclis kürsüsünde 
sarf edilmemesi gereken iğrenç bir ifade. Demek ki, siz, olaylar karşısında aciz kalıyorsunuz, 
"birkaç adamı öldürelim" diyorsunuz; öldürdükten sonra da, "bunlar terör suçlusuydu; şu
nun suçlusuydu, bunun suçlusuydu" diyerek, kendi kendinizi avutuyorsunuz. 

Olaylar böyle önlenmez sayın milletvekilleri... İnsanlar hangi makam ve mevkide olursa 
olsunlar, eğer insanlık onuru taşıyorlarsa, eğer insan sevgisi taşıyorlarsa, eğer ülke sevgisi taşı
yorlarsa, eğer vicdan ve sorumluluk taşıyorlarsa, görevleri nedeniyle, her zaman, vicdanların
da kendilerini yargılamalı; akşam yatağa girdikleri zaman, "ben bu görevi hakkıyla yaptım 
mı yapmadım mı?" diye kendi kendine sormalı ve şayet bu güçten yoksunlarsa orayı bırakıp 
gitmelidirler. Bu, bir fazilettir, tşte, Avrupa'daki, Amerika'daki devlet yönetimleri, bu tip 
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yöneticiler kanalıyla büyür, demokrasiler gelişir. Bizde, birisi hasbelkader veya tesadüfen bir 
makama gelince, oraya yapışıyor ve gitmesini bilmiyor. Sizden rica ediyorum, bakın, rejimi 
tehlikeye getiriyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Genç, toparlayınız lütfen. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Rejimi tehlikeye getiriyorsunuz, rejimi bunalıma getiriyorsunuz. Hepinizin de siyasî so

rumluluğu var. Yeni yeni birtakım insanlar ölüyor, birtakım ocaklar sönüyor. Yeni yeni ocakla
rın sönmemesi için, yeni yeni birtakım insanların ölmemesi için, gelin, aklıselimimizi hâkim 
kılalım ve seçime gidelim. Seçime gitmediğimiz takdirde, bozulan ekonomiyi düzeltme, mem
lekette tırmanan, özellikle tırmandırılan terörü yenme gücünüz yok. Sonra, burada ne olacağı, 
kimin başına ne geleceği de belli değildir. Lütfen, sizlerden rica ediyorum, gelin, en kısa za
manda seçime gidelim. Her seçim, memlekete yeni bir ufuk, yeni bir ferahlık, yeni bir umut 
getirir. Onun için, beyler, gelin, şu rejimi tıkamadan seçime gidelim ve bu olağan üstü halin 
uzatılmasına artık son verelim. 

Antiterör Yasası var... 90 bin tane kadro aldınız. Bu 90 bin kadroyu niye kullanmıyorsu
nuz arkadaşlar? O kadar şaiyalar var ki... ANAP'Iı il başkanları, ilçe başkanları gidip pazar
lık yapıyorlar, rüşvet istiyorlar. Diyorlar ki: "Bize para verin, biz bu kadroları size vereceğiz." 
Arkadaşlar, ben "Rüşvet alıyorlar" demiyorum; fakat burada da ifade edildi, lütfen bunu en
gelleyin. Ya çıkarın, belirli ilkeler koyun, bu kadrolara atama yapın veyahut da insanları umut 
peşinde boşuna koşturmayın. Her gün bize birçok insan geliyor, diyorlar ki: "işsiziz, bu kad
rodan bize de verin" Siz Hükümetsiniz... 

BAŞKAN — Sayın Genç, bugün-iki tane gensoru görüşmesi var. Onun-için, en azından 
22.00'ye kadar çalışma zaruretimiz var. Rica ediyorum... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Ben, Hükümetten rica ediyorum : Bu 90 bin kadro konusunu ne yapacağını bir an önce 

açıklasın ve piyasadaki rüşvetçi aracılara son versin; eğer vermiyorsa, lütfen bunu sona erdirsin. 
Saygılar sunuyorum efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Eren. Süreye riayet etmenizi rica ediyorum. 
M. ÂLÎ EREN (istanbul) — Çok kısa konuşacağım efendim. 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bu tezkere her dört ayda bir burada görüşüldüğünde, sürekli hep 

aynı sözler söyleniyor : Şiddet, karşı şiddet... Öyle sanıyorum ki, burada bu görüşmeleri izle
yen arkadaşlarımın içleri kararıyordur; çünkü benim içim kararıyor. 

Sayın içişleri Bakanı kürsüye her çıkışında, "Şu kadar insanı yakaladık, şu kadar kişi öl
dü, üldürüldü." Sonuç? "Önlüyoruz, önleyeceğiz..." 

Bugün de kürsüye Sayın Devlet Bakanımız çıktı, yine aynı sözleri söyledi. Sadece rakam
lar artmış; ama, konuşma, öz, esas aynı, 

Cumhuriyet tarihine bir bakın... Ben bunu, buradan, defalarca, anlatabildiğim kadarıyla 
anlatmaya çalıştım; ama, hiç değilse şu son onbeş gündür Cumhuriyet Gazetesini izleyeniniz 
varsa okumuştur; Cumhuriyet tarihi boyunca o bölgede otuzyedi isyan olmuş ve bu otuzyedi 
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isyanın hepsinin de amacı hemen hemen aynı, talep aynı, istek aynı... Bu isyanlar her defasın
da bastırılmış; yüzlerce, binlerce insanımız öldürülmüş, ölmüş; ama, sorun çözülememiş. 

Bugün, on yıldır, iktidara geldiğiniz günden bu yana bu olaylar yine devam ediyor, büyü
yor ve önlenemiyor. Eğer bu olaylar yetmiş küsur yıldır önlenemiyor, böyle devam ediyor ve 
her gün biraz daha büyüyorsa, o zaman, niçin, oturup, bu sorunu, şiddetin dışında çözmenin 
yolları üzerinde kafa yormuyoruz, onu niçin tartışmıyoruz? Hiç değilse, Olağanüstü Hal Yasa
sının tartışılması bir vesile olmalı, siyasî partilerimiz, oturup, bunu, şu kısa süre içerisinde de 
olsa, bir değerlendirmelidir. Ama, görüyorum ki, böyle bir değerlendirme, maalesef ne İkti
darda var, ne muhalefette var. Âdeta bir kör döğüş sürüp gidiyor. Sorunun çözümü üzerinde 
kafa yormalıyız. Eğer sorun şiddetle çözülmüyorsa, o zaman bir başka yöntemi deneme zo
rundayız diye düşünüyorum. 

Sizin çözüm önerileriniz arasında sadece bir kaç husus geçti: Bunlar 2932 sayılı Yasanın 
yürürlükten kaldırılması, GAP, teşvikler, köy koruculuğu, kadrolar... Bunlarla bu sorunu ön
leyeceğinizi varsayıyorsunuz; ancak, bunların hepsi de birer aldatmacadan ibaret. 

2932 sayılı Yasayla ilgili birkaç söz söylemek istiyorum : Bu yasa çok eleştirildi; fakat so
nuçta, Anayasaya rağmen kaldırıldı. Anayasada ilgili hükümler hâlâ duruyor; ama, yasa yü
rürlükten kaldırıldı. 

Bunu yürürlükten kaldırmakla siz Kürtçeyi serbest mi bıraktınız? Kürtçeyi özgür mü bı
raktınız? öyle mi sanıyorsunuz? Bu dili kullanan, konuşan insanları aldattığınızı ve kandırdı
ğınızı mı sanıyorsunuz? 

Bunu yapamazsınız. Bu Şark mantığıyla artık bir yere varmak mümkün değil. Bu insan
lar artık uyanıyorlar, dünyayı görüyorlar, izliyorlar, biliyorlar. Bu insanları bu şekilde avut
mak/aldatmak artık mümkün değil; ayrıca, ayıptır da... 

Şimdi, 2932 sayılı Yasa kalktı, Kürtçe serbest... Nasıl serbest; tarlada konuşacak, evinde 
konuşacak, çay içerken konuşacak... 

Beyler, dil... 
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Buraya da gelip konuşacak!.. 
M. ALÎ EREN (Devamla) — Gerekirse buraya da gelm îli. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Dinleyin önce... Bir fikriniz varsa, gelin buradan söyleyin. Tartışalım diyorum, tartışalım... 

Ben öyle demiyorum, siz öyle diyorsunuz; onun cevabı odur. 
BAŞKAN — Lüften efendim, müdahale etmeyelim... 

M. ALÎ EREN (Devamla) — Bu sorunu uygarca tartışalım istiyorum; önce o ortamı yara
talım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Takip etme fırsatını bulamıyorum, rica edeyim... 

M. ALt EREN (Devamla) — Bir dil, tüm fonksiyonlarıyla kullanılırsa özgür olur. Eğer 
dilin birçok fonksiyonunu yasaklarsanız, yok ederseniz, sadece "uyuşun, anlaşın*'a bırakırsa
nız, o dil özgür değildir, o dil yine tutsaktır. 

Dilin fonksiyonları nedir? Tabiî, dil konuşma aracıdır; ama, dil, aynı zamanda yazma ara
cıdır; dil, aynı zamanda bir kültürü geliştirme aracıdır; dil, okuma aracıdır.. Nerede bunlar; 
yok... Konuşsunlar!.. 20 milyon insan da buna inanacak, kanacak ve tamam, konuşmakla bu 
iş yeterli kalacak!.. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Nerede 20 milyon yahu!.. 
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M. ALİ EREN (Devamla) — Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı 12 milyon diyor; ama, ger
çeği ben söylüyorum. Ayrıca, bu sayı hiç de önemli değil, önemli olan, anlayıştır. Ben, sayı 
12 milyon olmuş, 8 milyon olmuş; bunun üzerinde durmuyorum, önemli de değil o; önemli 
olan, -anlayıştır, bakıştır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

YASİN BOZKURT (Kars) — Sen avukatlık yapacak kadar büyümedin daha. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Onlar da devleti arkadan vurmasınlar. 
M. ALÎ EREN (Devamla) —Tabiî, onlara farklı bakıyorsunuz... 

BAŞKAN — Sayın Eren, toparlayınız. ' - -
M. ALt EREN (Devamla) — Zaten 2932 sayılı Yasayla ilgili bu tutumunuz bile, onlara 

çok farklı baktığınızın bir delilidir, gerekçesidir. Yeterli bir delil değil mi bu?.. 

Siz, 1924'ten bu yana, o bölgede, olağanüstü hali, sıkıyönetimi, istiklal mahkemelerini 
eksik etmeyeceksiniz, sonra da, "Biz o bölge insanına eşit muamele yapıyoruz" diyeceksiniz!.. 
Nerede görülmüş bu? Köy korucularını götürüp o bölgenin başına bela edeceksiniz, sonra da,"Biz 
eşit muamele yapıyoruz" diyeceksiniz!.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın Bakan, laf atmayı da size hiç yakıştıramıyorum ayrıca... 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Onlar da devleti arkadan vuruyorlar. 
M. ALt EREN (Devamla) — Beyler, arkadaşlar, dinleyin, dinleyin; ben doğruları söylü

yorum, dinleyin. Dinlerseniz... 

BAŞKAN — Sayın Eren, toparlayınız efendim, rica edeyim. 
M. ALt EREN (Devamla) — Toparlıyorum efendim. Bırakmıyorlar ki konuşayım. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) —• Onlar da devlete sahip çıksınlar, devleti arkadan vur

masınlar. x • * . 
M. ALt EREN (Devamla) — Siz onu önleyeceksiniz, önlemek sizin görevinizdir; çünkü 

iktidarsınız; ama, onu önlemenin yollarının ne olduğunu size ben aktarmaya, anlatmaya çalı
şıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım... 
M. ALt EREN (Devamla) — Anlamak istemiyorsanız böyle devam edersiniz; ama, so

nuçta Türkiye Cumhuriyeti zarar görür, bütün yurttaşlar zarar görür ve hepimiz zarar görü
rüz. Ben, artık, kimsenin zarar görmemesini istiyorum. Bu bölge insanının da zarar görmeme
sini istiyorum. Onlar da, artık, bu ülkenin aslî unsurları iseler, bu ülkede özgürce yaşamalıdır
lar, can korkusu taşımamalıdırlar. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, tezkere üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, ben konuşmam sırasında bir kelimeyi yanlış 

kullanmışım ve "Tunceli'de olağanüstü hal kaldırılsın" diyeceğime "getirilsin" demişim; onu 
düzeltiyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, ifade ettiniz. 
Tezkereyi tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7,3.1991 tarihli ve 132 sayılı Kararı ile 19.3.1991 günü 

saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile uzatılması onaylanan Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, 
Hakkâri, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam eden olağanüstü halin 
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19.7.1991 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süre ile uzatılmasının Türkiye Büyük 
Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 23.5.1991 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

Başbakan 

BAŞKAN -—Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, karar yetersayısına dikkat ediniz efendim. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Tezkere kabul edilmiştir. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
/ MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 23 arkadaşının, İs Kanununun 13 üncü maddesini 

bir tehdit aracı gibi kullanarak toplu iş sözleşmelerini baskı altına almaya çalıştıkları ve sosyal dengeleri 
kasıtlı olarak erozyona uğrattıkları iddiasınla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açümasma iliş
kin önergesi (U/25) 

2. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 20 arkadastnm, değişik işkollarında onbinlerce isçiyi . 
isten çikararak, rejimi yozlastırdtklart ve bu uygulamalarıyla Cumhuriyetimiz ve demokrasi için büyük 
tehlike oluşturdukları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açümasma üişkin önergesi (11/27) 

BAŞKAN — Gündemin, "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
Genel Kurulun 23.S.1991 tarihli 121 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, 1 inci sırada

ki, Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner ve 23 arkadaşının, İş Kanununun 13 üncü mad
desini bir tehdit aracı gibi kullanarak toplu iş sözleşmelerini baskı altına almaya çalıştıkları 
ve sosyal dengeleri kasıtlı olarak erozyona uğrattıkları iddiasıyla, Bakanlar Kurulu üyeleri hak
kında, Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına iliş-. 
kin önergesinin gündeme alınıp alınamayacağı hususundaki görüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, alınan karar gereğince, bu gensoru önergesiyle, biraz evvel okunmuş 

bulunan Hatay Milletvekili Sayın Mehmet Dönen ve arkadaşlarının (U/27) esas numaralı gen
soru önergesinin görüşmeleri birlikte yapılacaktır. 

Şimdi, Sayın Şinasi Altıner ve arkadaşlarının önergesini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği gibi, ANAP İktidarı ve onun Hükümetinin yıllardan beri yaratmış olduğu ağır 
ekonomik koşullar ve kronikleşen yüksek enflasyon nedeniyle kamu ve özel kesimden son altı 
aydan beri de dalga dalga işçiler işten çıkartılmaktadır, özellikle Sanayi kesimlerinde bu du
rum daha da belirginleşmiştir. 

Son olarak EreğlijDemir Çelik Fabrikalarından 610 kişinin tenkisi yapılmıştır. Bu 610 kişi
nin içinde 250'ye yakın kişi (ki bunlar teknisyen ve kalifiye personeldir) emekliliklerini doldur
mamış 10-15 yıllık genç elemanlardır. Bu işçiler tş Kanununun 13 üncü maddesi uygulanarak 
tazminatlı olarak kapının önüne konmaktadırlar. Yasanın bu maddesi, bugünkü Hükümetin 
elinde bir tehdit aracı olarak kullanılmaktadır. Bilindiği gibi, Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları, 
yıllardan beri kârlı bir kuruluştur. Sadece kârlı değil, ülkemizin yegâne yassı mamul üreten 
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saygın bir kuruluşudur. Hatta, ülkemizin yassı mamul ihtiyacının yarısını bile karşılayamaz
ken, bu fabrikanın bir misli kapasite artırımı söz konusu iken, fabrikadan personel tenkisatına 
gidilmesini anlamak mümkün değildir. 

Bu tenkisatın hiçbir teknik izahı da yoktur. Hükümet, toplu sözleşmelerde işçi tenkisatını 
bir tehdit unsuru olarak kullanmaktadır. 

Ülkemizde, kapı dışarı konan bir sigortalı işçinin hiçbir sosyal güvencesi yokken, hiçbir 
tedbir alınmamışken Hükümetin bu kasıtlı tutum ve davranışı ile Toplu tş Sözleşmeleri baskı 
altına alınmaya çalışılmakta ve sosyal dengeler hızla kasıtlı olarak erozyona uğratılmaktadır. 

Bu nedenlerle Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Bakanlar Ku
rulu üyeleri hakkında bir gensoru açılması hususunu arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Şİnasi Altıneç 
(Zonguldak) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Efendim, biraz evvel okunan ve birleştirilmesine karar verilen önergeyi ikin

ci defa okutma ihtiyacını hissetmiyoruz. 
Sayın Şinasi Altıner ve arkadaşlarının verdiği önerge üzerinde önerge sahibi olarak kim 

konuşacak? 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, Güneş Müftüoğlu konuşacak. 
BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, her ikisini birlikte mi konuşacaksınız? 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; toplu iş sözleşmelerinin baskı altına alındığı ve sosyal dengelerin kasıtlı olarak 
erozyona uğratıldığı ve Erdemir'den gereksiz yere işçi çıkırıldığı iddialarıyla, Doğru Yol Partisi 
Grubunun ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun vermiş olduğu gensoru önergeleri üze
rinde, Doğru Yol Partisinin görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime başlarken, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1989, 1990 ve 1991 yıllarında fevkalade yoğun işten çıkarma olay
larını hep beraber yaşadık. Gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektörde binlerce işçi bir an
da işsiz kaldı. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yönettiğimiz yazılı soru öner
gesine verdikleri cevaba göre, 1989 yılında kamu sektöründe 1 010, özel sektörde 21 871 işyeri 
kapanmıştır. 1990 yılının ilk altı ayında kamu sektöründe 462, özel sektörde 8 828 işyeri ka
panmış. 1989 yılında kamu sektöründen 10 590, özel sektörden de 51 700 işçi işten çıkarılmış
tır. Aslında, 1991 yılının Haziran ayma gireceğimiz şu günlerde, bu rakamların fevkalade art
mış olduğunu da dikkatlerinize sunuyorum. 

Geçen sene Şubat ayında ASELSAN'dan 507 işçi çıkarılmıştı. Gerekçe, eleman fazlalığıy
dı. Bu konuyu, bir Meclis araştırması önergesiyle de Meclise getirmiş, tartışmıştık. Ben şimdi, 
olayın Zonguldak yönünü " zlere arz etmeye çalışacağım. 

Yine 1990 yılı içinde, Bartın'da çimento Fabrikasından 25 ustabaşı işten çıkarılmıştı. Ka
rabük Demir - Çelik Fabrikalarında alım satım depoları kapatılmış ve 200 işçi işsiz kalmıştı. 
ÇtTOSAN bünyesinde yer alan Amasra Şiferton Ocağı kapatıldı ve 70 işçi işten çıkarıldı. 
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17.10.1990 tarihinde, bu konularda bir genel görüşme önergesi verdik; ancak, gündem dolu 
olduğu için görüşülemedi. 

Bu arada bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum : işten çıkarmalar, demin de belirttiğim 
gibi, yurt genelinde fevkalade yaygın. Ancak, şu baştan beri verdiğim izahattan da anlaşılmak
tadır ki, Zonguldak İli, gerek işten çıkarmalar ve gerekse işyeri kapatmaları yönünden nasibini 
ilksıralarda alan bir il. İşte, bugün verilen iki gensoru önergesiyle de bunun yeni bir örneğini 
yaşıyoruz. Ereğli Demir - Çelik İşletmeleri işçileri, Medenî Eşya Sanayicileri Sendikasıyla (MESS) 
toplu iş sözleşmelerini nisan ayında, greve gerek kalmadan halletmişlerdi ve sözleşme 1.9.1990 
tarihinden geçerliydi. İşçiler zamlı ücretlerini alıp, rahat bir nefes alabilmek için hazırlanırlar
ken, bu defa 610 işçinin iş akitleri bir anda feshediliverdi. Bu 610 işçinin yaklaşık yarısı sosyal 
güvenlik haklarından yoksun; âdeta sokakta bırakıldılar. 

Bu gelişmeler, Zonguldak İline karşı bir havayı çağrıştırıyor bizde. Şöyle bir geriye doğru 
gidersek, bu durumu daha rahat anlayabiliriz. Bakınız, 1989'da yapılan mahallî seçimlerde Doğru 
Yol Partisi Zonguldak'ta birinci parti oldu ve halen de bu konumunu koruyor. 

İşçi hareketleri ve grevler yönünden baktığımızda, 1989 yılında Karabük Demir Çelik İş
letmelerinde bir büyük grev yaşandı. 1990 yılı başlarında, Bartın Çimento, Hisarönü Çimento 
ve Toprak Sanayiinde yine bir grev yaşandı. Ardından, maden işçileri, Zonguldak merkez, Dev
rek, Bartın, Çaycuma, Ereğli ve Amasra'yı da kapsayan çok uzun süreli bir grev, yürüyüş ve 
protesto gösterileri yaptılarve tabiî, haliyle, Hükümete karşı büyük eleştirilerde bulundular; 
ancak sonunda, toplu iş sözleşmesi, hayırlısıyla imzalandı. 

Maden işçilerinin bu ô ayı devam ederken, Çaycuma SEKA Kâğıt Fabrikası işçilerinin grevi 
ortaya çıktı. Bu arada, Karabük Demir Çelik İşletmeleri işçileri sendikasız kaldılar. Tüm bu 
olaylar bize, Hükümetin, âdeta, Zonguldak'a karşı bir tutum içinde olduğunu kanıtlıyor. 

öbür taraftan ERDEMİR'e bakıyoruz; ERDEMİR kârlı bir kuruluş, alanında bir tekel 
durumunda. Yassı mamul üretiyor... Kapasite artırması ve yeni iş imkânları açması beklenir
ken, işçi çıkardığını görüyoruz. Yetkililerin açıklamalarına bakınız! Yetkili, "Personel yönet
meliğinin ilgili maddesinde değişiklik yapılarak, daha önce 65 olan, şirketle ilişiğin kesilmesi 
yaşı, erkeklerde 55, bayanlarda 50 olarak tespit edilmiştir. Bu durumda olan personel sayısı, 
96'sı aylık ücretli, 74'ü saat ücretli olmak üzere 170 kişi olup, hepsi emeklilik hakkını 
kazanmıştır" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, şunu özellikle belirtmek istiyorum : Emeklilik hakkını kazanmış 
olmak, işten çıkarmak için yeterli sebep midir? Yani, bu yetkili "Bunlar nasıl olsa emeklilik 
hakkını kazandı, bunları işten çıkarabilirim" diyor. Yine, açıklamada, "İkinci grupta, saat ücretli 
personelimizden 25 hizmet yılını dolduran 120 kişinin de ilişiğinin kesilmesine karar verilmiştir" 
deniliyor. İşte, burada yetkililerle aynı görüşü paylaşamıyoruz. Çünkü 25 yılını dolduran bu 
işçiler de emeklilik haklarını elde edemediler. 

Geliyoruz üçüncü kategoride olan verimsiz personelin durumuna : Evet, "Verimsiz 
personel" diye tespit ettikleri ve yanılmıyorsam sayıları 320 olan işçiler, verimsizlik ve fazla 
istirahat aldıkları iddiasıyla hiçbir şekilde emeklilik hakkı tanınmayarak işten çıkarılmışlardır. 
Bunların içinde 8, 10, 15 yıllık işçiler vardır ve bu işçilerin emekli olabilmeleri mümkün değil
dir. Bu işçilerin yeni iş bulmaları şarttır; onu da bu şartlarda nasıl bulacaklar?.. 
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Değerli milletvekilleri; geçtiğimiz yıl sonunda Zonguldak'ta yaşanan olayları hepiniz bili
yorsunuz ve 8 Ocak 1990 günü bu kürsüde o olayların tartışmasını yapmıştık. Ne yazık ki, 
şimdi, aynı tip olaylar Karadeniz Ereğlisi'nde yaşanıyor. İşten atılan bir işçi, yürüyüş anında 
kalp krizi geçirdi ve vefat etti. Bir genç kız, işten atılmalar yüzünden intihar etti. Olaylar adeta 
tahrik ediliyor ve daha büyük boyutlara ulaşacak gibi. Bakınız, bu tahrikler nereden geliyor 
: Sayın özal, memurlara, "Size daha yüksek ücret zammı vermek isteriz; ama, bütçe açığı bu
na izin vermiyor. KİT'lerin, yüksek toplusözleşmeler nedeniyle açığı bütçenin üzerinde" di
yor. Yani memura yüksek ücret verememenin sebebi toplusözleşmeler... 

Esnaf ve sanatkârlara da şöyle diyor: "Esnaf ve sanatkârı daha çok desteklemek isteriz. 
ancak, yüksek zamlı sözleşmeler KİT'lerin açıklarını büyütüyor, bu da bütün toplumun cebin
den çıkıyor," Sebep aynı. 

işçilere de "Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Bu zamlarla işletmeler kapanırsa, işsiz kalırsı
nız; işverenler yüksek ücretli işçiyi çıkarıp, asgarî ücretten işçi alır" diyor ve sendikalara yöne
liyor. Batı Avrupa sendikacılığı öğrenemediklerini, ücreti, iş güvenliğinin önünde düşündükle
rini, sendikalar arasında yüksek zam alma rekabetinin yaşandığını söylüyor ve sendikaların 
zayıflatılması, işlevleri düzeyinde güçsüz ve zayıf kalmaları yönünden, bu Sendikalar Yasası
nın değiştirilerek, yüzde 10 barajının kaldırılması ve sendikalar arasında rekabetin başlatılma
sı görüşünü savunuyor. Bu tutum, işçilere ve sendikalara adeta bir baskıdır. Bu baskı aynen 
Hükümete de yansıyor ve Hükümet de bu baskıyı işçilere, sendikalara, maalesef yapıyor ve 
durum öyle noktaya geldi ki, esnafla işçiler, işçilerle memurlar, memurlarla sendikalar, esnafla 
sendikalar adeta karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor. Bu arada bir Sayın Bakan çıkıyor, diyor 
ki, "Verimsiz KİT'leri kapatırız." Evet, KİT'ler... 700 bin civarında personelin çalıştığı 55 adet 
KtT, aileleriyle birlikte 2 milyon 800 bin veya 3 milyon civarında kişiye imkân sağlayan KİT'ler... 

Değerli arkadaşlarım, şimdi sormak lazım : Sekiz yıldır bu KİT'leri kim yönetiyor? KİT 
yöneticileri neden başarısız? KİT'ler ekonomiye neden yük olmuş? Bunun sorumlusu yok mu? 
KİT'leri sekiz yıldır yöneten sizlersiniz... Kimi kime şikâyet ettiğinizi anlamak gerçekten mümkün 
değil. KİT yöneticilerini tayin eden siz, KİT ürünlerinin fiyatlarını tayin eden siz, KtT perso
nelini tayin eden, sözleşmeli yapan yine siz, büyük iddialarla KİT'leri ve KİT personeline iliş
kin düzenlemeleri getiren de yine siz... 

Bakınız, 1982 Anayasasından sonra bu konuda ilk düzenleme, 60 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile.oluyor, daha sonra da 2929 sayılı Yasa geliyor ve bu yasa, kârlılık ve verimli
liği esas alan, sözleşmeli personel uygulamasını sınırlı olarak düzenleyen bir yasadır. Geliyo
ruz, 8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye. 

Değerli arkadaşlarım, 1984 yılında çıkarılan bu kanun hükmünde kararnamenin amacı, 
KİT'leri yeniden düzenlemek, KİT'lerde özerk idareyi «ağlamak, ekonomik gereklere uygun 
olarak, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda çalışarak sermaye birikimine yardım etme
lerini ve bu suretle daha fazla yatırım kaynağının yaratılmasını, görev ve kamu hizmetlerini 
ekonomik ve sosyal gereklere uygun olarak, verimlilik ilkesi doğrultusunda yürütmelerini sağ
lamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için de yeni personel 
rejimi düzenlemesi getiriliyor. 

Rejimin amacı, yetenekli elemanların işe alınmaları; bunlar vasıtasıyla da verimlilik ve kâr
lılık ilkelerine bağlı çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak, özlük hakları sistemiyle per
sonel özendirilecek, yatırımcılık, girişimcilik ve başarı ödüllendirilecektir. Kanun Hükmünde 
kararnameyle getirilen ilkeler, amaçlar, bunlar. 
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Evet, bunu 1984 Haziran ayında büyük iddialarla ortaya koydunuz ve 1991 Haziran ayı
nın yaklaştığı şu günlerde de, KİT'leri kapatmaktan bahsediyor, işçi kıyımına giriyorsunuz. 
işte Hükümetin idarî ve siyasî sorumluluğu buradadır. 

Ve geliyoruz 18 Ocak 1988 tarihine : 1988 Ocak ayından önce ülkemizde ne olmuştur? 
1987 milletvekilleri genel seçimi olmuştur. Bazı kırılanlar vardır... O halde, KİT'lerin imdada 
yetişmesi gerekir. 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 18 Ocak 1988'de hazırdır ve bu ka
nun hükmünde kararnamenin 16 ncı maddesi şöyledir değerli arkadaşlarım : 

"233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Ek Madde — Kamu iktisadî teşebbüsünün iş programlan, yatırımları, üretimleri ile, ve
rimlilik, kârlılık, ihracat ve satış gibi konularda görüş ve mütalaasını bildirmek üzere, her te
şebbüs 1 başkan ve 5 üyeden müteşekkil bir danışma kurulu teşkil eder ve danışma kurulu baş
kan ve üyeliklerine atanacakların, devlet memurluğuna atanabilme genel şartlarına haiz olma
ları gerekir." 

Evet, danışma kurulu üyeleri, KİT'lerde verimlilik ve kârlılığı artıracaklar, yatırımları prog
ramlayacaklar, üretimi artıracaklar, ihracatı sağlayacaklar... Kim bunlar diye baktığımızda, se
çimlerde kendilerini kurtaramayan, ancak KİT'leri kurtaracak olan değerli insanlar!.. Bunlar
da aranan özellik de, devlet memuru olabilme genel şartı. Yani, ilkokul mezunu bir terzi de 
olabilir; nitekim olmuştur da!.. Bu tatbikatları gördük. Böylece, KİT'lerde istenen reform, 233 
ve 3.08 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle yapılmış, çiftlikler kurulmuştur. Ancak, so
nuçta fatura kime çıkmıştır? Fatura, çalışanlara çıkmıştır, işçilere çıkmıştır, memurlara çıkmıştır. 

Şimdi ben soruyorum değerli arkadaşlarım: KİT'lerdeki bu danışma kurullarında kimler 
vardır; maaşları, sosyal hakları nelerdir; bir tanesinin o müesseseye yıllık maliyeti ne kadardır? 
Bunların açıklanmasını istiyoruz, açıklamalısınız ki, idarî ve siyasî sorumluluğunuz ortaya çı
kabilsin. 

Her seçimde KİT'leri rahatça kullanıyorsunuz. Bu durumda KİT'lerden şikâyet etmeye 
de hakkınız yok. Geçen yıl haziran ayında benim ilçem Çaycuma'da iki beldede seçim yapıldı 
ve o seçim döneminde, "Batıyor, batacak, kapatıyoruz" dediğiniz Türkiye Taşkömürü Kuru
muna tam 400 işçi aldınız. Seçimlerde bu yatırımları yaparken, bu işçi alımlarını yaparken KİT'ler 
batmıyor; seçimler geçtikten sonra, KİT'lerin battığı, batacağı, satılacağı havadisleri yayılıyor. 
Biliyorsunuz, bu hafta da 19 yerde seçim var; o seçim bölgelerinde bulunan KİT'lerin vay haline... 

Değerli milletvekilleri/Hükümet, çalışanlardan büyük paralar toplamaktadır ve çalışan
ların parası üzerinde büyük bir kavga vardır. Çalışanlardan, Gelir Vergisi, Damga Vergisi, si
gorta primi, zorunlu tasarruf ve Konut Fonakesintisi yapan, Hükümettir ve bu Hükümet, ça
lışanlardan aldığı paralan KİT'lere vermektedir. Evet, işçiden, memurdan, esnaftan alınmak
ta; KİT'lere verilmektedir. Sonra ne olmaktadır? Bu işçi ve memur, bir gün, hiçbir hak iddia 
edemeyecek şekilde sokağa bırakılmakta, işsizliğe terk edilmektedir. İşte bu, olmaması gere
ken bir haksızlıktır; onun için, idarî ve siyasî sorumluluğunuz var. 

Bakınız, "zorunlu tasarruf" adı altında, işçiden, memurdan, esnaftan Mart 1991 tarihi 
itibariyle tam 7 trilyon 478 milyar lira toplamışsınız. Bu paralar ne olmuş? Bu paralan n yüzde 
88,7'sini devlet kuruluşlarına, yani KİT'lere aktarmışsınız, yüzde 3,7'sini işçilere ve memurla
ra 100 bin lira ve 150 bin lira şeklinde geri ödemişsiniz, yüzde 7,6'sını bankalara faize yatır
mışsınız. 
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Parasından bu kadar kesinti yaptığınız çalışanları şimdi de işten atıyorsunuz. Bu tasarruf
lar, ancak ölüm ve emeklilik halinde toptan geri ödenmektedir. Erdemir'den emeklilik hakkını 
alamadan atılanların jtasarrufları ne olacak? Gerçekten çok hazin bir tablo. Bu arkadaşlarımı
zın zorunlu tasarruf hesabında bugüne kadar birikmiş 3 ila 6 milyon lira arasında paraları var; 
Emekli olamadıkları için bu parayı alamıyorlar, ölmelerini mi istiyorsunuz? Çünkü, bu para
ları ölüm halinde ödüyorsunuz. Bu paralar devlette kalıyor ve müracaat eden kişi de Maliye 
Bakanlığından geriye döndürülüyor. Milliyet Gazetesinde çalışan bir arkadaşımızın başına geldi; 
kendisi işten çıkarıldı. Gitti, Sayın Adnan Kahveci'den zorunlu tasarrufta biriken parasını iste* 
di ve eli boş döndü. 

Erdemir'de çalışan ve emeklilik hakkını elde edemeyen bu arkadaşlarımızın paraları öden
melidir. Bu konuda yasa teklifim hazır. İnşallah, hiç olmazsa bu yasa teklifimi kabul edersiniz 
ve haksızlık yaptığınız bu işçilere, zorunlu tasarruf hesabında biriken kendi paralarını ödemek 
lütfunda bulunursunuz. 

Bu kadar haksız uygulamalar yaparken, işte yine haziran ayında ILO'nun (Uluslararası 
Çalışma Örgütünün) genel kurulu geliyor... Orada, birtakım yabancı ülkelerin delegeleri çıka
caklar, insan haklarında olduğu gibi, işçi haklarında da birtakım ihlaller yaşandığını söyleye
cekler ve Türkiye'yi orada şikâyet edecekler, kara listeye aldırmaya çalışacaklar. 

OECD ülkelerinde ortalama işsizlik yüzde 6 iken, bizde yüzde 20 civarlarında. Buna rağ
men, Türkiye'de halen işten çıkarmalar yaşanmakta, işsizler ordusu bir kat daha artırılmakta
dır. Bu büyük haksızlıktır, sosyal devlete yakışmayan bir tavırdır; onun için, sorumlusunuz 
diyoruz. 

Bakınız değerli milletvekilleri, ülkemizde, işverenlerin, işten çıkarmalarda gösterdikleri ilk 
neden, ekonomiktir. Kârı yükseltmek veya durumu kurtarmak için ilk akla gelen çözüm, işçi 
çıkarmaktır. Üretimi artırmak, yeni teknoloji kullanmak hiçbir zaman düşünülmez, kolaya kaçılır 
ve işveren, tş Yasasının 17 tıci veya 13 üncü maddesine göre işçi çıkartır, yeni işçi alır, ucuz 
emek sağlar; ancak, sosyal dengeleri bozduğunu hiçbir zaman düşünmez. 13 üncü maddeye 
göre, haklı bir neden aranmaz. Haksızlık varsa, işçi sadece tazminat alır. Ancak, çalışan, yine 
işsizliğe mahkûmdur. 

Çağdaş hukuk sistemlerinde feshi ihbar hakkı, yasa ile sınırlanmıştır. Alman, Fransız, ital
yan ve Belçika sistemlerinde feshi ihbar, yasal nedenlerin varlığına bağlıdır Yâni, bu sisteme 
göre, eğer fesih haksız ise, işçinin boşta geçirdiği süreye ait ücreti ödenir, artı -ki en mühimi 
budur- işçi isterse işine dönebilir. Sistem böyle olunca, haksız işten çıkarmalar da söz konusu 
olmayacaktır. Ancak, zenginleri sevenlerin, bu düzenlemeleri getirmesi düşünülemez ve işçi, 
memur kıyımı devam eder. 

Değerli arkadaşlarım, Erdemir'in son tablosunu da gözlerinizin önüne sermek istiyorum. 

Erdemir, 1990 yılında 2 milyon ton sıvı çelik üretimi sağlıyor. İşçilere, geçtiğimiz ay için
de, başarılarından dolayı şu altın rozetler dağıtıldı. İşten atılan ve bugün Türkiye Büyük Mil
let Meclisine gelen değerli işçi arkadaşlarımızın hepsinin yakalarında bu rozet var. Evet, altın 
rozet... Bu altın rozeti, Erdemir işvereni, işçilere, başarılarından dolayı, verimli olduklarından 
dolayı veriyor. Değerli arkadaşlarım, bugünün anısına, bana bu rozeti hediye etmek inceliğini 
gösterdiler. Olay budur. Yani, hem başarılı diye işçilere altın rozet dağıtacaksınız, hem de bir 
ay sonra verimsizlikten bahsedecek ve onları kapı dışarı edeceksiniz!... 
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Erdemir, her yıl hem kâr ediyor, hem de iki üç kat büyüyor. Bu mu verimsizlik?! Bakınız, 
sıcak haddehane 1 idi, 2 oldu. Slap fırını 1 idi, 2 oldu. Bu mu başarısızlık?! Yüksek fırın 1 
idi, 2 oldu. Kok fabrikası 1 idi, 2 oldu. Tavlama hattı 1 idi, 3 oldu. Kireç fabrikası 1 idi, 3 
oldu. Bumu başarısızlık?! Oksijen fabrikası 1 idi, 3 oldu. Asitleme hattı 1 idi, 2 oldu. Temper 
hattı 1 idi, 2 oldu. Gübre fabrikası yoktu, gübre fabrikası kuruldu, üretime geçti ve satış yapı
yor. Komine döküm hattı yoktu, 2 oldu, 3 ve 4 üncüsünün yapılması planlanıyor. Kok gazı 
arıtma tesisi yoktu, yapıldı. Konventer 1 idi, 3 oldu. Bunlar mı başarısızlık?! Bunları gerçek
leştiren oradaki işçi kardeşlerimiz... "Bu işçiler mi yararsız, bu işçiler mi verimsiz?" diye sor
mak gerekir. Bu uygulamayı da anlamak mümkün değildir. 

Erdemir'de 1990 yılında, normal mesainin yüzde 26'sı oranında fazla mesai yapılmıştır. 
Verimli olmayan bir işletmede, iyi çalışmayan bir işletmede ve iyi çalışan işçi olmadığı takdir
de, fazla mesai yapılması mümkün müdür; Mümkün değildir. Burada, işçi de, iş de verimlr 
olduğundan, yüzde 26 oranında fazla mesai yapılmıştır. 

1984 yılında bir işçinin müesseseye getirdiği kâr 2 723 556 lira idi. Evet, 1990 da bu kâr 
125 milyon lira olmuştur değerli arkadaşlarım. Yani, 1 işçinin müesseseye getirdiği kâr 125 mil
yon liradır, tşte verimlilik ortada, kâr ortada, bunu sağlayan işçi ortada; ama, nerede işçi? so
kakta kaldı; hepsini atmayı düşünüyorlar... 

BAŞKAN — Sayın Müftüoğlu, beş dakikanız kalmıştır. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Değerli milletvekilleri, o kadar çelişkili bir uygulama ki, bir taraftan işçi çıkarılıyor, diğer 
taraftan yeni işçi alınıyor!.. Erdemir'e son sekiz ayda, 500 işçi alındı. Alacaksanız niye çıkarı
yorsunuz, çıkaracaksınız ne diye alıyorsunuz?.. Anlamak mümkün değildir. 

öyle hazindir ki, değerli arkadaşlarım -buraya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum-
Zeki Şentürk isimli Ereğlili hemşerim, şu anda Gölbaşı Hastanesinde gırtlak kanserinden te
davi olmaktadır v« maalesef bu arkadaşımız da işten çıkarılanlar arasındadır. Bu, fevkalade 
acı bir olaydır. 

tşten çıkarmaların, kârlı, hem de yüzde 23 oranında işletme kârı ile çalışan Erdemir gibi 
bir müessesede yapılması da enteresandır. Erdemir'in, işletme kârı yüzde 23'tür ve bugün Av
rupa'da bu oran yüzde 8 civarındadır. Erdemir'de 1994 yılı hedefi, 6 milyon tonluk Üretimdir. 
O halde, daha işçi almanız gerekirken, niye işçi çıkarıyorsunuz; doğrusu anlayamıyoruz. 

Bugün gelen değerli arkadaşlarımız, bize şu evrakları getirdiler : Bakınız değerli milletve
killeri, Faruk Alkap isimli işçi, 15.5.1989'da başarı belgesi almış; Bayram Döner, 15.5.1990'da, 
yani geçen yıl Mayıs ayinin 15'inde başarı belgesi almış ve 14 gün sonra işten atılmışür. Şu 
gördüğünüz, Faruk Alkap'ın başarı belgesidir ve Faruk Alkap, 8.8.1971'de işe girmiş, 8.5.1991 
akşamında İşten çıkarılmış onüç yıllık işçidir. Bu çocuğa sadece tazminatı verilecektir. Hiçbir 
sosyal güvencesi yoktur, sosyal güvenlik hakkından mahrumdur. Elindeki parayla ne kadar idare 
edebilirse edecektir ve yeni bir işe girme imkânı olursa, ancak o zaman tekrar sosyal güvenceye 
kavuşacaktır. 

Bir başka örnek, Sedat Gevam. Dokuz yıllık işçidir ve aynı pozisyondadır. Bu da, bu ar
kadaşın başarı belgesidir. 

Bir diğer arkadaşımız Şemsettin Çobanoğlu. Bu arkadaşımızın başına gelen çok entere
sandır. Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları Anonim Şirketi, 1989 yılında, fabrikanın sahasını 
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genişletmek için bu arkadaşımızın babasına ait ey ve dükkânını istimlâk etmiş ve istimlâk be
deli olarak 19 milyon lira ödemiştir. Bu arkadaşımız,-evinden, köyünden olduğu gibi, geçtiği
miz hafta da işten çıkarılmıştır. Mektubunda, "20 yaşında işe girdim, 36 yaşımda işimden ol
dum. Çalıştığım süre içinde en ufak bir ihtar almadım, ceza almadım; aksine, takdir edildim. 
Terfi ve transfer beklerken, çoluk çocuğumuz açlığa itildi. "Hasta olmadan istirahat alındı" 
deniliyor; yalan, tstirahati, kendi doktorları ve SSK hastanesi hekimleri veriyor, işverenin "is
tirahat fazla alındı, /azla viziteye çıkıldı" iddiasıyla işçiler çıkarılıyor" demektedir. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin malumudur, demir-çelik işçiliği, ağır ve tehlikeli bir işçi
liktir. Çalışma şartları fevkalade zor ve tehlikelidir. Böyle şartlarda çalışan işçilerin, istirahat 
almaları, viziteye çıkmaları kadar doğal bir şey olamaz. Bu işçilerin, biyonik adam olmalarını 
beklemek de, abesle iştigaldir. Kaldı ki, hiç istirahat almadığı, iş kazası geçirmediği halde iş 

"akitleri feshedilenler de vardır. 

Bakınız, yine Erdemir'de çalışan Yılmaz Alçın isimli arkadaşımız halen sakat sakat dola
şıyor, yirmi yıllık işçi olduğu için emekli olamamakta ve sosyal güvenlik hakları da kalkmış 
durumdadır. Hiçbir güvencesi olmayan bu arkadışımız da, aynı şekilde kapı önüne bırakılmış
tır. Bu en büyük haksızlıktır. - , 

Bazı işçilerin en küçük disiplin suçu yok, ihtarf yok ama ona rağmen işten atılıyorlar. Bu 
durumda, siyasî ve idarî sorumluluğunuz ortaya çıkıyor. 

Değerli milletvekilleri, son olarak şunları söylemek istiyorum : "insan haklarına saygılı
yız, demokrasiye saygılıyız, hukukun üstünlüğüne saygılıyız" diyerek, gittiniz -Cumhurbaşkanıyla 
Başbakan yarış etti- şu Paris Şartını imzaladınız; ancak, Hükümet, Erdemir'de yaptığı bu uy
gulamayla, bu davranışını, bu imzasını inkâr ediyor. Paris Şartını ihlal ediyor. Çalışma barışı
nı bozuyorsunuz. Ereğli ve çevresinde büyük huzursuzluk yarattınız, işçileri ve ailelerini mağ^ 
dur ettiniz, perişan ettiniz. Bunlardan Hükümet sorumludur, sorumluluğunun bilincine var
malıdır ve istifa etmelidir diyor. Grubum ve şahsım adına hepinize saygılarımı sunuyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Mehmet Dönen söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Dönen. 

SHP GRUBU ADINA MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; ülkemizde son günlerde yoğun şekilde yaşanan işçi kıyımlarıyla ilgili olarak Bakanlar Ku
rulu üyeleri hakkında verilen gensoru önergesi üzerinde, grubum adına söz almış bulunuyo
rum. Bu vesile ile grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde son on yıldır uygulanan ekonomik politikanın, toplu
mumuzun çalışan kesimi üzerinde yarattığı olumsuz etkileri, bugünlerde daha da yoğun bir 
biçimde yaşanmaktadır. 

Sosyal devlet, sosyal adalet kavramlarına dayalı ekonomik ve sosyal politikaları göz ardı 
eden belirli bazı kesimlerin çıkarları korunur ve kollanırken, çalışarak geçimini sağlayan geniş 
halk kitlelerini kendi kaderleriyle başbaşa bırakan; hiçbir demokratik hakkını savunmayan ör

gütsüz bir toplum yaratılmasını hâkim kılmak için elinden geleni yapan, yapmak isteyen bir 
iktidarla karşı karşı yayız. 
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Bozuk olan gelir dağılanı, on yıl süre içerisinde daha da bozulmuş ve Türkiye, dünyada, 
gelir dağılımı en bozuk ülkeler arasında liste başlarında yer almaya başlamıştır. Ekonomik bü
yüme durmuş, geniş halk kitlelerinin kemer sıkması pahasına sağlanan kaynaklar, üretime dö
nük yatırımlarda kullanılmayıp çarçur edilmiş, buna bağlı olarak işsizlik artmış, işsizlik soru
nunun çözülmesi için köklü bir çalışma yapılmamış, ücretlerin reel olarak gerilemesine neden 
olan enflasyon gittikçe yükselmiş, vergi adaleti bozulmuş, halkın malı olan KİT'ler, ülkenin 
ve halkın zararı pahasına, yerli ve yabancı sermaye çevrelerine peşkeş çekilmiş ve eğitim ve sağ
lık gibi, toplumumuzun geleceğini ilgilendiren en önemli alanlarda yatırımlar durmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, halkımız, gittikçe büyüyen bu sorunların çözülmesini, siyasî ikti
dardan beklemektedir. Ancak, bu sorunları, uyguladığı ekonomik politikaları sonucunda ya
ratmış ve halk desteğini yitirmiş hükümetlerin çözmeleri de mümkün değildir. Hükümet, bu 
sorunları çözmek şöyle dursun, iktidarda kaldığı sürece daha da artırmaktadır ve artıracaktır. 
işte, son işçi çıkarma seferberliği bunun açık bir göstergesidir. 

Değerli arkadaşlarım, "İşçi çıkarma seferberliği" diyorum; çünkü, devletin tepe nokta
sında, en üst noktasında bulunan zat, Türkiye'de bu işçi çıkarma seferberliğini resmen ilan 
etmiştir; KİT'lerde etmiştir, özel sektörde etmiştir. Aylardan beri Ülkemizde değişik işkolların
da ön binlerce işçi, işten atılmıştır. Bu eylemler, fazla istihdam söz konusu olmayan KİT'lerde 
de hızla yaygınlaşmaktadır. Erdemir yâni Ereğli Demir-Çelik Fabrikası da, bunun açık bir ör
neğidir. Dünya normlarına göre istihdam sayısı normal olan Erdemir'de de işçi kıyımına baş
lanmıştır. Ülkemizde, "KİT'ler zarar ediyor" diye işçi atanlar, kâr eden Erdemir'den de işçi 
atmaya başlamışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, işçi atmanın iki temel hedefi vardır : Birisi, çalışan kesimleri örgüt
süz bir hale getirmek; yani, atılan işçilerin yerine, aracılar vasıtasıyla -o işyerinde bir ihale veri
yormuş gibi- müteahhitler aracılığıyla işçi çalıştırılmakta ve böylece de işçinin örgütsüz duru
ma gelmesi sağlanmak istenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kıyımların ve çağdışı insafsız operasyonların ardında, bazı KİT'
lerin ve kuruluşların satış öyküsü de yatmaktadır; ikinci ve asıl neden de budur. "Battı, batı
yor, zarar ediyor, devlete yük oluyor, çığlıkları atılırken, gerçekte hedeflenen şey, yabancılara 
satlş hazırlığıdır, Yabancılara satışı cazip kılabilmek için de, makyaja yönelip, işçi sayısını in
dirmek gerektiğine inanılıyor. Böylece, satın alacak olan iç ve dış odakların isteklerine cevap 
verilmiş ve o güçler de ikna edilmiş oluyorlar. 

Bu bağlamda bunun en somut örneğini yine Erdemir'de görmek olasıdır. Erdemir'in, Ame
rika Birleşik Devletleri müşavir firması tarafından satışının gerçekleştirilmesi için sunulan ra
porda, işçi sayısının indirilmesinden bahsedilmektedir. Erdemir yönetimi de, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetinden de onay alarak, bu satış olmadan önce, oradaki işçi çıkarmalarını ger
çekleştirmiş; yani, önce işçilerimizi satmıştır. 

Bildiğiniz gibi, ülkemizde 4 milyonu aşkın açık işsiz vardır. Bu sayıya gizli işsizleri de ek
lersek, ülkemizdeki işsizliğin boyutu çok büyük rakamlara ulaşmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu büyüklükteki işsizler ordusuna, işten atılan yeni işsizler de ekle
nerek, ülkemizde toplumsal büyük bir sancı ve büyük bir sıkıntı yaratmaya kimsenin hakkı 
yoktur. Bu işten atmalar benee bir ihanettir, toplumsal cinayettir, rejime sivil bir darbedir. Her 
grevden ve özellikle toplu sözleşmelerden sonra, gerek özel kesimde, gerekse KİT'lerde bir 
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kılıf bulunarak, iş yasasının 13 ve 17 nci maddelerine göre, işçi kıyımı sürdürülmektedir. Bu
nu, son olarak, Bursa'da, Kocaeli'nde, İzmit'te, USAŞ'ta, Türk Teleoam'da, Kilim Grubunda, 
Çizmeci'de, kauçukta, Eltor'da; İstanbul'un çeşitli işyerlerinde; İzmir çevresinde; Gebze böl
gesinde; Ankara, Kütahya, İskenderun yöresindeki -İskenderun Demir Çelik Fabrikalarında-
fabrikalarda da aynı hazırlıkları -Erdemir'de olduğu gibi- görüyoruz. Bugün 300'e yakın insa
na da hemen emekli olabilmesi için tebliğler yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, işçi çıkarmaları -Körfez Krizi de bahane edilerek- son bir yıl içinde 
yüzbinleri aşmış, ikiyüzbinler civarına ulaşmıştır. Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
ca cevaplandırılması talebiyle verdiğimiz soru önergelerine aldığımız yanıtlar, geçen yıla göre 
bu yıl 85 bin işçinin fazla çıkartıldığını göstermektedir..Bu rakamlar da gösteriyor ki, çıkarılan 
işçi sayısı çok büyük boyutlara ulaşmıştır. 

İşten atılanların, işsizler ordusuna eklenen bu büyük kitlelerin yarattığı bu ağır sorumlu
luklara, bir de çalışanların tedirginliğini eklersek, olay daha da vahim hale gelmektedir. Bu
gün, birçok KİT'de, yeni alınan bu kararları duyan işçiler huzursuzdur; ne zaman işten atıla
cağını beklemektedir. Bu işte, her an işten atılma kaygısıyla çalışan insanlarımızdan verimlilik 
beklemek, onlardan kapasite artırımı beklemek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bizzat devletin en tepesinde bulunan Cumhurbaşkanı tarafından, 
Türkiye'de işçi kıyımının, işten işçi atılmasının esas sorumlusu olarak, sendikaların aldığı veya 
istediği yüksek ücretler gösterilmektedir. Bu konuyu bir gözden geçirmek istiyorum. Eski MESS 
Başkanı, şimdiki Cumhurbaşkanı ve onun güdümlü bakanlarının söyledikleri gibi, çalışanlar 
çok mu ücret istiyor; Türkiye'de gerçekten işçi ücretleri, çalışan.insanların ücretleri çok mu 
yüksek? Gelin, 1990 yılı Dünya Çalışma Raporuna göre bunun bir değerlendirmesini yapalım. 
1990 yılt Dünya Çalışma raporuna göre, Türk işçisi, Hindistan'daki işçilerden sonra en düşük 
ücreti alan işçidir; en yüksek ücreti ise Norveç işçisi almaktadır. Bunları rakamlarla ifade ede
cek olursak; bir saat çalışan Norveç işçisi 57 327 Türk Lirası almaktadır. Yine bir saat çalışan 
İsviçre işçisi 54 782 lira, Almanya işçisi 54 630 lira, İsveç işçisi 50 964 lira almakta Hollanda'da 
49 358 lira, Türkiye'de ise 1 840 lira alınmaktadır. Hindistan'da 1 272 liradır. Yalnızca bizim 
işçilerimiz; Hindistan işçilerinden *çok az bir miktarda fazla ücret almaktadır. Macaristan 3 
696 lira, Brezilya 5 445 lira, Meksika işçisi ise 4 750 lira almaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu rakamlar, daha önce, 1990 yılının ilk yarısında hazırlanan ra
kamlardır. O zaman dolar 3 bin lira dolayındaydı. Bu rakamları dolar bazında inceleyecek olur
sak, Norveçli bir işçi, bir saat çalıştığında 19 dolar alırken, Türkiyede çalışan bir işçi, yalnızca 
47 sent almaktadır. Acaba çalışma süresi olarak işçilerimiz, Avrupa işçisinin çalışma süresin
den daha mı az çalışıyor?.Avrupa'da haftalık çalışma süresi ortalama 40 saat iken, Türkiye'de 
45, hatta 48 saati bulan yerlerimiz olmaktadır; yani, Avrupa işçisinden daha çok çalışan, ama 
Avrupa işçisinden daha az alan bu işçiler midir, Türkiye'de suçlu olan?.. 

Değerli arkadaşlarım, işçilerimiz hem dünya ortalamasının üstünde çalışacak, hem de çok 
düşük ücret alacak, yine de bu bozuk ekonominin suçlusu olacak!.. Olmaz böyle şey, olamaz... 
Bu, bozuk ekonominin, bu bozuk gidişin tek sorumlusu bu iktidardır. 

Değerli arkadaşlarım, bizim işçimiz ne istiyor? Bizim işçimiz, çağdaş ülkelerde olduğu gi
bi, çağdaş koşullarda çalışmak istiyor, üretmek istiyor, ürettiğini de paylaşmak istiyor; başka 
bir ş̂ ey istemiyor; sizden bunu sağlamanızı istiyor; işten atma naraları atmanızı istemiyor. 
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Değerli arkadaşlarım, eğer işçi atmakla, işçi haklarını kısıtlamakla; eğer işçilerin örgüttü 
gücünü kırmakla, örgütsüz bir hale getirmekle ülkeler bir yere gelebilseydi... Bizim ülkemiz, 
1979'dan 1986 yılına kadar hiç grev yaşamadan geldi. Nasıl geldi? 1979 yılında, ulusal millî 
gelirimizden ücretlilerin aldığı, pay yüzde 33 iken, bugün bu sadece yüzde 15 civarına düşmüş
tür. Buna karşılık, faiz ve kâr gelirlerinin payı giderek artış göstermiş; 1979 yılında millî geliri
mizden faiz ve kâr hadlerinin aldığı pay yüzde 43 iken, bugün yüzde 70'lere tırmanmıştır. Ya
ni, çok uzunca bir dönem -bu aynı zamanda tarım kesimi için de geçerlidir- ülkemizde çalışan 
kesim üzerinde uyguladığınız ekonomik politikayla, onlardan geniş kaynaklar aldınız; bu kay
naklara, ulusal gelirimize denk iç ve dış borçlar eklediniz. Ne yaptınız bu kaynakları? Yeni 
sanayi kuruluşları mı açtınız? Var olan sanayi kuruluşlarında kapasite artırımını mı sağladı
nız? İstihdam sorununu çözecek yeni önlemler mi aldınız? Kısacası, ülkemizde çalışan insan
ların refahı için ne yaptınız? 

Bu dönemlerde hiçbir şey yapamayan, bu kadar kaynağı kullanan İktidarın, artık, yapa
cak hiçbir şeyi kalmamıştır; bu kaynakları kurutmuştur, yani, denizi kurutmuştur. Bu İktida
rın halka yapacağı en büyük iyilik/bir an Önce, üzerinde bulunan emaneti halka teslim etmek
tir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, KİT'lerin zarar etmesi konusuna gelmek istiyorum : KİT'lerin za
rar etmesi, işçilerin suçu ve kusuru değildir. KİT'lerin zarar etmesi, KİT'leri yanlış yönlendi
ren, yanlış yöneten siyasî iktidarların suçudur. 

İşte bakın, en çok "zarar ediyor" diye bağırdınız Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerinin 
durumuna bir bakalım, durumu nedir? Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 1989 yılında bİF 
grev yaşadı; bu grevi hep beraber yaşadık. Demir-Çelik sektörü niye bu grevi yaşadı? Bunu, 
ne sendikacı, ne işçi, ne-işveren hâlâ anlamış değil. Hükümet, sendikacıların ilk defa istediği 
rakamın 50 lira üstünde verdi. İşverenle, yanı, Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürüyle 
sendikacılar anlaştı, hem de ilk istedikleri fiyatta anlaştılar. Yani, ilk gün sendikanın istediğini 
Hükümet verseydi, bu 137 günlük grev hiç yaşanmayacaktı. Anlaşmadan sonra -şimdiki 
Cumhurbaşkanı- o zamanki Başbakan dedi ki, "50 lira da benden." Yahu, 50 lira niye senden? 
Yani, sendikanın istediği ücretten 50 lira da fazla verdi; kendi kişisel reklamı için verdi, işçiyi 
düşündüğü için değil. 

Şimdi, ne oldu? O gün hiç borcu harcı olmayan Türkiye demir çelik fabrikaları, büyük 
borçlar altına girdi; artı, bununla da yetinilmedi, Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerinin Ereğli 
Demir Çelik Fabrikaları, hisselerinden dolayı, bugün Kamu Ortaklığından 1 trilyona yakın ala
cağı var; bu verilmiyor. Niye verilmiyor? Bu kaynaklar nereye gidiyor? İşte, Kamu Ortaklığı
nın bugün yaptığı gibi, bina satıp, bir yakınlarının binasını kiralayarak, belirli yerlere kaynak 
aktarıp, belirli zenginler yetiştirmek için gidiyor. Arkasından ne oluyor "Yahu bu demir çelik 
niye bu hale düştü?" diye bakıyorsunuz. Demir-Çelik kendi öz kaynağını, yani, sermayesini 
artırıyor; 250 milyardan 750 milyara çıkarıyor ama ortada öz kaynak yok, veren yok. Nereye 
gitti bu para? İşte, az önce söylediğim yerlere ve ANAP'ın seçim yatırımlarına gitti. 

Değerli arkadaşlarım, kaynaklar böylece çarçur edildi. Bugün demirçelik fabrikaları, yurt 
dışındaki bankerlerden, Türkiye'deki özel bankalardan 2,5 trilyon liraya yakın borçlanarak borç 
batağına girmiş ve yıllık 800 milyar lira dolayında faiz ödeyen bir kurum haline getirilmiştir. 
Kimdir bunun suçlusu? Gelin, hep beraber el el e verip, bulalım. Kimdir bu? «Gözbebeğimiz 
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gibi koruduğumuz, ülkemiz ihracatının yüzde 38'ini karşılayan demir-çelik sektörümüzü, böy
le, borç batağına, faiz batağına sürükleyen kim? tster istemez aklımıza şu geliyor: Bunlar, özel
likle yapılmış, hazırlıklı yapılmış ve planlanmış. Bu ülkeyi yöneten birtakım insanlar, yurt dı
şındaki özel bankerlik şirketleri ile ortaklar; bu kurumlan onlara peşkeş çekiyorlar, tşte, KİT'
lerin altında yatan gerçekler bunlar. 

Siz, 24 bin işçiye, yıllık 900 milyar civarında ücret ödeyeceksiniz; artı, yalnızca, battığınız 
borç batağından dolayı 800 milyar faiz ödeyeceksinizvBu kuruluş ayakta kalır mı değerli arka
daşlar, kalması mümkün mü? Kim bu hale getirdi?.. Bu İktidar bu hale getirdi, "tşte, KİT'ler 
yürümüyor; işte, KİT'ler zarar ediyor; işte, gerekçesi" diye, bunları bizim önümüze her zaman 
getirmektedir. Gelin, elele verip bunları düzeltelim. Elbette, KİT'leri, yeni bir yönetim anlayı
şıyla, yani dünyada rekabet edecek, daha aktif bir yönetim anlayışıyla yönetecek yönetimleri
ne kavuşturalım; oraları bir arpalık olmaktan çıkaralım. KİT'ler ancak böyle kurtulur. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, serbest toplu pazarlık düzenine müdahale edildiği, sen
dikal hak ve özgürlüklere çelme takıldığı; işsizliğin, intiharları göze alabilecek boyutlara ulaş
tığı bu aşamada, işsizlik sorununa, aç kalmayacak kadar da olsa çare olabilecek işsizlik sigor
tası da Yüce Meclisten ivedi olarak çıkarılmalıdır. İşsizlik sigortası yasası çıkarılırsa, işçilerimi
ze, aç kalmayacak kadar, az da olsa, işten atılan arkadaşlarımıza bir güvence ölür. 

İşsizin, çalışandan daha fazla olduğu ülkemizde, fazla ücret zammı isteyenler hedef alına
rak "istenilen ücreti verirsek batarız, enflasyonu önleyemeyiz" gibi tutarsız sözleri "çağ 
atlıyoruz" iddialarıyla nasıl bağdaştırabildiklerini anlamak da mümkün değildir! 

1980 yılından bu yana büyük gelir kaybına uğrayan işçiler, enflasyon erozyonunun erittiği 
kayıplarını telafi edebilecek durumda mı veya bu duruma mı getirilmişlerdir? İstenen ücret ar
tışları işçiye büyük refah mı sağlamıştır? Bu ücret artışları, sanayileşmiş ülkelerdeki aynı sek
törde çalışan işçilerinkinden daha mı fazladır? 

BAŞKAN — Sayın Dönen, 5 dakikanız var, toparlayınız. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — lamam efendim. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yapılan ücret zamları, anında, sektördeki hizmet fi

yatına da yüzde 50-60 fazlasıyla yansıtılmaktadır; yani, verilen ücretler, halkın cebinden anın
da alınmaktadır, öyleyse, halkın cebinden anında alınıyorsa, hangi sektör, işçi ücretlerinin yük
sekliğinden batmıştır? Türkiye'de, acaba bir tek sektör gösterilebilir mi? 

Ülkemizde artık, ucuz emeğe dayanarak gidilecek noktalar kalmamıştır. On yıldır, ucuz 
emeğe dayalı, emek sömürüsüne dayalı olarak uygulanan ekonomik politikalar artık iflas et
miştir. Bundan sonra bu politikaların Türkiye'de geçerliliği kalmamıştır. Bunun için, önce, yüksek 
ücret istedikleri, işçi çıkarma koşuluyla pazarlık konusu yapıp, kabul ettirerek, ardından "ma
aşa zam, işine son" uygulaması gündemdedir. Salt emeği azaltıp, sendikalar, yasalarla konan 
yasak ve kısıtlamalardan d& güç alınarak, tamamen ortadan kaldırılmak istenmektedir. Yani, 
dikensiz gül bahçesi örneği, Kârlarına daha Kâr katmak için, önlerindeki tüm engelleri kaldır
mak istemektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, böylesi önemli ve toplumumuzda büyük patlamalara neden olabi
lecek sorunlara çözüm bulunmazsa, yardımcı olabilecek durumdaki Cumhurbaşkanı da, eski 
MESS kimliğini kullanarak, işçiye sendikacıyı, işçiye memuru şikâyet etmekle, kamuoyunda 
sendikaları kötülemekle işçiyi sendikalardan kopararak haksızlıklara direnemeyecek duruma 
getirmek istemekte; yani, açıkça, "ben fakiri sevmem, ben zengini severim; ben işçiyi sevmem, 
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ben işçiye düşmanım" demek istemektedir. Bu oyunun, oyuncuları ile birlikte sahneden indi
rilmesi uzak değildir değerli arkadaşlarım. Halkımız oynanan oyunları ibretle izlemekte; ya
lanlara inanmadıklarını da görmekteyiz. Bütün bu tehditlerin, işçi kıyımlarının, çaresiz halk 
kitlelerine yapılan baskıların kimlere ne kazandıracağı bellidir. Ne yazık ki, ülkemiz, ne getirip 
ne götürdüğünü bilmeyen bir iktidar tarfından yönetilmektedir. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Hükümet yok, Ordu var. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ordu ve yargı organlarının yük

sek kademesinde görevli olanların bile, bu yoğun, bu yüksek enflasyon karşısında ücret azlı
ğından yakındığı bir dönemde, işçiye ve sendikalara "sen neden fazla ücret istiyorsun" diye 
tehditler yağdırmak suretiyle; olmadı, işten atarak, sosyal adaleti, ülkede huzuru sağlayama
yacağınızı bilmeniz gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Dönen, lütfen toparlayın efendim. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Daha 10 dakikası var efendim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim; siz daha yeni geldiniz. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Arka sıralarda oturuyordum. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, işten atılanların, işsizler ordu

suna eklenen bu büyük kitlelerin yaratacağı ağır bunalım ve içine düşecekleri umutsuzluk ve 
çaresizliklerin, bugün ülkemizde gittikçe boyutu büyüyen teröre, anarşiye ve suç işlemeye yön-
lendirilmeside muhakkaktır. Sosyal patlamalara ve rejimi sarsabilecek büyük sarsıntılara yol 
açması da kaçınılmazdır. 

Değerli arkadaşlarım, eğer bunları önleyici tedbirleri alamazsa, bundan sonra ülkemizde 
olacak işsizler ordusunun da içine katılacağı anarşiden de aynı zamanda, iktidar sorumludur. 

Devlete ve rejime güveni sarsan, yüce devlete ve değerlere... 
BAŞKAN — Sayın Dönen, bunların hepsini söylediniz efendim. Lütfen selam sabah fas

lına geçiniz, rica edeyim. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — Tamam bitiriyorum Başkan, tamam. 
Devlete ve rejime güveni sarsan, yüce devlete ve değerlere gölge düşüren, artık tüm çalı

şanların işçinin, emekçinin, eski ve yeni işsizin sabrını taşıran boyuttaki çarpıklığa, haksızlığa, 
adaletsizliğe ve kural tanımazlığa son verilmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda, cumhuriyetimiz ve demokrasimizin düzlüğe çıkabilmesi için, bir an önce 
bu Hükümetin çekilmesi ve ülkemizi, halkına dayalı güçlü bir iktidara teslim etmesi gerek
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu duygularla, gensoru önergesinin gündeme alınması temennisiy
le, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Teşekkür ederim Sayın Dönen. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın İbrahim öztürk, buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; ANAP Grubu adına sözlerime başlamadan evvel hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Yaklaşık bir saattir DYP ve SHP sözcülerini dinledik, öyle bir konuşma yaptılar ki, sanki 
Türkiye'de gerçekten bir işçi kıyımı var! 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Yok mu? 
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ÎBRAHÎM ÖZTÜRK (Devamla) — Öyle bir konuşma yaptılar ki, sanki, gerçekten, Tür
kiye'de işçiler sefilleri oynuyor! 

Bana göre, iki konuşmacı da araştırma yapmadan, KİT'lerde işçi ücretlerinin maliyetini 
tespit etmeden kürsüye gelmişler. 

Ben, Ereğli Demir Çelik konusuna gelmeden önce, SHP sözcüsü Sayın Dönen'in verdiği 
bir örneğe cevap vermek istiyorum : Sayın Dönen, dünya işçilerini mukayese ediyor, "Türki
ye'deki işçi ücretleri birim saati, Hindistan'ın da gerisinde" diyor. Mümkün değil. Böyle bir 
şeyin aslı yoktur. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Yok, hayır; Hindistan'dan önce. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — O alınan baz rakam, Türkiye'deki asgarî ücrettir. Bu

gün KİT'lerde, maliyet bakımından, asgarî ücretle çalışan işçi yok. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Gel bahse girelim. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Mesela bugün konuştuğumuz Ereğli Demir Çelik Fab

rikalarında işçi ücretlerinin maliyeti yıllık 90 milyondur. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — 45 milyondur. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Ayrıca, İskenderun Demir Çelik'i örnek verdiniz ve 
o arada dediniz ki; "İskenderun Demir Çelik'te yaklaşık 24 bin kişi çalışıyor, bunlara 1 trilyo
na yakın para ödeniyor." Buyurun, 1 trilyonu 24 bin kişiye bölün, ortalama işçi ücreti, bir işçi
nin maliyeti 45 milyondur. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Vergisi hariç mi? 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Maliyet diyorum efendim, maliyeti içerisinde vergi 

varsa var, sigorta primi varsa var, sosyal yardım varsa var; yani, 12 ayda o işçinin o işletmeye 
maliyeti. Bu, muhasebe kurallarında böyledir. Bu işletmede böyledir. 

M. CEVDET SELVİ (Eskişehir) — Eskiden bunun tersini savunuyordun! 
BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... Sayın Selvi... 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Başkan, doğruları söylemiyor. 
BAŞKAN — Efendim, siz çıkarsınız, bir gün de eğrisini söylersiniz. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Söz vermiyorsunuz... 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Biz doğruları söylüyoruz. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) —Lütfen dinleyin, biz sizi dinledik; cevap veriyorum, 

söyledikleriniz tutanaklara geçmiştir. 
Sayın Dönen diyor ki : "Türkiye'de işçinin birim saat ücreti 1 800 küsur lira" 
İki yıl evvel, grevle bağlanan İskenderun Demir Çelik'teki işçi birim saat ücretini -yeni 

sözleşmeye oturmak üzere sizin verdiğiniz rakamla hesaplıyorum ve 1 trilyon lirayı yaklaşık 
24 bin kişiye bölüyorum; 45 milyon lira maliyet çıkıyor. Bunu 12 aya bölüyorum ve bir işçinin 
ortalama aylık maliyeti 3 milyon 700 bin lira, bunu da 30 güne bölüyorum, yevmiyeye 123 330 
lira ve bunu da 8 saate bölüyorum, 15 441 lira birim saat maliyeti İskenderun Demir Çelik'te... 
(SHP sıralarından gürültüler) 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Onu bir de altmışa böl de dakika ücretini bulalım! 
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İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Tatil günleri de dahil, 30 gün olarak. Yani, haftada 
45 saatten ayda dört hafta olarak, toplam 180 saate böldüğünüzde, bu rakam 18-20 bin liradır. 
Nerede bu 1 800 lira?.. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — 20 bin lira saat ücreti nerede?.. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 1963'ten bu yana ben işin içindeyim... 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Bahse girelim, gel... 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Ayrıca, yine Ereğli Demir Çelik'teki olaylara geliyo

rum : Burada, işverenin yaptığı yayın var. Şu anda Ereğli Demir Çelik'te bir işçinin işletmeye 
yıllık maliyeti 90 milyon... 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Eline geçene bir bak... 
BAŞKAN — Sayın Dönen... 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 90 milyon efendim. Sayın Genel Müdürün imzalı metni 
var. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Bahse girelim mi?.. 
BAŞKAN — Sayın Dönen... Sayın Dönen... Bahis nerede olur?. Mecliste bahis olur mu?... 

"Bahse girelim" diyorsun. Konuştun; cevap verecek... 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Şu anda, Ereğli Demir Çelik'te çalışan işçinin yıllık 

ortalama maliyeti 90 milyon. Bunu 12 aya böldüğümüzde, giydirilmiş ücret aylık 7,5 milyon. 
Bunu da 30 güne böldüğünüzde yevmiyesini, bunu da 8 saate böldüğünüzde birim saatini bu
luyorsunuz ki, birim saat ücreti aşağı yukarı 20 bin liranın*üzerindedir. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) — Türkiye'de işçi saltanatı var. Türkiye işçi cenneti, 
kim ne derse desin... 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Dünyadaki işçi ücretlerini mukayese ettiniz; bununla 
ilgili bir örnek daha vereceğim : Mesela, Türkiye'deki lastik işkolunu örnek vereyim. Resmî 
raporlara göre, lastik işkolunda çalışan işçilerin, lastik işverenine yıllık maliyeti, 1990 yılı so
nunda dolar bazında, ortalama 31 bin dolardır. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Petlas'ta da öyle mi?.. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — O yeni kuruldu. Bir yıldır üretime geçti. Sendika var 

mı bilmiyorum. Kırşehir'de yeni açıldı. Bu benim elimdeki rakamlar, özel kuruluşlar, ve Good-
Year gibi şirketlerin ortalaması... 

BAŞKAN — Sayın öztürk... Sayın öztürk... Herkese cevap vermek mevkiinde değilsiniz... 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, bu konuşmalar biraz da eğitim içerikli. Bil
medikleri konu varsa -28 yıldır bu olayın içindeyim- anlatmamda büyük yarar vardır. Müsa
mahanıza sığınıyorum Sayın Başkanım. (ANAP ve SHP sıralarından(î) alkışlar) 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Yalnız, sizi işçiler dinliyor!.. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Petlas'a gelince. Lastik işkolundan örnek vereyim : 
Amerika'da lastik işkolundr çalışan bir işçinin, dolar bazında yıllık maliyeti 29 600 dolar; Ja
ponya'da 28 000 dolar, Avu tralya'da 28 000 dolar, Kanada'da 27 000 dolar, Fransa'da 26 000 
dolar, İngiltere'de 23 000 dolar, İspanya'da 16 000 dolar, Güney Kore'de 6 000 dolar, Por-
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tekiz'de 5 500 dolar, Türkiye'de, 1990 yılı itibariyle 31 500 dolardır. Türkiye'de lastik işkolunda 
çalışan işçinin maliyeti dünyada birinci... Diyelim ki, dolar 2 800 liradan 4 000 liraya çıktığın
da, yine 21-22 bin dolardır. Yani, "KİT'lerde işçiler acından ölüyor, sefilleri oynuyor" sloganı 
yanlıştır. İşçiler dahi, bu sözleri televizyonda duyduklarında bu konuşmaya gülecektir. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Biraz da onlar gülsünler canım! 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Hangi konuşmaya gülecekler işçiler?.. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Sizin konuşmanıza... 
Türkiye'de ücret yapısına gelince : Olay, yalnız çıplak ücret olarak baz alınmakta. Üyesi 

olmak istediğimiz Avrupa Topluluğu ülkelerinin ücret yapısına baktığımızda ve ücreti 100 ola
rak kabul ettiğimizde, çıplak ücretin ücret içindeki payı Federal Almanya'da 62,6; Fransa'da 
55,5; İtalya'da 60,6; Hollanda'da 64,3; Belçika'da 63; İngiltere'de 71,5; Danimarka'da 86,1; Yu
nanistan'da 60,5; Türkiye'de 46,8. Yani, ücret yapısına 100 üzerinden baktığımızda, 100 lira
nın 46,8'i çıplak ücret, 53,2'si sosyal yardım; yani, diğer ödenti kalemlerinden oluşuyor. Ola
ya, salt çıplak ücretten baktığınızda yanlış noktaya varırsınız. Bana göre, Türkiye'de verimlili
ği engelleyen olaylardan birisi de bu. Kualifikasyonu olan işçi istediği kadar çalışsın, aldığı üc
reti, sosyal yardımları, diğer kesimlerle eşit olduğu için, aynı, eşit ücreti alıyor. Rahatsızlık bu
rada yatmaktadır. Bana göre, KİT'lerin ıslahında bunu baz almak gerekir. 

Hepimizin bildiği gibi, Türkiye'de, 1963 yılından bu yana bir endüstriyel ilişkiler sistemi 
vardır. Yani, sermaye-emek ve Hükümetin (Çalışma Bakanlığı) oluşturduğu üçlü bir koordi
nasyon vardır. 1961 ve 1982 Anayasaları Hükümete hakemlik görevi vermiştir. Yani, emek ve 
sermaye ister KİT'lerde, ister özel kesimde olsun, mevcut yasalar çerçevesinde, kendi emeğini 
pazarlar; bu emeği satm alan sermaye de, bunun karşılığında verebileceği rakamı: verir, denilmiştir. 

Sayın Dönen ve Sayın Müftüoğlu'nun konuşmalarında görüyoruz ki, Hükümetin bu işe 
müdahale etmesi isteniyor. Verilen örneklere baktığımızda da -Bursa, İstanbul, Ankara gibi 
bir çok vilayetteki işyerleri ve hatta Ereğli Demir-Çelik İşletmeleri dahil- bunları hiçbirisinin 
KİT olmadığını görüyoruz. Özellikle, Ereğli Demir Çelik İşletmeleri özel bir yasa ile, 1960 yı
lında kurulmuş bir anonim şirkettir. Yani, devletin desteği olmadan, kendi sermayesi ile çalış
ması, kendi yağı ile kavrulması gereken; bünyesinde çalışan onbinlerce insanı yaşatmak zorun
da olan bir kuruluştur. Burada, yönetimin belirli bir sıkıntısı var ki, 610 tane işçi kardeşimizi 
işten çıkarmak zorunda kalmıştır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hem işten çıkarıyorsun, hem de kardeş diyorsun! 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Yine işverenin verdiği bilgilere bakılırsa -burada 
yazılıdır- çıkarılan işçiler konusunda, "önce emekliler" deniliyor. Yani, -sizin hâlâ erken emekliliği 
savunduğunuz gibi- yaşı dolmuş, 25 hizmet yılını doldurmuş arkadaşların tazminatını vermişler. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Emekliliğine birbuçuk ay kala işten çıkarmışlar!.. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Ayrıca, yine sizin iktidarınız döneminde çıkarılan 1475 
sayılı İş Yasasının 13 üncü maddesine göre, bir nevi işsizlik sigortası olan ihbar önelini ödemiş
tir. ödedikleri rakama baktığınızda işçiyi sokağa koymamış, işten çıkarılan 610 kişiye, ortala
ma olarak, 48'er milyon lira para vermiş; ama... 
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ÖMER ÇÎFTÇÎ (Ankara) — Niye hep işverenlerin hesaplarını söylüyorsun, işçi sendika
larının rakamlarını da söylesene. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sen, işçi sendikasından mısın? 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — İşçi sendikasındayım. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — İşçiden yana mı konuşuyorsun? 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — İşçiden yana konuşuyorum. 
Oradaki onbinlerce işçinin geleceği açısından işletmenin idamesi, genişlemesi ve daha çok 

miktarda demir üretmesi için, gerekiyorsa işten çıkarma yapılabilir. "1994 yılında, şu anda 2 
milyon ton olan demir kapasitesi, yeni ünitelerle 3 milyon tona çıkarılacak" deniliyor. Bu, yüzde 
50 kapasite artırımı demektir.' Bu yeni istihdam ortamı yaratacaktır ama, bu geçiş döneminde, 
iki sendikanın yaptığı sözleşmede, 1990 yılında verilen zam yüzde 184'tür. İşçi maliyeti, ortala
ma 90 milyonu bulmuş. İşveren ne yapmış? Çalışmayan, verimsiz olan, dışarıda artı bir işi olan 
kişilerin tespitini yapmış; bunlar yaklaşık 170 kişi. 120 kişi de... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yani, işçi çıkarılmasını onaylıyor musunuz? 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, yasayı biz koymadık; yasa, 1963 yılından 

bu yana, yani, devamı olduğunuz partinin döneminden bu yana yürürlükte. Bu yasanın 13, 
16, 17 nci maddeleri... Bunları biz koymadık. İşveren tasarrufunu yapmış. Burada Hükümetin 
müdahale hakkı yok. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz, işçi çıkarmayı onaylıyor musunuz? 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, ben 28 senedir oradayım... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Onaylıyor musunuz? 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz... 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Doğru olan tasarrufu onaylıyorum... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz... Sayın Yılmaz... Herhalde beni, sizin hakkınızda biraz ko
nuşturacak davranışa giriyorsunuz. 

NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Sayın Başkan, sendikacının düşüncesini alıyoruz. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, işçi çıkarma, karma ekonominin veya ser
best piyasa ekonomisinin uygulandığı, çoğulcu parlamenter düzene dayalı tüm ülkelerde var
dır; komünist düzenin dışında, olmayan bir örnek gösterin bana. Komünist düzen de çöktü... 
Gösterin. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Orada işsizlik sigortası var. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Biz, Anavatan Partisi olarak, devletçi kapitalizmi sa
vunmuyoruz, özelleşmeyi savunuyoruz. Bunun içerisinde, işçi çıkarma olacaktır, doğaldır; ama, 
bunun karşılığında, 1961 Anayasasında olan işsizlik sigortasını siz de getiremediniz. 

MEHMET DÖNEN (latay) — Getirdik. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Getiremediniz. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Komisyonda bekliyor. 
ETEM CANKURTARAN (tçel) — Biz iktidar olmadık ki! 
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ÎBRAHlM ÖZTÜRK (Devamla) — Muhalefette affedersiniz bekâra avrat boşamak ko
laydır. 1963 ile 1980 arasında niye getirmediniz? Çünkü, kaynak meselesidir. Buyurun, kıdem 
tazminatı fon yasasını getirelim, onun içine işsizlik sigortasını da koyalım. Anavatan Partisi
nin getirdiği teklif var; getirelim, orada sağlayalım. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Hayır; karşılığı olamaz! 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Karşılığı olabilir, çözüm bulunabilir... 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Kıdem tazminatı farklı bir şey. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bana göre Ereğli Demir Çelik 

İşletmeleri ve örnek verilen diğer yerler, özel teşebbüstür, hür teşebbüstür, önce o işyerinin, 
işin idamesi, orada yaşayan insanların tencerelerinin kaynaması amacı güdülür. Bunun için, 
onbin kişi içerisinde, belki yüz, yüz elli kişi çıkarılabilir; ama, işletme, düzlüğe çıktığında, o 
kalifikasyonu olan, bonservisi olan başarılı işçiyi geri alacaktır. 

Sayın Dönen diyor ki; "Ortadoğu savaşı bahane." 
Turizm sektörünü görüyoruz... 1989'daki, 1990'daki turizm var mı? Turizm sektöründe 

geçici olarak istihdam edilen yaklaşık 150 bin kişi niye işe alınamadı, niye o konuyu getirmi
yorsunuz? 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — O sektöre yardım ediyorsunuz. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — İşte, o işsiz kalan insanlara, bir nebze katkımız olsun 

diye yardım ediyoruz. Borç veriyoruz; yardım etmiyoruz, kredi veriyoruz. 
ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — İşçiye de verin. 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — İşçi, o işyerinde çalıştığı için, ondan nemalanıyor. İş

çiye direkt para vermek tembelliğe itmektir. 
Değerli arkadaşlar, getirilen bu gensoru, bana göre ciddiyetle bağdaşmıyor. Kaldı ki, bu 

olay KİT'lerle ilgili değil; özel teşebbüsün, tasarruf niyetiyle, geçici de olsa, mevsimlik de olsa, 
aldığı işçileri çıkarması olayıdır. Kaldı ki, verilen rakam da "Bursa'da 300 kişi" diyor. Kim 
çıkarmış efendim? Cavit Çağlar mı çıkarmış? Yani, bir söyleyin bakayım. Orada üretim yapan 
sayın milletvekilinin fabrikasından mı çıkmış, KİT'ten mi çıkmış? "İstanbul'da falan, Ada-
na'da filan..." Kim bunlar KİT mi değil mi? Bir açıklık yok. 

MEHMET DÖNEN ( iatay) — KİT'ten çıkarılan da var, özel sektörden çıkarılan da... 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Varsa açıklayın efendim. Bir tek Ereğli Demir-Çelik... 

Diyoruz ki, o da, 1960 yılında, yani devamı olduğunuz partiler döneminde kurulan bir şirket
tir. özel sermayeli, devlet desteği olmayan, kendi yağıyla kavrulan bir kuruluştur. 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — Özel sektörün sermayesinin ne kadarı devlete ait? 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Bu kuruluş ne demiş? "Ben 1,7 milyar dolarlık yatı

rım yapacağım. Giderek zarar ediyorum. İşçi sendikasına yüzde 184 zam verdim. Bu yatırımı, 
önümüzdeki dört yıllık dönemde gerçekleştirebilmem için, 7-8 bin kişiden 600 küsur kişiyi çı
karacağım." Ne yapmış? Emekliliği dolanları çağırmış; "Ahmet, Mehmet, senin emekliliğin 
doldu kardeşim; emeklilik müracaatını yap" demiş. Bakmış, adamın o yörede, hanımının veya 
kardeşinin üstüne kayıtlı ikinci bir işi var; rapor alıyor, gelmiyor; onların tespitini yapmış. Ya
ni, çıkarma olayı bu. İşletmenin devamı için, orada çalışan onbinlerin kurtarılması bakımın
dan bu tasarrufta bulunmuş. ' 
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RIZA YILMAZ (Ankara) — Emekliliğine birbuçuk ay kalan işçiyi niye çıkarmış? 
İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Gensorunun reddini arz eder, Anavatan Grubu adına 

saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Zonguldak Milletvekili Sayın Şinasi Altıner ve 23 arkadaşıyla, Hatay Milletvekili Sayın Meh
met Dönen ve 21 arkadaşının vermiş oldukları, İş Kanununun 13 üncü maddesi uygulanmak 
suretiyle yapılmakta olan işçi çıkarmalarına dönük gensoru önergelerine cevap vermek üzere 
huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, uygulamakta olduğumuz sanayileşme politikası, serbest piyasa eko
nomisinin icaplarına riayet ve ürünlerimizin dünya piyasalarında rekabete dayanır güçte yer 
almasından ibarettir. Bu politikalar ve ekonomik model sayesinde bugün Türk ürünleri, OECD 
ülkelerinde, Batı'da rekabet eder hale gelmiştir. Bizim ekonomik modelimiz, serbest piyasa eko
nomisine dayalı bir modeldir. Biz, içe dönük, ithal ikamesine dayalı sanayi modelini tamamen 
terk ederek bu uygulamaya geçtik. Bu uygulama, bugün için, Avrupa'da da kabul edilen bir 
uygulamadır. Görülmüştür ki, özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde ve Sovyetler Birliğinde ithal 
ikamelesi modeli terk edilmiş modeldir. 

Türkiye bu modelle kalkınma hızını artırabilmiştir. Türkiye, bu modelle sanayide yüzde 
10-20'lik kapasite kullanımını, yüzde 85'in üzerine çıkarabilmiştir. Türkiye, bugün bu model
le, sanayi ürünlerinin ihracat içindeki payını yüzde 80'lerin üzerine çıkarabilmiştir. 

Demek ki, model budur. Bu modelin gereği olarak, işçi işveren ilişkileri de, serbest grev 
- lokavt hakkına dayalıdır ve toplu iş sözleşmesinden geçer. Modelin gereği bu olduğuna göre, 
değerli arkadaşlarımın, bilhassa Sayın Müftüoğlu'nun açıklamalarının biri iki noktasına ce
vap vermek istiyorum. 

SEKA'da, Zonguldak'ta, Çaycuma'da, Bartın Çimento Fabrikasında, Taşkömüründe, Ereğ
li'de grevler oldu. Evet, grev olacak; çünkü, modelin yapısı bu. Eğer biz hür sendikacılığa ina
nıyorsak, grevler olacaktır. Grevlerin olması, tersliği değil, hürriyeti, sendikacılıkta hür düşün
cenin hâkimiyetini ifade eder. Bu grevler sonrasında da, belli toplu iş sözleşmeleri yapılmış, 
karşılıklı haklar verilmiştir. Olayı niçin bu şekilde ele almıyoruz da, "grev oluyor, işçi çıkarma
ları oluyor" şeklinde gündeme getiriyoruz, anlamıyorum!.. 

Bir diğer noktaya değinmek istiyorum : Bugün iki önergede de bir fırtına koparıldı. Ko
parılan fırtına, "Türkiye'de işçi çıkarmaları oluyor. Hükümet, KİT'lere dönük, yaygın biçim
de işçi çıkarıyor" şeklinde, örnek nedir? örnek, Erdemin.. Erdemir'de ne olmuş? Bir bakı
yorsunuz, Erdemir'de bugüne kadar çıkarılan işçi sayısı -Sayın Müftüoğlu'nun dediği gibi değil-
320 kişi; 7 Mayıs 1991'de 320 kişi işten çıkarılmış; bunların 76'sı, emekliliği dolmuş kişiler. 
Yani bugüne kadar 244 kişi işten çıkarılmış; 29 Mayısta da -yani önümüzdeki günlerde- tebli
gat yapılmış olup, yaş haddini dolduran 170 kişi emekliliğe sevk edilecek. İşten çıkarmayla il
gisi yok; yaş haddini dolduran ayrılır. 

Sayın Müftüoğlu, "Yaş haddini dolduranları niçin çıkarıyorsunuz?" diyor. 
Devlet kesiminde, 65 yaşını dolduranı çalıştırabiliyor musunuz? Burada da yaş haddi er

kekler için 55, kadınlar için 50 kabul edilmiş; konu bitmiş. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Bakan, YÖK Başkanı çalışıyor. 
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DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Devamla) — Efendim, bu şartlar altında, gayet 
tabiî ki, yaş haddini dolduranlar emekliye sevk edilir, tşçi çıkarma yok, emekliliğe sevk var; 
o da bugün değil, 29 Mayısta. Diğer yandan 25 hizmet yılını dolduran 120 işçiye tebligat yapıl
mış, henüz işten çıkarılmamış. 

Değerli aradaşlarım, gördüğünüz gibi, burada koparılan fırtına, Erdemir'de çıkarılan 244 
işçiye dönüktür. Türkiye'de işçi çıkarma fırtınasını estiren arkadaşlarımdan, hakikaten esefle 
bahsetmek gereğini duyuyorum. Meseleleri, bu kürsüye, Yüce Meclisin kürsüsüne, ciddî bir 
inceleme yaptıktan sonra getirme mecburiyeti vardır. Meseleler burada ciddî boyutlarda tartı
şılmalıdır, başka şekilde değil, tşçi çıkarmaları bu düzeydedir. 

Efendim, "işçi ücretleri enflasyonun çok altında kalmıştır, işçilerimiz eziliyor" meselesi
ne gelince : Gündemimizde olan emsal kuruluşlardan biri Erdemir'e bakıyoruz; işçi ücretleri 
ne durumda? Son yapılan toplu iş sözleşmesiyle, en düşük ücret alan, brüt 3 milyon 52 bin 
lira, en yüksek ücret alan, brüt 6 milyon 189 bin lira alıyor; ortalama rakam 4 milyon 900 bin lira. 

Çok değerli arkadaşlarım, rica ediyorum, bu rakamlara düşük diyebilmek, vicdan ister... 
Bu rakamları bu kürsüden yanlış dile getirmek, insafsızlıktır. 

Diğer bir konu : Ereğli Demir Çelik'in yapısına bakıyoruz... 1989 yılı, dünyada, demir 
çelik bunalımının başladığı yıllardır. 1989 - 1990'da demir çelik piyasasında belli bir bunalım 
devam ediyor. Gayet tabiî ki Ereğli Demir Çelik de dünya piyasasından etkilenecektir. Bir ra
kam vermek istiyorum; 1989'da sıcak rulonun ihraç fiyatı 440 dolar/ton iken, bugün 315 do
lar/tona düşmüş. Piyasada kriz hala devam ediyor. Tabiî ki, Ereğli Demir Çelik de bundan 
etkilenecek. Çünkü, biz, 1988'de bir serbest kararı almak suretiyle, haddelenmiş demirin itha
latına müsaade etmişiz. Tabiatıyla bu, Ereğli Demir Çelik'i, dış piyasaya göre, fazlasıyla etki
leyecektir. Buna rağmen, Ereğli Demir Çelik, işçisine, biraz evvel bildirdiğim gibi, en düşük 
ücret olarak 3 milyon liranın üzerinde, en yüksek ücret olarak da 6 milyon liranın üzerinde 
verebilmiştir. 

Yine, Sayın Dönen konuşmasında, "Belli kaynakları nereye sarf ediyorsunuz? diye sordu. 
Bugün Ereğli Demir Çelik, 7 milyar dolarlık bir yatırım projesini uygulamaya koymuştur. Bu, 
kapasite artırımıdır, bu modernizasyondur. Yani, Ereğli Demir Çelik, şu anda 7 milyar dolar
lık bir projeyi uygulamaya koyarak, Zonguldak - Ereğli'de çalışanlara, birkaç katıyla, yeni iş 
imkânlarını gündeme getirmek kararlılığını sürdürüyor, tşte, bu yatırıma rağmen, işte demir 
çelikteki uluslararası krize rağmen, Ereğli Demir Çelik, yine, işçisine, istenilenin çok üstünde, 
yüzde 185 zammı vermiş ve uygulamaya devam ediyor, üstelik de işçi çıkarmıyor... Şunu açıkça 
söylüyorum : Ereğli Demir Çelik'te, bundan sonra, yalnız yaş haddinden emekliler olacaktır. 
Onun dışında bir çıkarma gündemde değildir. Zaten, çıkarılanların sayısı 244'tür. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Az mı 244 kişi? 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Devamla) — Lütfen konuları bu çizgide ele ala

rak değerlendirelim ve bu kürsüden bu çizgide yorum yaparak Yüce Meclise bilgi sunalım. 

Değerli arkadaşlarım birkaç konuya daha değindikleri için, onlara da cevap vermek gere
ğini duyuyorum. 

Sayın Dönen'in konuşması, tabiatıyla Ereğli Demir Çelik ve işçi haklarının dışında, ta
mamen ekonomik, yapıya ve KİT'lerin çalışmasına dönük oldu. Tabiî, kendisinin bu konuda 
yeterli bilgisi olmadığı için de, hakikaten çelişkili rakamları Yüce Meclise kürsüden telaffuz 
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etme gereğini duydu; mesela, dedi ki "Türkiye'de ekonomik büyüme durmuştur, bu Hükümet 
gitmelidir." 

"Ekonomik büyüme durmuştur" dediği Türkiye'de, 1990 yılındaki ekonomik büyüme yüzde 
10,2 olmuştur. Bu rakam, dünya standartlarının üç dört katıdır. Buna, "ekonomik büyüme 
durmuştur" denirse, bu işin ciddiyetini nasıl izah edebilirsiniz, bilemiyorum! 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Enflasyon kaç? 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Devamla) — Değerli arkadaşım enflasyona de

ğinmemiş; enflasyon konusunda sadece şunu söylemiş : "İşçilere enflasyonun altında ücret ve
riliyor." 

Biz de diyoruz ki, Türkiye'de memurlara ve işçilere enflasyonun altında ücret tespit edil
memiştir; Hükümetimiz de bu karardadır, edilmeyecektir de. Her zaman, enflasyonun üstün
de ücret ödenmesine devam edilecektir; görüşümüz budur. 

VEFA TANIR (Konya) — 15 Temmuz tarihinde karşılaşacağız. 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Devamla) — Yine, Sayın Dönen konuşmasında, 

ücretlerin reel olarak gerilediğinden bahsetti. 
Buna hiç kimseyi inandırmaya imkân yoktur. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Sayın Bakan, hesaplayalım, açık, ortada. 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Devamla) — Biraz evvel söylediğim gibi, yüzde 

185 zam verdiğimiz halde, ücretler reel olarak gerilemiş!.. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Devlet İstatistik Enstitüsünün verdiği rakamlar var... 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Devamla) — Yine, "eğitim ve sağlık yatırımları 

durmuştur" dendi. 
Türkiye'de ilk defa, sizlerin oylarıyla, eğitim ve sağlık için özel bir fon kanunu çıkarılmış 

ve bu fon kanunu ile, hizmetler en iyi düzeye çıkarılmıştır. Türkiye'de ilk defa, 1991 yılı konso
lide bütçesi içinde, Millî eğitimin payı en yüksek düzeye ulaşmıştır. Bu rakamları bilerek bu 
kürsüde konuşmak gerektiğini bildirmek istiyorum. 

VEFA TANIR (Konya) — İlk defa da Türkiye'de 1 200 okul kapalı!., 
DEVLET BAKANI KEMAL AKKAYA (Devamla) — Diğer yandan, KİT'lerin zararları

nı, sadece Türkiye Demir Çelik'teki grevi misal alarak değerlendirmeye kalktılar. Alakası yok 
tabiî... Belki etkisi var ama, KİT'lerin zararları içinde en ağırlıklı nokta, işletme sermayeleri
nin düşüklüğüdür. İşletme sermayeleri düşük olduğu için, KİT'ler finansman açığı içindedir
ler; bunu hepimiz biliyoruz. İşte biz de bunun için KİT'leri özelleştiriyoruz. 3291 sayılı Kanun, 
sizin Meclisinizden, Yüce Meclisten çıktı. Bu Kanun dahilinde KİTIeri özelleştiriyoruz ve bu 
şekilde KİT'ler sorununu çözüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, söylemek istediğim nokta şudur : Serbest piyasa ekonomisi, bugün 
dünyada kabul edilmiş tek ekonomik modeldir, bunu kabul etmeyen ülke de yok. Bu ekono
mik modelde işçi işveren ilişkilerinde serbest grev ve lokavt hakkının kullanılması, hür sendi
kacılık düzeni içinde toplu iş sözleşmesinin yapılmasına dayanır; biz bunun tarafındayız. Bir 
işletme düşününüz ki, o işie'.mede işçi, emeklilik yaşına gelse dahi çıkmayacak, devamlı işçi 
sayısı artacak, ücretleri yük >ek tutulacak ve ondan sonra da bu işletme kârlı çalışacak, dünya 
piyasalarında üretilen malla rekabet edecek!.. Buna imkân yok; bunu kabul etmeye de imkân yok. 
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Bu gerçeği kabul edip, buna göre karar vermek mecburiyetindesiniz; bizim modelimiz budur. 

Eğer, "sosyal ve ekonomik yapıya dayalı kapalı bir modelde, işçi ücretlerini devamlı artı
ralım, işletme zarar ederse etsin" diyorsanız, biz onun karşısındayız; başından beri de karşı
sında olduk, onu bildirmek isterim. 

Sonuç olarak, diyorum ki, bugün burada, bu kürsüde gündeme getirilen "devlet tarafın
dan, KİT'ler tarafından işçi çıkarılıyor" şeklindeki sözler ve estirilen fırtına, gördüğünüz gibi, 
sadece 244 işçiye taalluk ediyor. Bunun yanında emekli olan 76 işçiyle birlikte toplam 320 işçi 
oluyor ve bunun dışında bir rakamı da dile getiremediler. 

Durumu Yüce Meclisin takdirlerine sunuyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

VEFA TANIR (Konya) — Biz, 20 kişinin bile hakkını ararız, bırakın 244 kişiyi! 
BAŞKAN — Gensoru önergeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Gen
soru önergelerinin gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

3. — Tünedi Milletvekili Kamer Genç ve 22 arkadaşının, Anayasayı ve yasaları keyfî ve hatalı 
uygulayarak beceriksiz, başarısız ve kayırmacı bir yönetimle Devleti milyarlarca lira zarara soktukları 
iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/26) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasındaki, Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 22 arkada
şının, Anayasayı ve yasaları keyfî ve hatalı uygulayarak, beceriksiz, başarısız ve kayırmacı bir 
yönetimle, devleti milyarlarca lira zarara soktukları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hak
kında Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına iliş
kin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelere başlıyoruz. 

Bilindiği gibi, 23.5.1991 tarihli 121 inci Birleşimde alınan karar gereğince müzakerelere devam 
ediyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Gensoru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1. Kamu Ortaklığı ve Toplu Konut İdaresine ait binanın alım satımı ile ANAP'a yakın 
bir kişinin binasının kiralanmasında ve kiralarının ödenmesinde devlet büyük zarara sokul
muş, bina emsaline nazaran fahiş fiyatla kiralanmıştır. 

2. Anayasanın 167 nci maddesinin ikinci fıkrası "Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararı
na olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi 
ve benzeri yükümlülükler dışında ek malî yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya ka
nunla Bakanlar Kuruluna yetki verilebilir." hükmünü getirmiş ve bu hüküm uyarınca çıkarılan 
2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi ile Bakanlar Ku
ruluna bu kanun kapsamındaki konularda düzenleme yapma yetkisi verilmiştir ve 3 üncü mad
desiyle de ithalat, ihracat ve dış ticaret işlemleri üzerine konulan ek malî yükümlülüklerin ne
vi, miktarı, tahsili, takibi, iadesi, gerektiğinde bütçeye irat kaydedilmesi, bir fonda toplanması 
ve fonun kullanım esasları Bakanlar Kurulu kararında gösterileceği hükme bağlanmıştır. 

Gerek Anayasa ve gerekse 2976 sayılı Yasanın yukarıya alınan hükümleri karşısında, diş 
ticaret işlemleri üzerine, Bakanlar Kurulu dışında başka bir idarî merci tarafından ek malî 
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yükümlülüklerin miktarının saptanması mümkün değildir. Buna rağmen, idare, çıkardığı ve 
1.1.1989 günlü resmî gazetede yayınlanan 89/27 sayılı Hazine ve Dış Ticaret Tebliği uyarınca, 
çeşitli firmalar tarafından ihraç edilen malların gümrük çıkış tarihindeki çıkışları dikkate alı
narak bunlardan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu adı altında fon alınmıştır, özellikle, fındık 
ihracatında bu olay çok bariz olarak görülmektedir. 

Anayasa ve yasaya aykırı olarak alınan bu fonların bir kısmı, ilgilisinin idarî yargıya baş
vurması sonucunda, idarî yargıca fon alınmasına yetki veren 89/27 sayılı genel tebliğ iptal edilmek 
suretiyle iadesine karar verilmiştir. Bu suretle, iadesine karar verilen fon miktarları toplamı mil
yarları aşmaktadır. 

3. 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununun 55 inci maddesine göre, herhangi bir amme 
alacağı için ödeme emri düzenlenerek borçlusundan ödeme emri ile geri istenebilmesi için, bu 
alacağın daha önceden ya ihbarname veya bunun yerine geçen bir tebliğname düzenlenerek 
ilgilisine tebliğ edilmesi ve ilgilinin de bu tebligata karşı yasal dava hakkını kullanarak alaca
ğın kesinleşmiş bulunması haline bağlıdır. 

Oysa, hayalî ihracat yapmak suretiyle Devletten milyarlarca lira haksız vergi iadesi almış 
birçok firma Maliye ve Gümrük Bakanlığınca incelemeye alınmış ve bunların hayalî ihracat 
yaptıkları saptanmış ve bu suretle de kendilerine haksız ödenen milyarlarca liralık vergi ve fon, 
ilgilisine herhangi bir ihbarname veya tebliğname düzenlenmeden, ödeme emri ile, geri isten
me yoluna gidilmiştir. Bu hususta düzenlenen ödeme emirleri, yargı mercilerince, yukarıda be
lirtilen gerekçelerle, usulsüz oldukları belirtilmek suretiyle iptal edilmişlerdir. Bu yolla, iki fir
madan geri istenen vergi miktarı 61 milyar liradır. 

tdare, kendisine yakın olan veya kayırmak istediği birçok firmaya, böyle, usulsüz bir şe
kilde alacağı geri isteme yoluna giderek, birçok alacağın zaman aşımına uğramasını veya yıl
larca tahsilatının geciktirilmesini sağlamıştır. 

Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle, Anayasayı ve yasaları keyfi ve hatalı uygulayarak bece
riksiz, başarısız ve kayırmacı bir yönetimle, devleti milyarlarca lira zarara sokan Hükümet hak
kında, Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddesi uyarınca bir gensoru açılmasını arz 
ve talep ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın Genç, önerge sahibi olarak da zatı aliniz mi konuşacaksınız? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Evet. 
BAŞKAN — O zaman buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

herhalde, bu kürsüye çok ciddî meseleler getirdik; ama bu mesele kadar açık seçik, aksi inkâr 
edilmeyecek bir mesele daha yoktur. Bazı suiistimalleri tespit ettik. Ben inanıyorum ki, ANAP'lı 
milletvekilleri içindeki memleketini ve milletini sevenler, buradaki suiistimallerin, örtbas edil
memesi, sorumluklarının ceza görmesi için, kendi vatanseverlik duyguları çerçevesinde vic
danlarında değerlendirme yapacaklar ve bu önergeye öyle oy vereceklerdir. 

Değerli milletvekilleri, mesele şudur : Birinci konu, biliyorsunuz; "TÖBANK" adıyla bi
linen bankanın binası, banka batmak üzereyken sahibi olan Sait Kemal Mimaroğlu'ndan 1986 yı-
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lında. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresince 11 milyar liraya satın alınıyor. Yerini biliyor
sunuz, Meclisin karşısında, çok güzel bir binadır; ama o zamanki rayiçlere göre bu binanın 
fiyatı 5-6 milyar lirayken, 11 milyar liraya alınıyor. Sonra, 1991 yılında, bu bina, Kamu Ortak
lığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından -biliyorsunuz bunlar daha sonra ayrıl di lar-
1991 yılında, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonuna 15 milyar liraya satılıyor. Kızı
lay'daki gayrimenkul fiyatlarındaki artışların seviyesini biliyorsunuz!.. Bu bina, Türkiye Es
naf ve Sanatkârlar Konfederasyonuna satılırken bir kuruş para da alınmıyor. Konfederasyona, 
yirmi yıl vadeli 15 milyar lira tutarında senelik yüzde 15 faizli kredi açılıyor... 

Değerli arkadaşlar, esnaf ve sanatkârlarla ilgili kanun burada müzakere edilirken, bura
daki bakan kalkmış, demişti ki : "Biz esnaf ve sanatkârlara bina temin edip, verdik." 

Bu, esnaf ve sanatkârlara yardım veya bağış değil ki... Oradaki başkan sizin yakın adamı
nız, ona siyasî bir rüşvet verdiniz. Yoksa, bu, Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonuna yardım 
değildir. Bu, tamamen siyasî bir rüşvettir, siyasî bir suiistimaldir. 

Şimdi, binaları satılan Kamu Ortaklığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ne yapıyor? Sa
yın özal'ın, her zaman dış gezilerine katılan Mehmet Nazif Günal ismindeki bir şahıs, Anka
ra'da 1986 yılında, Devlet Planlama Teşkilatından aldığı 16553 numaralı teşvik gereğince, yurt 
dışından sıfır gümrükle 2,5 milyon dolarlık malzeme ithal ederek bir bina yapıyor. Yani düşü
nebiliyor musunuz, Mehmet Nazif Günal'a dışarıdan, sıfır gümrükle malzeme ithali için 2,5 
milyor dolarlık teşvik veriliyor!.. Bu 2,5 milyon dolarla dışarıdan ne getirildiği de belli değil. 
Otomobil mi getirdi sattı veya başka bir şey mi getirdi sattı, bu beKi değil. Bu da ayrı bir suiis
timal konusu. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, gidip bu kişinin binasını yıllığı 2 milyon 700 bin dolara 
kiralıyor. Bugünkü kura göre buranın bir yıllık kirası 11 milyar lira. Bu 11 milyar lira da yetmi
yormuş gibi, yine bu İdare, Başbakanın 21.5.1991 gün ve 06361-054 sayılı oluruyla, bu binanın 
iki yıllık kirası olan 5 milyon 400 bin doları da peşin ödüyor. 

Sevgili milletvekilleri, bir kişiye 22 milyar lirayı iki seneliğine peşin vermek ne kadar bü
yük bir imtiyaz, öyle değil mi?.. Başka hiçbir yere gitmesine gerek yok. Daha dünkü gazeteler
de, Hazine tahvillerinin bankalar tarafından açık artırmayla satıldığı ve yıllık faizinin de yüz
de 76,6 olduğu açıklandı. Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, bu parayı, Mehmet Nazif Gü
nal'a vermeseydi de devlet tahvili alsaydı, iki senedeki kârı 85 milyar lira olurdu arkadaşlar. 
Devlet, 85 milyar lira zarara sokuluyor ye binası da Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonuna 
hibe ediliyor!.. 

Değerli milletvekilleri, böyle bir.işlem yapmanın bir anlamı var mı? Ben burada sormak 
istiyorum : Bu binanın kiralama işlemine kim aracılık yapmıştır? Acaba soy isminin başında 
" ö " harfi olan aileden bazı kimseler, bu binanın kiralama işlemine aracılık yapmışlar mıdır, 
yapmamışlar mıdır; yapmışlarsa kaç lira komisyon almışlar; bu komisyon Türk Lirası olarak 
mı alınmış, yoksa dolar olarak mı alınmış; eğer dolar olarak alınmışsa, Türk Bankalarına mı, 
yoksa yabancı bankalara mı yatırılmıştır? Lütfen bunlar da açıklansın. 

Değerli milletvekilleri, birtakım şeyleri gerçek hüviyetiyle söylemek en güzel şey. Benim 
dilim şimdi varmıyor... Bakın, geçenlerde gazetelerden okudunuz; zavallı bir vatandaş çocu
ğuyla simitçinin önünden geçerken, oğlu, kendisinden simit istiyor. Adamın cebinde 300 lirası 
olduğu için, simit alamadığından, hırsından, oğluna tokat atıp öldürüyor. Ben, bu acı olayı da ve 
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devleti bir anda 85 milyar lira içeriye sokan sizin denetiminizdeki bir yönetimi de; "Bu pisliği 
kim temizleyecek" diye gazetelere yansıyan ve 85 milyar liralık bu kararnameye imza atan, Sa
yın Başbakan Sayın Güneş Taner, Sayın Şükrü Yürür, Sayın Işın Çelebi, Sayın Adnan Kahveci 
ve Sayın Kemal Akkaya'nın gazetelerdeki fotoğraflarını da sizlere göstererek, lütfen, bu pisliği 
temizlemenizi istiyorum arkadaşlar. Yani, bir memlekette, bir insan, kendi oğluna simit alacak 
kadar para bulamıyor, oğlunu öldürüyor; ama öbür yandan devlet kaynakları böyle heba edili
yor, böyle peşkeş çekiliyor... 

Değerli milletvekilleri, herkesin bir vicdan taşıması lazım; ben buna inanıyorum. 

İkinci konuya geçiyorum, tkinci konu, birinci konunun yanında o kadar ağırlıklı değil; 
ama yine de epey ağırlıklı. 

Biliyorsunuz, zaman zaman çıkıyor; "Biz, iş bilen, iş bitiren Hükümetiz" diyorsunuz. İn
sanların iş bilmeleri, iş bitirmeleri, kendi dillerindeki kelimelerle ifade edilmez; önemli olan, 
onların icraatlarıdır. 

Ne yapıyor Hükümet? Anayasaya göre, hukuka göre kanun çıkarması lazım. Biliyorsu
nuz, Anayasaya göre, dış ticaret, vergi ve diğer mükellefiyetler üzerine ek malî mükellefiyetler 
konulması, kanunla, Bakanlar Kuruluna yetki verilmesine bağlıdır. 

2976 sayılı Kanun çıkarılmış ve bu kanun, "İthalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemlerin
de ek destekleme fonları kurulabilir, bu fonları kurmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir" diyor. 
Bu, Sayın işbilir Hükümetimiz, Bakanlar Kurulunda karar almamış, Başbakanlık Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından zaman zaman birtakım genelgeler çıkarılmış ve bu genel
gelere istinaden belirli ihracat kalemleri üzerinden, bizim tespit ettiğimiz kadarıyla, bugüne 
kadar 350-400 milyar lira civarında bir fon almış; ama kendisinden fon tahsil edilen kişiler 
de Danıştaya gitmişler, hem bu genelgenin iptalini ve hem de bu fonları geri istemişler. İşte, 
Danıştay bu konuda şu kararı vermiş : 

"Yukarıda ayrıntıları ile açıklanan mevzuatın değerlendirilmesinden, devletin, piyasala
rın denetlenmesi ve dış ticaretin düzenlenmesi konusunda çeşitli önlemler alabileceği, kurallar 
koyabileceği açıktır. Ancak, Anayasa ve Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna gö
re, herhangi bir malî yükün konulması ancak Bakanlar Kurulu kararı ile olanaklıdır. 

Dava konusu 89/27 sayılı Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından ya
yımlanan tebliğ, yetkisiz bir idarece düzenlenmiş olup, bu tebliğe dayanılarak, fındık ihracatı
na ilişkin gümrük çıkış beyannamesi tarihindeki kur dikkate alınmak suretiyle, davacı şirket
ten destekleme ve fiyat istikrar fonu alınmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunma
maktadır." 

Danıştay, bunu, bu nedenle iptal ediyor ve iptal sonucu, şirketler, paralarını devletten geri 
alıyor, özellikle birkaç müesseseyi size okumak istiyorum. Bu şirketler devletten, benini elim
deki şu belgelere göre, 2,5 milyar lira parayı geri almışlar. Tabiî, sizin bu işlerin içinde öyle 
birtakım bürokratlarınız var ve onlara öyle direktifler vermişsiniz ki, bizleri, yani muhalefet 
partisi milletvekillerini yanlarında gördükleri zaman, sanki kendilerine zehirli bir yılan gelmiş 
de sokacak gibi kaçıyorlar ve bizden de bu bilgileri saklıyorlar. Onun için, ben sizin yerinizde 
olsam -tabiî, ben sizin yerinizde olamam da- biz iktidarda olsak, alnımızın ak kalması ve yal
nız kendi düşüncelerimizin geçerli olmaması için, evvela devletin her türlü dosyalarını muhale
fete açarız. Siz, tabiî kendinize güvenmediğiniz için, dosyaları açmıyorsunuz ve her şeyi gizli
yorsunuz. 
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Bakın, mesela Vilmeks Kimyevî Maden Sanayii Ticaret Anonim Şirketinin, devletten, Da
nıştay kararıyla aldığı para 134 milyon 254 bin biradır. Mesela, Sabırlar Fındık İhracat Limi
ted Şirketinin dava dosyaları var; 13 milyon lira bir almış, 14 milyon lira bir almış... Rakamları 
okumayayım, sadece şirketlerin isimlerini okuyayım, özer Gıda Sanayi Limited Şirketi, yine 
Danıştay kararıyla almış, Akay Dış Ticaret ve Makine Sanayi Şirketi almış, Istaş Gıda Sanayii 
Ticaret Şirketi almış, Abom İhracat tthalat Pazarlama Limited Şirketi almış, Seyyah Dış Tica
ret Anonim Şirketi almış, Samkim Kimya Sanayi Ticaret Şirketi almış, Başkan Gıda Sanayii 
ve Pazarlama Limited Şirketi almış, Sezginler Gıda Sanayii Ticaret Anonim Şirketi Almış... 
Almış oğlu almış tabiî... 

BAŞKAN — "Vesaire" deyip geç. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Yani.bu yolla alınan paralar var. 
Sayın Başkan, aslında isim saymakta da yarar vardır; çünkü, bunlar Danıştay kararlarıyla 

dava kazanan kişilerdir. Böylece, bizim elimize geçen belgelerin tutarı da 2,5 milyardır; ama, 
dava yoluyla Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında geri alınanlar 350-400 milyar lira civarın
da bir rakamdır. 

Tabii, buraya bizden sonra çıkacak olan Hükümet mensubu arkadaşımız, bazı bahaneler 
uyduracak, yanlış kararlar söyleyecektir. Geçen gün, kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçla
rın satılması yolunda Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Başbakanlıkça getirilen uygulamanın, 
Danıştay yoluyla iptal edildiğini, yürütmenin durdurulması kararı verildiğini burada söyledim. 
Benden sonra Sayın Adnan Kahveci çıktı, "Danıştay, burada ret kararı verdi" dedi. Halbuki, 
belediyeler için ret kararı, kamu kurumları için ise kabul kararı verdi. Bakın, Danıştay 10 uncu 
Dairesinin yürütmenin durdurulmasıyla ilgili 1991 -193 esas sayılı kararını okuyorum : "Açık
lanan nedenlerle 2577 sayılı Yasanın 27 nci maddesinin koşullarında gerçekleşmiş olduğundan, 
dava konusu 12 nolu talimatın, yürütmenin durdurulmasına 4.4.1991 tarihinde oy çokluğu ile 
karar verildi." diyor. Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı buraya çıkarak, "Danıştay bunu reddetti" 
dedi. 

Sayın milletvekilleri, şimdi biz kime inanacağız? Mahkemenin verdiği kararlara mı inana
cağız, yoksa gelip, burada, mahkeme kararlarının aksini bize söyleyen bakanlara mı inanacağız?.. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Zabıtları oku, on
dan sonra konuş. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben, size yerimden de söz attım ve "Danıştay orada, önce 
savunmaya kadar kabul verdi" dedim. Zabıtları getirip okuyacağız. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — O gün söylediğim 
şeyleri okuyarak konuşun. • 

KAMER GENÇ (Devamla) — Hayır, okudum ve size de laf attım; siz de dediniz ki, "Da
nıştay tehiri icrayı reddetti." Ben de, "Hayır, Danıştay savunmaya kadar kabul etti..." 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Zabıtları tekrar oku, 
ondan sonra konuş. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Hiç merak etmeyin, zabıtları tekrar okuyacağız. 

Değerli milletvekilleri; işte, işbilir; işte, hukuk bilir; işte, nizam bilir; işte, hukuku uygula
yan Yüce Hükümetiniz ve işte, onun bürokratları... Bakın, anayasa ve kanunlara, açık olarak, 
bilerek, sırf, birtakım çıkar çevrelerine devletin kesesinden birtakım paralar vermek için böyle 

— 222 — 



T.B.M.M. B : 122 28 . 5 . 1991 O : 1 

hatalı hatalı işlemler yapıyorlar. Burada devletin zararı 350 ilâ 400 milyar liradır, hatta daha 
da fazladır. Çünkü, fındık ihracatı yapan kişilerin, özellikle bu konuda büyük vurgunları var; 
ama, eğer "daha az" diyen sayın bürokrat veya bakan varsa; kendisinden rica ediyorum, bu 
gensoruyu kabul edelim ve gidip, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığındaki dosyaları görelim. 
Eğer aksini savunuyorlarsa, "Halep oradaysa, arşın buradadır" derler, gelin, biz de ölçelim. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, hayalî ihracatla ilgili üçüncü kısma gelelim : Bu hayatî ihra
cat, öteden beri her zaman bu kürsüye geldi. Birtakım insanlar "Böyle bir şey yok" dedi; ama, 
en sonunda 1989 malî yılı bütçesi burada müzakere edilirken, o zamanın Maliye ve Gümrük 
Bakanı Alptemoçin, "Efendim, işte, 1 trilyon 200 milyar lira civarında bir hayalî ihracat raka
mı vardır" dedi. Bu rakam, bütçe görüşülürken, Maliye ve Gümrük Bakanının konuşmasında 
var. Yani, bu kabul edildi; ama, "bunlar önemli değil" dedi. 

Değerli milletvekilleri, hayalî ihracat konusunda -yani benim aklımda kaldığına göre- Maliye 
ve Gümrük Bakanının o zamanki konuşmasında 1 trilyon lira -küsuratını hatırlamıyorum- ra
kamı var, onu burada getirip gösterebilirim. Hayalî ihracat konusunda iki tane önemli mesele 
vardır : 

1. ihracatta vergi iadesi... Bu ayrı bir olaydır; 
2. ihracatta KDV iadesi... Bu da ayrı bir olaydır. 
Bunları değerlendirirken, burada bu gerçeği kavramak lazım. 
Hayali iharacatta vergi iadesi konusunda 400'ün üzerinde dosya vardır. Bu dosyalar nere

de? Bilinmiyor. Geçen gün bir iki vergi dairesi müdürüne gittim ve "şu dosyalara bakayım" 
dedim, "Bize kesin emir verildi -bunların arkasında büyük insanların büyük menfaatları var-
hayalî ihracat dosyalarını kimseye veremeyiz" dediler. "Canınız sağolsun, bu memleket bizim 
kadar sizindir de. Yarın öbür gün bu memleketin başına bir felaket gelirse, herhalde bizim ço
cuklarımız kadar, sizin de çocuklarınız mağdur olur" dedim. Bu, arkadaşlarımızın takdirleridir. 

Şimdi, bu hayalî ihracat konusu, gerçekten Türkiye'de kangren oldu; ama belgeler hep 
saklandı bizden. Saklandı ama, ne zamana kadar?.. Bir olay anlatacağım size, firmanın ismini 
de vereceğim, daha başka firmalar da var, onları da söyleyeceğim. 

Maliye Bakanlığı, özellikle bu geri istemeyi kendisi yapıyor. Karadeniz'de bir Menteşeoğ-
lu Firması var. Menteşeoğlu Firmasının hayalî ihracat yaptığı, MÎT raporlarında var. Sayın 
milletvekilleri, bu konuda tanzim edilmiş 35'in üzerinde dosya var. 

Bu arkadaşlar şöyle çalışmış: Bir ana şirketleri, ikinci paravan, üçüncü paravan... İncele
me elemanları gitmişler ve bunların hesaplarını incelemişler. Birinci, hayalî ihacattan dolayı 
vergi iadesi alan -miktarını da söyleyeceğim- şirketin defterlerini incelemişler; bakmışlar ki, 
bunlar ikinci göbekteki şirketten fatura almışlar. İkinci göbekteki şirketin de hesaplarını ince
lemişler, bakmışlar ki, bunlar da üçüncü göbekteki şirketten belge almış. Gelmişler üçüncü 
göbekteki şirkete , üçüncü göbekteki şirket, defterleri yakmış; sahibi de Ayhan Menteşeoğlu, 
beş kuruşu olmayan bir kişi... 

Şimdi, inceleme elemanları incelemeyi yapıyor. Tabiî, Sayın Maliye Bakanı, maliye siste
mini bilmediği için... Bilir mi, bilmez mi bilmem... Şimdi, hesap uzmanlarının, maliye müfet
tişlerinin, gelir kontrolörlerinin yaptığı vergi incelemelerinin raporları, önce, bir inceleme ku
ruluna gidiyor arkadaşlar. Bu inceleme kurulunda, bu, Menteşeoğlu'nun yaptığı ihracat dola
yısıyla, kendisine vergi iadesi yapılmaması önerilmiş. Bakın, dikkat edin! Vergi incelemesini yapan 
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inceleme elemanları, yaptıkları tespit sonucu, "Bu Menteşeoğlu'nun yaptığı ihracat hayalidir, 
kendisine para ödenmesin" diyorlar; ama Sayın Maliye Bakanlığımız ne yapmış, biliyor musu
nuz, sayın milletvekilleri? Kendilerine 520 milyar lira civarında hayalî ihracattan dolayı para 
ödemişler; 520 milyar lira!... 

ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Yuh be! Olur mu be! Boynu devrilsin. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Raporlar nerede? Getirsin Sayın Bakan. 
Bir : ihracatı kim yapmış? tki: Parayı kim almış?.. 
Değerli milletvekilleri, bununla da kalmamış... Geri isteme var ya, geri istemeyi kimden 

yapmışlar biliyor musunuz? O, beş kuruşu olmayan, hayalci olan üçüncü göbekteki adam var 
ya, geri istemeyi de tarhiyatı da onun adına yapmışlar. "Vani, esas parayı alanlar, komisyonu 
alanlar ceplerini doldurmuş kaçmış; ama, gitmişler zavallı fakir bir adamı yakalamışlar... "Kar
deşim, biz esas şirkete gitsek, bunun komisyoncuları var, bunun ortaklan var, bize tabiî ki prob
lem çıkarırlar" demişler ve gitmişler Ayhan Menteşeoğlu'nu yakalamışlar... . 

Değerli milletvekilleri, ben soruyorum, bütçe görüşmeleri esnasında, burada konuşma ya
parken de sordum, Sayın Maliye Bakanına, geçen sene de sordum, 1990'da da sordum, 1991'de 
de sordum, şimdi tekrar soruyorum : Sizin Gelirler Genel Müdürlüğü, 1985 yılında çıkardığı 
2 no'lu dahili bir tebliğle, neden, ihracat işlemlerinde teminat aramadan, "belgelere istinaden 
para ödeyin" dedi? Çünkü, bu tebliğden önce teminat isteme esası vardı. Yani, ihracat yapan
lara, "Tamam, sana yaptığın ihracat karşılığında vergi iadesi vereceğiz; ama bir güvence gös
ter, bunu biz inceleyelim, ondan sonra vergi iadesi verelim" diyorlardı; ama, o zaman bu uygu
lama maalesef kaldırıldı. Ben, 1990 ve 1991 yılı bütçeleri burada müzakere edilirken, Maliye 
Bakanına soru da sordum ve "2 no'lu iç genelge gereğince devletten, hayalî ihracat yoluyla, 
vergi iadesi alan müesseseler hangileridir?" dedim. Sayın Maliye Bakanı, bana bu isimleri, acaba 
çıkmaz ayın sonunda mı bildireceksiniz? Lütfen... "Size yazılı cevap vereceğim" dediniz. Aca
ba 2,5 sene, bu yazılı cevabınız için yeterli olmadı mı? 

BAŞKAN — Sayın Genç, 5 dakikanız kaldı. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tamam. 
Değerli arkadaşlar, burada yapılan Önemli hatalardan birisi de şu : Şimdi, biliyorsunuz, 

kamu alacaklarının bir vadesi var, bu vadeye göre de zamanaşımı var. Kamu alacaklarında bir 
tahakkuk zamanaşımı var, bir de tahsilat zamanaşımı var. 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 
tahakkuk zamanaşımı 5 yıldır, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanu
na göre de tahsil zamanaşımı 5 yıldır. 

Şimdi, Sayın Yüce Maliye Bakanlığımız nasıl yapmış?.. Hayali ihracat nedeniyle, hayalî 
ihracat sahiplerine bir ödeme emri göndermiş., 6183 sayılı Amme Alacakları Kanununa göre, 
bir kişiye veya bir kamu borçlusuna ödeme emri gönderebilmek için, evvela, onun adına ta
hakkuk etmiş bir alacağın olması lazımdır. Eğer bu vergi ise, önce ihbarname düzenlenir ve 
bu ihbarname ilgiliye gönderilir, ilgili eğer buna karşı itiraz ederse, dava açar ve yargıdan geçe
rek kesinleşir; eğer, ilgili, buna karşı itiraz etmezse, alacak bir ay içinde kesinleşir ve ondan 
sonra amme alacağı muaccel, yani ödenebilir hale gelir. O alacak eğer bir vergi değilse, bir 
tebliğname düzenlenir. Yani, "Ey vatandaş, senin bu kadar borcun var, bunu öde, eğer buna 
bir itirazın varsa bunu bize bildir" denir. 

Şimdi, Sayın Maliye Bakanlığımız, bu tebliğnameyi mükellefe göndermeden, tutmuş öde
me emri göndermiş; ama bu bir tane değil ki, binlerce göndermiş ve yargı mercileri de, bu ödeme 
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emirlerine istinaden, geri istenen paraları, ödeme emrini iptal etmek suretiyle terkin etmişler. 
İşte, bu konuda verilmiş mahkeme kararını okuyorum : "6183 sayılı Kanunun 55 inci madde
sinde, amme alacağını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bil
diriminde bulunmaları lüzumu bir ödeme emri ile tebliğ olacağı düzenlenmiş, 37 nci madde
sinde ise, 'Amme alacakları, hususî kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenir. Hususî ka
nunlarında ödeme zamanı tespit edilmemiş amme alacakları, Maliye Vekaletince belirlenecek 
usullere göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödenir' hükmü yer almıştır. Bu kanun 
hükümleri karşısında fazla ödendiği saptanan ihracatta vergi iadelerinin geri istenmesinde ödeme 
zamanı belli olmaması nedeniyle, 6183 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan 37 nci maddesi uya
rınca, ilgililere, amme alacağının vadesinde bildirilmesi zorunlu olduğundan, böyle bir tebliğ-
name gönderilmeksizin, doğrudan düzenlendiği anlaşılan Uyuşmazlık konusu ödeme emri mev
zuata uyarlık bulunmamaktadır... İptaline," 

Şimdi, bakın, bu konuda iptal edilen ve bu nedenle adlarına tarhiyat yapılan mükellefle
rin zamanaşımı nedeniyle terkin edilenlerinin isimlerini biraz sonra sayacağım. Şimdi, belki 
Sayın Maliye Bakam çıkacak ve burada "Efendim, biz Danıştaydan istişarî mütalaa aldık" 
diyecek. Yalnız, buradaki istişarî mütalaa, ihracattan vergi iadesi içindir, KDV iadeleri için de
ğildir sayın milletvekilleri. Çünkü, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi, bir vergidir ve buna istina
den alınan vergiler de bir vergi iadesidir, ihracattaki vergi iadesi konusunu da ayrıca açıklaya
cağım. Bakın, hayatî ihracat yolu ile devletten para alıp da kendisine zamanaşımı süresi içinde 
tebligat yapılmayan ve zamanaşımına uğratılan mükelleflerin isimlerini söylüyorum; bunların 
da miktarları trilyonlarca lirayı aşıyor. Tekfen, Narin Dış Ticaret, Batı Pazarlama, Kontak Ci
han Oto, Yekta Dış Ticaret, Volkanlar İthalat İhracat, Net Turizm, Evar Anonim Şirketi, Pen-
ta Anonim Şirketi, Anadolu Eksport Şirketi, Ulusoy Dış Ticaret, Süzer Dış Ticaret, Okan Dış 
Ticaret (bu, "Okan Gazi" Gaziantepli diyecektim, Sayın Taşar'ın akrabasıdır; onu da belirte
yim) Eksel Anonim Şirketi, Yumsan Elektrik, Oryantal Pazarlama... 

Değerli milletvekilleri, bunlardan, zamanaşımına.uğratılan vergi miktarları da burada belli. 
Tabiî, bu Menteşoğullarının dosyaları çok da, bizim aldığımız bilgiye göre bunların bir kıs
mında aşağı yukarı uzlaşmaya gidilmiş ve bu uzlaşmada da ayrı fırıldaklar çevrilmiş; ama ben 
bir soru önergesi vermiştim ve bu önergemde, "Büyük vergi davalarında, uzlaştığınız miktarı 
bize bildirin" dedim; o zaman bize, "Bu, vergi mahremiyetine girer; bildirmeyiz" dediler. As
lında bu vergi mahremiyetine girmez. Çünkü, artık vergilerin miktarları açıklanıyor; ama hiç 
olmazsa, mükellef ismi bildirilmeden, Merkez Uzlaşma Komisyonunun hangi mükellefle, ne 
miktarda uzlaşmaya gittiği bana bildirilebilirdi. 

Sayın milletvekilleri, özellikle burada da büyük suiistimaller oluyor. 300-500 milyar lira
lık vergi kaçakçılığı olayında, bir bakıyorsunuz, 1-2 miryar lirayla uzlaşma yapılıyor. 

Değerli milletvekilleri, bu memleket hepimizindir... 
BAŞKAN — Sayın Genç, toparlayınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın Başkanım, rica ediyorum. 

Hepinizin, bu memleketi selamete getirme görevi ve sorumluluğu vardır. Çünkü, bir ye
min ettik. Ben, sizden rica ediyorum : Muhalefet partisi milletvekillerine bu resmî devlet daire
lerinin kapılarını bu kadar kapamayın. Burada sizin bakanlarınız çıkıyor, "Gelin size belge 
verelim" diyorlar. Eğer veriyorlarsa, ben de yazılı olarak isteyeceğim; lütfen bana da izah etsinler. 
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Sayın milletvekilleri, bu yollarla gerçekten büyük suiistimaller örtbas ediliyor. Ben inan
mıyorum ki, sizin içinizdeki dürüst, namuslu insanların gönülleri bu suiistimalleri örtbas et
meye razı olsun. 

Değerli milletvekilleri, bakın, size olayları, inanınız ki, yorumsuz, var olan gerçekleri an
lattım. Şurada, bizim bu gensoru önergemize kabul oyu vermezseniz, peki neyi kabul edecek
siniz? Yani, "Kardeşim, tamam, bu artık dört dörtlük doğru bir olay; biz yine de kabul 
etmiyoruz" derseniz başka; ama, eğer hakikaten, Anayasanın koyduğu bir gensoru müessese
sinin işletilmesi yolundaki hüküm yürürlükteyse ve siz de buna riayet edecekseniz, bundan da
ha açık suiistimal yapılan bir olay var mı? Yok. Yani düşünün... Bir Menteşpğlu firmasına 500 
milyar lira -bugünkü değerle 3-4 trilyon eder- inceleme kurulunun aksi raporuna rağmen, Ba
kanlık ödüyor... Peki arkadaşlar, burada bazı komisyon olayları dönmüş mü, dönmemiş mi?.. 
Herhalde dönmüş. Bunun arkasında kim var? Açalım gensoruyu; açalım da bu işleri halledelim. 

Ben sizleri vicdanınızla başbaşa bırakıyorum. Eğer bunlar da reddedilirse, gerçekten ben 
vicdanen çok huzursuz olurum. Yani, o zaman bizim bu Meclise gelip konuşmamız da hatadır. 
O bakımdan, sizlerden rica ediyorum, vicdanlarınızın sesini dinleyin ve suiistimalcilerin, hır
sızların bu memlekette verilmesi gereken dersleri almaları gerektiğine siz de karar verin arkadaşlar. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Mahmut öztürk. (DYP sıralarından alkışalar) Süreniz 
20 dakikadır Sayın öztürk, aşmamanızı özellikle rica ediyorum. 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT'ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genç ve arkadaşlarının üç ayrı ve fakat önemli 
olan konular için açılmasını istediği gensoru hakkında Doğru Yol Partisi Grubu adına söz al
mış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Sayın Genc'in birinci iddiası olan, Toplu Konut tdaresi ve Ka
mu Ortaklığı idaresine ait kamu binasının satımı ve kendisine yüksek ücretle, dolar üzerinden, 
ANAP'a yakınlığıyla tanınan bir kişiden bina kiralanması üzerindeki görüşlerimi arz etmek 
istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresinin mevcut binası, TÖ-
BANK'ı kurtarma operasyonu çerçevesinde 11 milyar liraya alınmış; sonra Hükümet, bu bina
yı, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonuna 15 milyar TL.'ye, yüzde 3 faizle, 20 yıl 
vadeli olarak satmış; daha sonra da kendisine, Çankaya, Köroğlu Caddesinde, yıllığı 2 milyon 
700 bin dolar üzerinden; helikopter pisti olan, tenis kortu olan ve akla hayale gelmedik konfo
ra sahip olan bir binayı kiralamış; yıllık kirası da, bugünkü dolar değeri üzerinden, 22 milyar 
lirayı buluyor. Konu, basit deyimiyle bu. Tabiî ki, bütün bu alım ve satımlar, Yüksek Planlama 
Kurulunun kararıyla oluyor. Yani, önce, YPK'nın, kendi kamu malim, ucuza, 20 yıllığına, 15 
milyar liraya, bir tüzelkişi olan Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonuna satıyor; sonra da, ay
nı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla, söz konusu bina, dolar üzerinden, yıllığı 2 milyon 700 
bin dolardan .kiralanıyor. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; biz burada olaya çeşitli yönleriyle bakacağız. Birinci yönü: 
Devlet, niçin, neye ihtiyaç duyuyor da kendi binasını 20 yıl vadeli, yüzde 3 faizli, iki yıl ödeme
siz ve Geliştirme -Destekleme Fonundan kredi açarak, Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu
na satıyor? bunların cevabını bulmak çok güç. Şimdi Hükümet buraya çıkıp, "Biz, kamu kuru-
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luşu niteliği olan Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonuna kolaylık sağladık; paraları yoktu, 
onun için kredi açtık, ucuza verdik" diyecek ve kendini kurtaracak... Hemen cevabını verelim... 

VEFA TANIR (Konya)—'Başka bina yok mu? . 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) —Birincisi: Tamam; Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kon

federasyonu, yaklaşık 4 milyon üyesi olan ve tüzelkişiliği olan bir kuruluş; görevi de, esnaf 
ve sanatkârların hak ve hukukunu korumak. Peki, bunun yanında, şimdi birisi çıksa ve dese 
ki, "Türkiye Ziraat Odaları Birliği var, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği var ve bun
ların da tüzelkişiliği var..." 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Onlara da verildi 
bina. ı 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — "Şimdi, bunlara niçin kolaylık'sağlanmadı da, du
rup dururken bunlara verildi?" 

İkincisi : Benim şahsî kanaatim, Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu her ağzını açışta 
diyor ki, "Türkiye Halk Bankası, görevini yapmıyor; biz çok zenginiz, Halk Bankasını bize 
satın." Yani, bir bankayı almak için Hükümetle pazarlığa oturmak isteyen bir kuruluş, sonun
da hiç parası yokmuş gibi, hatta Hükümetten kendisine 20 yıl vadeli ve yüzde 3 faizle kredi 
açılarak bina alıyor... Bunun hangisi doğru? Demek ki, bu kuruluşun parası var; var ki, Türki
ye Halk Bankasına sahip çıkıyor ve "Bırakın, Halk Bankasını ben daha iyi idare ederim" di
yor. Demek ki, burada Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunun samimiyetsizliği ortaya çıkıyor. 

Üçüncü bir yönü... 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Esnaf ve sanatkârlar duymasın seni. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Onu söyleyeceğim efendim, onu söyleyeceğim şimdi. 
VEFA TANIR (Konya) — Hükümet koz kullanıyor. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Üçüncüsü ye en önemlisi, Türkiye Esnaf ve Sanat

kârlar Konfederasyonu... 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Esnaf ve sanatkârlar duymasın. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ben esnaf çocuğuyum; benim babam, otuz yıllık es

naf... Bu sene vergisini veremediği için dükkanını kapatıyor Sayın Kahveci. 

Şimdi, esnaf kan ağlarken, terekleri boşalırken, vergi memurlarının elinde inim inim in
lerken, sattığını yerine koyamazken, hatta Bağ-Kurlu oldukları için hastane kapısından döner
ken, konfederasyon yönetimi ve başkanı ağzını açmıyor, ANAP İktidarına ve Çankaya'ya ya
kın olmak için, sus payı olarak bu bina kendilerine veriliyor. İşte, bu işin asıl ve önemli sebebi 
de sus payıdır, sus payı... Başka hiçbir sebebi yoktur. 

KÂZIM ÇAĞLAYAN'(Kırşehir) — O senin hüsnükuruntun Mahmut. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — İkinci yönüne, kiralanan yeni binanın kira sözleşme

sine ve mal sahibinin durumuna bir bakalım. 

Sayın üyeler, söz konusu bina sahibi kime yakın olursa olsun, bazı durumları ortaya çı
karmak için, kuruşunda yetim hakkı olan devlet parasının nasıl çarçur edildiğine bakacağız. 
Söz konusu kişi MNG, yani, Mehmet Nazik Günal, Türkiye'nin ünlü bir müteahhidi; yıldızı 
ANAP'Ia parlamış ve daha önce de, kamuda hâlâ aklanmayan çeşitli işler yapmış bir kişi. Şimdi 
bunlardan bazılarını örnek vermek istiyorum; Sayın Bakan da burada... 

Birincisi: Söz konusu bu müteahhit, Murgul'da... 
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BAŞKAN — Sayın öztürk, şimdi, burada konuya girelim. Kendisini müdafaa edemeye
cek bir kimse hakkında konuşmanızı doğru bulmuyorum. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Gensoru bu beyefendi... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Gensoru.,. Ben istediğimi konuşurum, karışamazsı-

nız-bana. 

BAŞKAN •— Ama, gensoru önergesinde, "Bu bina fazlaya satılmıştır, eksik satılmıştır, 
hile yapılmışür, hud'a yapılmıştır" diye söyleyin; ama, "Bu firma daha evvel şuniı yaptı, bunu 
yaptı" diye o firmanın şahsiyeti hakkında konuşmanızı doğru bulmuyorum. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Siz avukatı mısınız o firmanın? Ben istediğimi konu
şurum burada. 

BAŞKAN — "Efendim, siz başkalarının şahsiyeti hakkında konuşamazsınız. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ama, soyulan, devletin parası Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, konunun dışındasınız; konunun içinde hiçbir müdahalem yok. Bi

nanın kiralanması konusunda her türlü konuşmayı yapın; ama... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Şahsa girmiyorum; söz konusu firmaya, Etibank'ın, 
Murgul'da... 

ALÂETTÎN KURT (Kocaeli) — Parlamentoda milletvekili bildiklerini söylemeyecek mi? 

BAŞKAN — O zaman, gelsin, sizin hakkınızda da söylesin; tahammül edebilir misiniz? 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Olan söylenir, olmayan söylenmez ki... Hırsızları 

söylüyor... 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, bu işi deşelersek, işin altından çok ki
şi çıkar. Onun için, siz susun. 

Etibank'ın; söz.konusuTırma... 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — Deşele, deşele. (ANAP sıralarından, "Deşele, deşele" 
sesleri) 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Deşeliyorum efendim, işte, deşeliyorum. 

Söz konusu firma, Etibank'ın, Murgul'da, kontrat gereği, ihalesiz, 1987 den beri dekapaj 
işlerini yapıyor. 1990 yılında dekapajdan aldığı para 30 milyar lira. thalesiz alıyor. 

İkinci bir firma, yine söz konusu, bir firma. Bu firma, TEK'in Gölbaşı'ndaki lojmanları
nı yapıyor. Hâlâ hesapları Yüksek Denetleme Kurulunda; aklanmamış, tşte, hesaplayınız Sa
yın Bakan. Bir esnafın yakasına yapışmaya gücünüz var da, holdinge yapışmaya niye gücünüz 
yok? 

BAŞKAN — Sayın öztürk, bir konuda anlaşalım. Konu; diyorsunuz ki bu bina... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ben, sizinle anlaşmak için buraya çıkmadım; konu

şacağım ben. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Bu bina, filan adama satılmış, haksızlık yapılmış, hırsız
lık yapılmış... Bunu izah edin, konuya gelin. Sürenizde 10 dakika kaldı. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Nasıl konuşacağımı siz burada tayin edemezsiniz; ben 
konuşurum. 

BAŞKAN — Efendim, ben tayin ederim; çünkü, İçtüzük tayin ediyor benim müdahale 
hakkımı. 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Yine, bu söz konusu firmaya, Toprak Mahsulleri Ofi
sine silo yapımı için, liman siloları yapımı için 2 200 000 dolar avansla iş verilmiş. Yani, bu 
firmanın evveliyatı var; sonradan sonraya ortaya çıkmış bir firma değil bu. Şimdi, bütün bu 
olaylar tesadüfi değil. Bu firmanın yıldızı, bir iktidarla bir, parti ile parlamaya başlamış. 

Şimdi geliyorum Hükümet için işin bir diğer yönüne Sayın bakan, siz Maliye Bakanısınız, 
"Maliye Bakanı" deyince, akla hayale ilk gelecek işleyecek iş, paradır. Yani para, bir devletin 
itibar ölçüsüdür. Şimdi, ben size soruyorum : Türkiye Cumhuriyeti devletinin Maliye Bakanı 
olarak, Türkiye'de lira mı geçerli, dolar mı geçerli? Atatürk'ün resmi olan para mı geçerli, üze
rinde George Washington'un resmi olan para mı geçerli? 

M. CEVDET SELVt (Eskişehir) — Bush'un resmi olan para geçerliI.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Enterasan bir konu... Eğer sen, devlet olarak, bu Hü

kümetin Maliye Bakanı olarak kendi TL'ne itimat etmezsen (DYP sıralarından "Bravo Mahmut'' 
sesleri) bir başka devlet senin TL.'ne nasıl itimat eder? Nasıl itimat eder? Bu, yüzkarasıdır ve 
ayıptır, ayıp. 

tkinci bir konu : Hani, her ağzını açmada "TL konvertibl oldu, Seylan'da aranıyor, Ja
ponya'da aranıyor, Amerika'da aranıyor. Eh, TL.'nin kıymeti, değeri arttı" diyordun... Çan
kaya Köşküne bir kilometre uzaklıkta olan bir yerde bile TL. geçmiyor, TL. geçmiyor; geçmi
yor TL. işte TL.'nin haysiyeti ve değeri bu... 

VEFA TANIR (Konya) — Zapta, "Türk Lirası" geçsin, "TL" diye kullanma. 

MAHMUT ÖZTÜRK (devamla) — Şimdi, Sayın Bakan çıkacak, "Biz bu binayı kiralar
ken, bina sahibinden teklif aldık, birileri metrekaresi 20 dolar üzerinden -bak, dikkat edersen, 
artık TL.'yi unuttuk- teklif verdi; söz konusu bu mal sahibi, bizim iki yıllık peşin vermemiz 
kayıt ve şartıyla, 9,5 dolardan verdi, ucuza kapattık, aldık", diyecek. Diyecek şimdi, ben bili
yorum, biraz sonra diyecek. 

VEFA TANIR (Konya) - Dolara "dolar" diyorsun da, Türk Lirasına niye "TL" diyor
sun? Onu da "Türk Lirası" olarak söyle. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bununla da övünecek. 
Şimdi, diyeceğim tek kelime; devletin parasını hovardaca harcayan insanları Allah ıslah 

etsin. Biz burada bir şey yapamıyoruz şimdilik... Allah ıslah etsin. 
Bütün bu kiralamayı Hükümet mi yaptı, yoksa Hükümete empoze mi edildi? Asıl sorun 

da burada. 
Benim şahsî kanaatim »u : Sayın Yıldırım Akbulut dürüst bir insan. Bir Doğru Yol Partisi 

milletvekili olarak bunu söylemekten gurur duyuyorum. Ancak, dürüstlük, saflığı gerektirmez. 
Sayın Başbakanın önüne bu satışı getirenler kimler?, öyle bir dar gününe getiriyorlar ki; he
men kira sözleşmesini getiriyorlar. Bir Sayın Başbakan, dar vakitte, "Ne ile kiralandı, ne ile 
kiralanmadı?" diye inceleyemez, bunu hiçbir Başbakan yapamaz; ama, Başbakanı atlatan bu 
bürokratlardan hesap sorulmayacak mı? Ben bunu soruyorum size... Sorulmayacak mı? Kim 
atlattı Başbakanı? Ne yapacaksınız Toplu Konut ve Kamu Ortaklığının Başkanına? Bunlar, Baş
bakanı resmen atlatmışlardır. Benim Başbakana burada bir sözüm yok, bakanlara da sözüm 
yok; çünkü onlar, bürokratlarına itimat ederler ve imza atarlar. Başbakanı ama, atlatan, bu 
duruma düşüren bürokratlardan hiç mi bir şey sormayacaksınız? tşte, asıl sorun da bu. Aynı 
konuda biz, geçen gün burada bir şey görüştük. Planlama Kanunu çıktı, Cumhurbaş-
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kanı Genel Sekreteri yazı yazdı, "Bu kanunu uygulamayın" diye; Başbakanlık Müsteşarı yazı 
yazdı "Bu kanunu uygulamayın" diye... Meclisin çıkardığı kanunu artık bürokratlar takmı
yor!.. tşte, siz Meclisi, bırakın kamuoyuna, bürokratlara bile rezil ettirdiniz. Esas sorun da 
burada... 

Sayın Başkan, sayın üyeler; gelelim diğer bir konuya. Biz muhalefet olarak, yedi yıldır 
diyoruz ki, "Prensler, devleti ve Hükümeti yönlendiriyor." Bu söze çok kızdınız; hatta, Sayın 
özal, sayın bakanlar çıktılar, "Bu gençler lisan biliyor, bu gençler dünyayı tanıyor, Amerika'
nın sokaklarını, New York'u Washington'u biliyor, bunlar dünyaya açılan pencere" diye övdü
nüz, övündünüz. 

Şimdi gelelim, Toplu Konut idaresinin başındaki gence. Bu gencin, bir günlük olsun ka
mu tecrübesi yok; hatta, özel sektör dahi iş vermemiştir. Bu genç, Toplu Konut İdaresinin başı
na getirilmiştir. Kamu Ortaklığı idaresinin başındaki genç de, Amerika'da tarih öğrenimi yap
mıştır. Ben, hiç kimsenin aile ilişkilerini açıklamak istemiyorum; ama, bu gencin ailesi, Sayın 
Cumhurbaşkanı ile -o zamanki Başbakan- Amerika'da ilgilenmiş ve bu genç, Türkiye'de, şu 
anda 12 trilyon lira harcayan Kamu Ortaklığı İdaresinin başına getirilmiştir. Biz kimsenin aile
siyle oynamıyoruz; ama, mesele devletin kuruşu olduğu zaman, her şeyin hesabını sorarız. Çün
kü, biz bu mîllete, "Senin kuruşunu koruyacağız' diye bu kürsüden yemin ettik. Bu iki genç, 
Sayın Başbakanı aldatmış, Hükümeti zor durumda bırakmış, ANAP'ı suiistimalci, rüşvetçi 
durumuna düşürmüşlerdir. Burada karalanan, iki bürokrat değil, ANAP milletvekilleridir... 
Burada Anavatan Partisi karalanıyor; bakanlar zor durumdadır. Bunlardan hiç mi hesap sor
mayacaksınız, bunlara hiç mi soru sormayacaksınız?.. 

Köroğlu Caddesinde, camlı köşkü, helikopter pisti, saunası olan bir bina kiralanmıştır... 
Şimdi, ey iki bürokrat, size soruyorum : Koç ve Sabancı'nın firmaları, bugün dünyada sayılı 
firmaların arasındadır, gurur duyduğumuz firmalardır, bunlar bile böyle lüks ye ihtişamlı bi-' 
nalarda çalışmazken, size ne oluyor da, tenis kortlu, helikopter pistli binalarda çalışmak isti
yorsunuz? Ne oluyor?.. Şunu da soruyorum : Kimin parasıyla?.. 

Sayın Maliye Bakanı, doğuya git. Benim askerlerim karakol binası bulamadıkları için, ça
dır karakolda vatan bekliyorlar; hastalarım ilaç bulamadıkları için, hastaneye alınmıyorlar; "Fa
kir Fukara Fonundan yazı getirmedikleri için ameliyat masasından bile kaldırılıyorlar... Bu genç
ler, işte bunların parasıyla, Köroğlu Caddesinde, tenis kortlu binalarda çalışmak istiyorlar!... 

Ayrıca, Tasarrufu Teşvik Fonuna kesilen paralarla, bu fonda biriken paralarla kiralanıyor 
bu bina. Hiç mi hesap sormayacaksınız?.. Sormayın; ama, millet sizden soracak, Allah sizden 
soracak... (DYP sıralarından alkışlar) 

ÎRFAN DEMtRALP (Samsun) — Son günlerini yaşıyorlar. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler; bir de... 
BAŞKAN — Sayın öztürk, 2 dakikanız kaldı. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, daha diğer konulara geçemedim. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi, diğer konulara geçmek istiyorum. 
Gelelim, hayalî şirket, hayalî ihracat konularına, ödenen paralara ve Maliyenin peşlerine 

düşmesine... 
BAŞKAN — Sayın öztürk, kürsüye gelirken zatıâlinize sürenizin 20 dakika olduğunu ve 

konu dışına çıkmamanızı bu sebeple hatırlatmıştım. Bu itibarla, sürenizi tamamladınız; topar
layınız ve ininiz. Rica ediyorum... 
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MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — 2 dakikasını da siz yediniz. 
İRFAN DEMÎRALP (Samsun) — Sayın Başkan, 10 dakika sizin müdahalenizle geçti. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Maşallah bize akıl verecek kadar çok akıllısınız! Onaltı 

sene milletvekilliği, sekiz sene Başkanvekilliği yapmış bir arkadaşınıza akıl verecek kadar ileri 
gidiyorsunuz. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Bu kadar müdahale olur mu Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Kürsüye çıkan hatip bunu hesaplamalı. 
Lütfen devam edin ve toparlayın efendim. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, bilemiyorum, niye bu kadar aceleniz 

var?.. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Kamer Genc'in önergesinde getirdiği üç madde var. Diğer 

iki madde üzerinde de bu kadar konuşursanız, bir saatte bitiremezsiniz. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, sizden 5-6 dakika müsaade istiyorum; 

verir misiniz? 
BAŞKAN — Efendim, önünüzde 20 sayfa var. 
VEFA TANIR (Konya) — Tamam efendim, bitiriyor zaten. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Hayır efendim, ben bunu tek bir sayfada okuyacağım. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, buyurun. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, Türkiye'de, 1984 yılından beri, bir ha

yalî ihracat, haksız vergi iadesi; yani devleti soyma, yağma etme olayı var. Ben burada, kesin
likle Maliye Bakanlığını suçlamıyorum; çünkü, Maliye Bakanlığı ve bürokratları, bu işin en 
son safhasıdır: daha doğrusu, giden paraları kurtarmak için jandarmalık yapan kuruluştur. 
Hayalî ihracat olayının içinde: 

1. Bu şirketler kurulurken hiç denetim yapmayan Ticaret Bakanlığı var, 
2. Teşvik belgesi verilirken hiç inceleme yapmayan Devlet Planlama Teşkilatı var, 
3. Mallar dışarıya çıkarken hiç kontrol yapmayan gümrük teşkilatı var, 
4. Evraklara hiç bakmadan para ödeyen Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Merkez 

Bankası var. 
5 incisi ve en önemlisi; birbirinin aleyhine karar veren hukuk mahkemeleri, idare mahke

meleri ve Danıştay var. 

Eğer, işin başlangıcında bulunan Ticaret Bakanlığına el atılmak suretiyle, Devlet Planla
ma Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve gümrük teşkilatları disipline edilmez ve 
hukuk sistemi düzeltilmezse, hayalî ihracat her zaman olur. Ama, dönemdeki hayalî ihracatın 
tek bir özelliği var, o da, ANAP yandaşı olan kişileri zengin etme olayıdır. 

Şimdi konuya girmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi, eğer gerçekten hayalî ih
racata son vermek istiyorsa, vergi usul mahkemelerini, bölge idare mahkemelerini ve Danıştayı 
bir araya toplayacak, bir,ay çalıştıracak ve "Birbirinizin aleyhine verdiğiniz kararları artık ip
tal etmeyin" diyecek. Esas sorun da burada yatıyor. Çünkü, hayalî ihracatçılar, Türkiye'deki 
hukuk kargaşasını ve mevzuatını çok iyi bildikleri için, bu işi yapmaya her zaman cüret ve ce
saret gösteriyorlar. 

Şahsî kanaatim, Maliye Bakanlığı, çok uzun uğraşılardan sonra, bu konuda Danıştayın 
istişarî kararını alarak, devletin giden milyarlarını ve trilyonlarını geri almak için cansiperane 
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çalışmaktadır şimdi; ama, bence bu konuda geç kalan Maliye Bakanlığı değil, başta Danıştay, 
bölge idare mahkemeleri ve vergi usul mahkemeleridir. Çünkü, Devlet Planlama Teşkilatının, 
"bu adam hayalî iharacat yaptı" diye göndermiş olduğu dosya, on gün sonra mahkemeden 
aklanarak geliyor ve hayalî ihracatçılar da boy boy geziyorlar... Mahkemelerin aklayamadıkla-
rını da Yüce Meclis getirip, çeşitli sandviç kanunlarıyla, af kanunlarıyla aklıyor! 

Simitçisinden, esnafından, Bağ-Kurlusundan, çiftçisinden vergi alınan ve simit isteyen oğ
luna bir simit alamadığı için kızan ve tokat vurarak oğlunu öldüren babanın var olduğu bir 
ekonomik sistem içerisinde, milyarlan, trilyonları savunamayan ve koruyamayan bir Meclis ve 
Meclis üyesi olamaz. 

Biz, gensoru açılmasını, "ANAP'Iı ol, köşeyi dön" felsefesinin yıkılması için istiyoruz. 
Zira, bu bina alınımında yolsuzluk var. Bu uygulamaya göz yumarsanız, 57 milyon kişinin şa
hit olduğu, herkesin inandığı ve gün gibi açık olan bir konuya burada "ret" cevabı verirseniz, 
hepiniz, hem Allah nezdinde, hem kul nezdinde sorumlu kalırsınız. Bununla kalmaz, bu Mec
lis de töhmet altında kalır. 

Onun için, siyasetçinin şerefini kurtarmak için, şu Parlamentonun şerefini kurtamak için, 
adı suiistimal ve yolsuzluklarla çalkalanan ANAP'ın adını kurtarmak için, gelin, bu konuda 
gensoru açılmasına "evet" deyin. Gensoru açılmasına kendiniz için "evet" deyin, bizim için 
demeyin. Bunu sizin adınıza istiyor, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; Grubumuz adına konuşacak olan Sayın Dalkıran'a, zamanımızın kısalığı açısın
dan, "Arkadaşları fazla bekletmeyelim, sen konuşma, ben biraz uzun konuşacağım" dedim. 

>KAMER GENÇ (Tunceli) — Böyle şey olmaz Sayın Başkan. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Bakan grup adına konuşamaz. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan/ "Hem grup adına, hem de Hükümet adına 

konuşacağını" beyan etmiştir. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Bakan grup adına konuşamaz. 
BAŞKAN — Niçin konuşamasın efendim Bakan? 
Devam edin Sayın Bakan. 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Bir dakika, lütfen... 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın Başkan, Sayın Bakan grup adına ko

nuşamaz. » • • > • ' ' 
BAŞKAN — Evet, konuşur efendim. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Başkan de

ğerli üyeler... 
BAŞKAN — Grup adına söz alamaz mı Bakan; milletvekili sıfatıyla? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; tamam, ben kendi süremi konuşacağım. 
BAŞKAN — Şimdi ben Sayın Kamer Genc'i hem önerge sahibi olarak konuşturdum, hem 

de grup adına konuştu. Burada da, bir kısmını grup adına konuşacaktır, bir kısmını da Bakan
lar Kurulu adına konuşacak. 
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MUSTAFA. ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Grup adına konuşamaz ki!.. Anavatan Gru
bu konuşsun. O, Hükümet adına konuşabilir. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. . 

KÂZIM ÇAĞLAYAN (Kırşehir) — Anavatan Grubu da Hükümetin sahibidir. Var mı di-
• yeceğinîz? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Değerli arkadaş
lar, lütfen dinler misiniz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Şimdi, bu yapılan 
tartışmaları çok dikkatle dinledim ve Meclise geldiğim günden beri, bu kürsüde söylemeye ça
lıştığım hususların hiçbirinin, de muhalefetimiz tarafından arzu ettiğim düzeyde algılanmadığı
nı gördüm. "Kamu kaynaklarına sahip çıkalım" diyoruz; kamu kaynaklarına sahip çıkmayı, 
hep, hâlâ, dar çerçevede görüyorsunuz. 

Size bir örnek vereyim; örnekten önce başka bir şeyi söylemek istiyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — İstediğimiz belgeleri verin de, getirelim biz de. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Şimdi daha önemli 
bir konu var; daha önce de aynı konuyu gündeme getirmiştim. Muhalefet olarak, lütfen, ba
sında görmediğiniz bir şeyi getirin... Sizin ödevinizi basın yapıyor! Yani, bir Necati Doğru, 
maalesef hepinize bedel!.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 800 tane.soru önergemiz var, hiç birisine cevap vermiyorsu
nuz. Utanmıyor musun bundan? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Maalesef, bir Ne
cati Doğru hepinize bedel. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) —Meclisi aşağılamasına nasıl müsaade ediyor
sunuz Sayın Başkan? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — İki sene önce sorduğumuz sorular var. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Bunları basına biz veriyoruz; sen işine bak. Va
tandaşa cevap ver. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) >- Cevapların hepsi
nin kopyalarını göndereceğim size. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) Hepsinin cevabı size 
geldi. 

VEFA TANIR (Konya) — önce bina olayını anlat, binayı anlat. 
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bakanlık sıfatına göre konuş. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım. Sayın Genç, oturun. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Meclisi aşağılamasına nasıl müsaade ediyor
sunuz? Meclisi aşağılâyamaz bir bakan. 

BAŞKAN'— Lütfen efendim, lütfen oturun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bakınız, burada 
da size söyledim; şu huyunuzdan vazgeçin. Basında gördüğünüz ve ayrıca bizim üzerinde tah
kikat açtığımız konulardan, bizim incelediğimiz konulardan, mal bulmuş mağribi gibi konuyu 
buraya getirmek bir maharet değil. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
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Ne zaman bir şey duysanız, bizim üzerine gittiğimiz bir konuyu duysanız, sanki bu işi 
siz bulmuş gibi, bundan puan almak istiyormuş gibi buraya getiriyorsunuz. 

VEFA TANIR (Konya) — önce bina olayını anlat. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Vatandaşa cevap ver, nereden bulduğunu boşver. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Bir dakika dur 

ona da cevap vereceğiz de, önce bu dediğim şeyi iyi düşünün. 
Hayalî ihracat olayını kim gündeme getirdi? Bunu bulan biziz, üzerine giden biziz. 
VEFA TANIR (Konya) — Önce bina olayını anlat. 
BAŞKAN — Efendim, sırasını kendisi bilir. Lütfen... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Ama bu konuda, 

sanki her şeyi yapan sizlermişsiniz gibi, konuya sahip çıkma arzusundasımz. Yani, bu olayın 
üzerine bizim Hükümet, bizim bürokratlar gitmeseydi, sizin bundan haberiniz olur muydu?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Vardı, haberimiz vardı. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Olmazdı efendim. 

Biz üzerine gittik, biz üzerine gittik. 
KAMER GENÇ (TUnceli) — Bakanlık sıfatına göre konuş. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Şimdi, esas, temel 

konuya geleyim. "Kamu kaynaklarının verimli kullanılması", dedim. Bakın, nerede perspek
tif eksikliğiniz var... Ben bunu tenkit etmek için söylemiyorum; bunu her yerde de söylüyo
rum. Şöyle bir örnek vereyim size : Bu Toplu Konut İdaresinin binası için diyorsunuz ki, "Bu 
bina çok lüks, çok pahalı." 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz "lüks" demiyoruz, 85 milyarı niye oraya verdiniz? Onu 
soruyoruz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Bir dakika, bir 
dakika... "Çok lüks, çok pahalı; helikopter pisti var, susu var, busu var" diyorsunuz. Peki, 
ben size şöyle bir soru sorayım : Bu binayı Toplu Konut İdaresi kiralamasa idi de yahut da 
Toplu Konutu bırakın, başka bir kamu kuruluşu, bir askerî veya sivil kuruluş böyle büyüklük
te bir bina yapsaydı ne olurdu? Aynı hassasiyeti göstermiyorsunuz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Her zaman gösterdik. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Göstermiyorsu

nuz efendim, göstermemişsiniz şimdiye kadar. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sen şimdi hayalî bırak da, kendi binasını niye • 

terk etti, onu söyle. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Bir dakika efen

dim. Benim söylemek istediğim şu : Kamu kaynakları, her zaman kamu kaynaklarıdır. Kamu 
kaynakları, şuraya kullanıldığı zaman tenkit konusu... 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Bu mantıkla olur mu efendim? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Bir dakika efen

dim. Ben, bu mantığın çok önemli bir mantık olduğunu söylemek istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, söz kesmeyin. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — "Kamu kaynağı" 

dediğiniz şey, milletin vergileridir. Milletin vergisi ha oraya harcanmış ha buraya harcanmış, 
hepsine aynı hassasiyetle... 
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RIZA YILMAZ (Ankara) — Suiistimal var mı, yok mu? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Lütfen susun efen

dim, anlatıyoruz. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Suiistimal var mı, yok mu? Onu söyle. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Bu beyefendi, devletin mayi sini temsil ediyor... 
BAŞKAN — Dinleyelim efendim; niçin dinlemiyorsunuz? Lütfen efendim... 
Bunu yakıştırabilir miyim Sayın Profesör? Yani, doğru söylüyor, eğri söylüyor, bunu söy

leyebilir misiniz? Lütfen efendim... Onu Genel Kurul takdir edecek. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Şimdi gelelim Toplu 
Konut ve Kamu Ortaklığı binasının başından geçenlere. Esnaf ve sanatkârlara böyle bir bina 
verildi de, Ziraat Odalarına verilmedi mi? Ziraat Odalarına da, Tarım Bakanlığı tarafından 
-yanlış hatırlamıyorsam- ya Etlik'te, ya Keçiören'de çok büyük bir bina verildi ve şu anda da 
onun tefrişatıyla ilgili bir çalışma yapıyoruz; yani, bu da mı Ziraat Odalarını satın almak için 
oluyor? 

Bizim inancımız şudur : Bu kuruluşların bütçeleri yetersiz, gelirleri, aidatları yetersiz... 
VEFA TANIR (Konya) — Ama, canım, o terk edilmiş bir bina. Daha binayı tanımıyorlar... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayır efendim, 

buradan soruldu, "Ziraat Odalarına niye bir şey vermediniz?" dendi. 
VEFA TANIR (Konya) — Hayır efendim, o terk edilmiş bir bina... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Hayır efendim, 

terk edilmiş değil, Tarım Bakanlığının başka bir... 
BAŞKAN — Sayın Tanır, yakışık alıyor mu? Sayın Bakanı istediği istikamette konuştur

mak size mi düşer? 
VEFA TANIR (Konya) — Niye yakışmasın? Siz binayı gördünüz mü? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Efendim, bir üye

niz, "Ziraat Odalarına niye bir şey verilmedi" dedi. Binayı da gördüm. 
VEFA TANIR (Konya) — Tabiî, binayı bilmiyorlar da ondan. 
BAŞKAN — O zaman sus. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Efendim, binayı 

da gördüm. Acaba siz gördünüz mü o binayı? 
VEFA TANIR (Konya) —- Gördüm. Ziraat Odaları geçen sene kabul etmedi o binayı. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayır efendim, 

kabul etti. 
VEFA TANIR (Konya) — Kabul etmedi. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Kabul etti efendim. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın Bakan... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... O zaman, bu münakaşa, bu müzakere devam edebilir mi? 

Sayın Tanır, iki grup başkanvekili, devam edebilir mi bu müzakere? Yani, bu müzakerenin bu 
şekilde devamını arzu mu ediyorsunuz? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayıh Bakana söyle, sayın Bakana... 
BAŞKAN — Konuşamazsın ki Sayın Bakana. 
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MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Bunlara Sayın Bakan sebebiyet veriyor. 
BAŞKAN — Ama, Mecliste oturuyoruz. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Şimdi, şunu söy

leyeyim : Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonuna, elimizde imkân olsaydı, bu binayı bedava 
verirdik; ama daha makul bir çözüm bulunsun diye bunu bu şekilde, vadeli olarak vermeyi 
tercih ettik. Elimizde olsaydı bedava verirdik. Çünkü, bu toplumda en önemli kesimlerden bir 
tanesi -işçi kesimi gibi, çiftçi kesimi gibi- esnaf ve sanatkâr kesimidir. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Bakan, konuşurken, vicdanen rahat mısın? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECÎ (Devamla) — Gelelim bu bina

nın kira bedelinin yüksek olup olmadığına... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sıfır gümrüklü ithalat teşvik belgesi niye verdiniz? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Şimdi, kira bedel
leri yüksek mi, değil mi? Burada bir sayın muhalefet liderini itham etmek istemiyorum; bir 
akrabası, yine aynı bölgede, yine aynı muhalefet partimizden bir arkadaşımızın akrabasına, 
metrekaresi 17,5 dolar üzerinden bir bina kiraladı. Daha başka binalar da kiralandı da; bu 
17,5 dolar üzerinden kiralandı. Dolar üzerinden, TL. üzerinden değil ve bu da vergi kayıtların
da var. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bunu nereden öğrendiniz? 
İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Bunu emsal mı aldınız Sayın Bakan? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECÎ (Devamla) — Hayır efendim, 

gizli değil bu, gizli.değil; ama ben, bu muhalefet liderimizi ve grubunuzdaki bu arkadaşınızı 
deşifre etmek istemiyorum; çünkü bir suç değil bu. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — özel şahıslar arasındaki kira mukavelesi sizi il-
' gilendirmez; siz devleti düşünün. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Hayır efendim, 
ilgilendirir ilgilendirmez meselesi değil, yani bu, şu anda aynı bölgede yapılan bir işlem ve 17,5 
dolar üzerinden. Ayrıca, burası işyeri de değil, konut... 

TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Size ne efendim? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Efendim, bize ne 

değil, size vevap vermek istiyorum. 
TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Devletin parası. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli).— Bunu bize anlatma, cevap ver, cevap. Binayı ni

ye sattınız? -
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Efendim, o böl

gedeki rayiçlerin yüksek olup olmadığını bir defa size anlatmak istiyorum, bir... (SHP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... • 
Sayın Kahveci, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Sayın Kahveci'nin beyanlarını beğenmeyebilirsiniz, size çok batıcı gelebilir... 
ETEM CANKURTARAN (İçel)•— Bize batıcı gelmiyor. 
BAŞKAN — Ama, dinleyeceksiniz... Dinleyeceksiniz... 
ETEM CANKURTARAN (İçel) — Size batsın... 
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dNUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Millete cevap versin. Bize anlatma, millete ce
vap ver; niye sattınız binayı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Dinleyeceksiniz... 

Kürsüye muhalefet çıkıyor, iktidar dinliyor; Hükümet çıkacak, muhalefet dinleyecek. O 
zaman Hükümeti nasıl konuştaracağız, nasıl cevap verecek? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, Mahmut öztürk'ün konuşmasını kesiyordunuz! 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Bakan, onlara cevap vermeyin, bize konuşun... 
BAŞKAN — Lütfen efendim,.. Lütfen... 
Devam edin efendim. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Başkan, ge
lelim bu binanın alımıyla ilgili muamelelere. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Kiralamasıyla... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Kiralamasıyla il

gili muamelelere... 
önce, dediğim gibi, kira rayiç bedelinin emsallerle... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Peki, kimse komisyon almadı mı? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Efendim, bir şey 
biliyorsanız, getirin ki, üzerine gidelim; "Kimse komisyon almadı mı? diyorsunuz. Bunu bu
rada uluorta söylemek yerine, bir şey biliyorsanız, niye burada söylemediniz? Kürsü serbesti ye
tiniz vardı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Söyledim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Söyleyin efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Söyledim, siz anlamadınız; tutanakları açın okuyun. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Şimdi, bu konuda 
emsal bedel olayına bakarsak; şu anda Toplu Konut, elinde olan binayı sattığı gün, dolar üze

ninden... Yine dolar üzerinden hesap ediyorum. Dolardan korkuyorsunuz, "Ayıptır, Türk Li
rası varken, dolar kuUanıIıı mı?" diyorsunuz. İsterseniz bundan sonra dolar kullananları içeri 
de atalım, yani, muameleler üzerinde dolar ifadelerini kullananları içeri atalım. (SHP sırala
rından gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Türkiye Cumhuriyetinin Maliye Bakanısın... v 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Efendim, Türkiye 
Cumhuriyetinde bugün vatandaşlarımız, isterse dolar hesabı açıyor, isterse Türk Lirası hesabı 
açıyor; bu da Türkiye kanunlarına göre mümkündür; biz eğer, bir hukuk devleti isek, kanun
lar geçerli ise... Kanunlar geçerli mi? Eskiden dolar hesabı açmak suç muydu, değil miydi? 
Suçtu. Bugün serbest mi, değil mi? Serbest. Olay bu. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Mesele o değil. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — "Mesele o değil" 

değil. Burası hukuk devleti mi, kanunlar mı uygulanıyor? 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul)— Mesele, Hazinenin zarara sokulması. 
MALİYE VE.GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Yoksa, sizin koy

duğunuz 1980 öncesi klişeler mi burada uygulanacak? 
v Şimdi gelelim, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığının bu binası ile ilgili nihaî sonuca... (Gü

rültüler) 
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ETEM CANKURTARAN (İçel) — Allah kims.eyi senin durumuna düşürmesin. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika... 
Burada Sayın Genç, YPK kararı imzalandığını söyledi ve gazeteyi gösterdi. Bunların kira-

lanmasıyla ilgili YPK kararının imzalanmasına gerek yok, YPK kararı zaten burada yok. Top
lu Konut ve Kamu Ortaklığının bu konuda yetkisi var. 

İkincisi : Şu anda Toplu Konut ve Kamu Ortaklığının, o binayı satın alma yahut da çok 
uzun süre oturma düşüncesi de yok. 

Üçüncüsü, -bu önemli- Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı, 5 bin metrekareden -ki, nihai ka
rar alınmadı, Kamu Ortaklığı İdaresi de karar almış değil- brütü 26 bin, neti 20 bin metrekare 
olan bir binaya geçtiği zaman, bir yer pazarlığı var; ne kadar yer kullanacağı konusunda da 
kesin karar verilmiş değil. Muhtemelen S binin üzerinde, belki 7 bin, belki 8 bin metrekarelik 
bir yer kiralanacak; bu da önemli bir şeydir; yani, sizin dediğiniz şekilde bütün binanın kira
lanması da mevzubahis değildir, gazetede çıktığı şekilde, YPK kararı da mevzubahis değildir. 
Şunu söyleyeyim; burasının, tümünün değil, daha az bir kısmının kiralanması şu anda daha 
oluşturulmamış, bitmemiş bir karar. Daha bitmemiş bir kararı, burada kalkıp tenkit ediyorsu
nuz; daha bitmemiş sonuçlanmamış bir kararı, burada, sonuçlanmış gibi tenkit ediyorsunuz... 

Gelelim ihracatla ilgili hususa; bunu da çok kısa olarak belirtmek istiyordum, ama, zabıt
lara geçmesi için önce kısa bir şekilde anlatacağım, sonra da yine zabıtlara geçmesi için bir 
metin okuyacağım. N 

Sayın Genç burada, tebliğname ile ödeme emri arasındaki farkları güya anlattı, Maliyeyi 
çok iyi bildiğini ifade etti. 

Büyük bir tevazu içindesiniz, tebrik ederim. Ben bilmiyorum Maliyeyi, siz biliyorsunuz(î) 
ben, bilmediğimi söyleyeyim, siz biliyorsunuz; büyük bir dehasınız(!) bu konuda. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Kabiliyetin varsa, sen de öğrenirsin Sayın Bakan! 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Efendim, eğer teb

liğname gönderilseydi ne oluyordu, biliyor musunuz? Diyelim ki, geri alınması gereken mik
tar, iki sene öncesinin miktarı; iki sene sonra tebliğnameyi gönderdiniz, iki sene sonra faiz uy-
gulayamıyorsunuz, o iki seneyi faizsiz geçiriyor, ödeme emrinde ise, o iki seneye faiz uygulaya-
biliyorsunuz. Bu çok önemli bir farktır ve Sayın Genç bunu bilmiyor. Sayın Genç Maliyeyi 
de çok iyi biliyor(!) ama bunu bilmiyor. Yani, tebliğname gönderseydik, resmen biz, hayalî ih
racatçının aldığı parayı, iki sene sonra, üç sene sonra, inceleme bittikten sonra faizsiz olarak 
iade imkânı getirecektik, adama resmen prim verecektik, avantaj verecektik. Burada kalkıp 
bunu doğru bulması gereken bir insan, bunu demesi gereken bir insan, ' 'Hayır efendim, teb
liğname olması gerekir'' dedi. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — O parayı alabilecek misiniz Sayın Bakan? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Efendim, alıp ala

mayacağımıza da Menteşoğlu konusunda geleceğim, oraya da değineceğim. 
Şimdi, tebliğname uygulaması devam etseydi, Türk Devleti çok büyük kazıklar yiyecekti. 

ödeme emrine geçtiğimiz için, evet, idarî mahkemelerde sıkıntımız oldu. Sayın Mahmut öz-
türk burada söyledi : "Danıştayı, Yargıtayı, idarî mahkemeleri bir araya gelsin de ortak bir 
karar alsın." 

İdarî mahkemeler, bu ödeme emriyle ilgili uygulamayı çeşitli şekillerde engellediler. Ne 
oldu?.. Bundan dolayı, dosyaların incelenmesinden dolayı gecikmeler oldu, Danıştayda iki 
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yıla yakın gecikmeler oldu, mürürü zamana uğrayan dosyalar oldu. Biz, geçen sene, ben Mali
ye Bakanı olduktan sonra, Başhukuk Müşavirliği bünyesinde ve Gelirler Genel Müdürlüğü bün
yesinde tekrar bir inceleme yaptırdık. Acaba bu mürürü zamanına uğrayan dosyaları ne yapı-
rız da... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — "Mürur" değil, "mürur" olacak. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Ben Karadenizli
yim efendim, Tuncelili değilim, sizin kadar güzel telaffuz edemiyorum. 

Ne yaparız da tekrar ağımıza alırız diye düşündük ve bu konuda bir öngörüş yazısıyla 
Başbakanlığa ve dolayısıyla Başbakanlık kanalıyla Danıştaya müracaat ettik ve bu müracaatı
mız 27 Aralık 1990 tarihinde oldu. Danıştay bunu S ay sonra karara bağladı ve bu konuda 
müruru zaman işlemeyeceğini, işletilmeyeceğini... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yok öyle bir şey. Bilmiyorsan konuşma kardeşim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika... Bir 

dakika efendim... 

İşletilmeyeceğini bildirdi ve şimdiye kadar tahsilat yapamadığımız dosyaları tekrar tahsi
lata alabilme konusunda bize yetki verdi. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yok işte... Tahsilatla tahakkuku birbirine karıştırıyorsun. Sen 
nasıl Maliye Bakanısın?! 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Terbiyesizleşme-
yin, terbiyesizleşmeyin. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Terbiyesiz sensin. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bu karar sayesin

de, çeşitli sebeplerle yargıda veya idarî mekanizmada incelemeden dolayı yakayı sıyırdığını zan
neden tüm dosyalar tekrar bizim pençelerimiz içine girmiştir, bunları faizleriyle beraber geri 
alma imkânımız olmuştur. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, Sayın Bakan hakaret ediyor; herhalde duy
muyorsunuz I 

MALI YE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Yargıda, idarî in
celemelerde -ister Merkez Bankası olsun, İster Planlama olsun, ister Hazine olsun, ister Danış
tay olsun, nerede olursa olsun- gecikmeye maruz kalmış bir dosya varsa, tümünü tekrar geri 
alıyoruz; yani, tümünü tekrar tahsil etme ve devletten soyulmaya çalışılan bu paraları geri al
ma imkânına kavuştuk. 

Şimdi, zabıtlara geçirtme mecburiyetinde olduğum bazı konular var. İhracatta vergi iade
lerinin ödenmesi ve bu iadelerin gereksiz yere alındığının tespit edilmesi halinde yapılması ge
reken işlemleri belirlemek üzere, üç tane Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe konulmuş. Bu ka
rarlar ve öngördüğü uygulamalar şöyledir : 

Bir tanesi, 9.9.1975 tarih ve 6/10624 sayılı karardır. Bu karar ile gereksiz yere ödenen vergi 
iadelerinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uyarın
ca geri alınması öngörülmüş ve bu kararda, vergi iadelerinin geri alınması, gecikme zamlarının 
hesaplanması konusunda özel bir hükme yer verilmemiştir. Bu nedenle, bu karara göre, geri 
alınması gereken vergi iadelerinin takibine, tebliğname düzenlenerek başlanmış ve bu uygula
maya ilişkin olarak yargı mercilerinde açılan davalar idare lehine sonuçlanmıştır. 
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İkinci karar ise, 1987 yılında yayımlanan 11500 sayılı Kararla değişik 86/11237 sayılı Ka
rardır. 7/10624 sayılı Karar, 1986 yılında yayımlanan 86/11237 sayılı Kararla yürürlükten kal
dırılmıştır. Bu kararda da, daha sonra 87/11509 sayılı Karar ile değişiklik yapılmıştır. 86/11237 
sayılı Karar ile, haksız yere alınan vergi iadelerinin, ödendikleri tarihten itibaren, 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkındaki Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile 
birlikte geri alınmaları öngörülmüş ve aynı kararda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, 
geri alma işlemlerini sağlamak, kolaylaştırmak ve hızlandırmak için her türlü fiilî ve hukukî 
tedbiri almaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

86/11237 sayılı Karar, ihracatta vergi iadelerinin, ödendikleri tarihten itibaren gecikme zam
mı ile birlikte geri alınmasını öngördüğünden, bu iadelerin takibine, 6183 sayılı Kanuna göre 
düzenlenen tebliğname ile başlanılması mümkün olmamıştır. Çünkü, bu karar, vade olarak, 
iadelerin alındığı tarihi öngörmüştür. 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ise, vadesinde 
ödenmeyen amme alacaklarının takibine ödeme emri tebliği ile başlanılması hükme bağlandı
ğından -burası önemli- 86/11237 sayılı Karara göre geri alınması gereken vergi iadelerinin taki
bine tebliğname ile başlanılsaydı, -biraz önce daha basit bir şekilde izah ettim- bu tebliğname-
lerin tebliğini takip eden bir ay sonunda vade oluşacaktı ve gecikme zammının hesabına da 
bu tarihten itibaren başlanılacaktı. Bu durum ise, vergi iadelerinin alındığı tarih ile, tebliğna
me tebliğini takip eden birinci ay arasında geçen süre için gecikme zammı alınmaması sonucu
nu doğuracaktı. Bu defa, bakın sizler ne diyecektiniz "Hayalî ihracatçılar korunuyor, bunlar
dan gecikme zammı alınmıyor" şeklinde iddialar iteri sürülecekti. 

Maliye Bakanlığı, bu durumu dikkate alarak, 86/11237 sayılı Karar kapsamındaki vergi 
iadelerinin takibine, ödeme emri ile başlamış ve böylece, iadelerin alındıkları tarihten itibaren 
gecikme zammı alınması öngörülmüştür. Ancak, söz konusu iadelerin takibine ödeme emri 
ile başlanamayacağı yolunda -işte idarî mahkemelerde çıkan zorluklar- idarî mahkemelerden 
kararlar gelmesi üzerine, bir yandan bu kararları Danıştay nezdinde temyiz etmiş, diğer yan
dan da bu uygulama ve zaman aşımı hakkında Danıştaydan istişarî görüş istenmiştir. 

Danıştaydan hem bu konu, hem de zamanaşımı konusunda istenen istişarî görüş Mayıs 
1991 ayında gelmiş olup, bu istişarî görüşte, "haksız yere alınan vergi iadelerinin geri istenme
sinde zamanaşımı olmayacağı; bu iadelerin, her zaman, 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine 
göre verilecek bir aylık ödeme süresi içerisinde geri istenmesinin mümkün olduğu -yani, müru
ru zaman, ödeme emrinin olduğu günden sonra işlemeye başlıyor- 86/11237 sayılı Karara göre 
takibi yapılan vergi iadelerinde, 7/10624 sayılı Kararda olduğu gibi, tebliğname düzenlenerek 
takibine başlanılması gerektiği; 86/11237 sayılı Kararda öngörülen vergi iadelerinin, ödendik
leri tarihten itibaren gecikme zammı ile birlikte geri alınmalarına ilişkin hükmün, gereksiz ye
re vergi iadesi alınması fiiline karşılık öngörülen özel bir müeyyide olduğu" belirtilmiştir. 

Bu istişarî görüşün Bakanlığımıza tebliğ edilmesinden sonra "86/11237 sayılı Karara göre 
vergi iadelerinin takibine tebliğname ile başlanması gerektiği" yolundaki ilk Danıştay kararı 
da 1.5.1991 tarihinde Bakanlığımıza tebliğ edilmiştir. 

Burada şunu tekrar belirtmekte yarar var : 86/11237 sayılı Karara göre takibi yapılan vergi 
iadelerine, ödeme tarihinden itibaren gecikme zammı uygulanabilmesi için Bakanlığımca baş
latılan bu iadelerin takibine ödeme emriyle başlanılması uygulaması idarî mahkemede de red
dedilmeye başlanınca, Bakanlığımız, hem bu ödemelerin takibinin, yargının öngördüğü hel-

— 240 — 



T.B.M.M. B : 122 28 . 5 . 1991 O : 1 

geyle yapılması, hem de gecikme zammı alınabilmesi için bir çözüm bulunması amacıyla Da
nıştay Başkanlığından istişarî görüş istemiş ve Danıştay Başkanlığına, takibe tebliğnameyle baş
lanılması halinde ödeme tarihinden itibaren gecikme zammı isteme konusunda karşılaşılan sı
kıntılar anlatılmış ve Danıştay Başkanlığı da anılan tarihî kararıyla konuya çözüm getirmiştir. 
Bu, çok önemli bir karardır. 

KAMER GENEÇ (Tunceli) — tstişarî bir mütalaa; bağlamaz ki„. 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Efendim, bu ko

nuda eğer hayalî ihracatçılara akıl vermek istiyorsanız, gidin verin, "tstişari karar" diyorsunuz. 

Aksi takdirde, vergi iadelerinin takibine tebliğnameyle başlanılsaydı, ödeme tarihinden iti
baren gecikme zammı talep edilmesi mümkün olmayacaktı. Halbuki, Danıytay Başkanlığı, daha 
önce açıkladığım kararıyla, vergi iadelerinin takibine tebliğnameyle başlanılmasını öngörür
ken, 86/11237 sayılı kararda öngörülen gecikme zammının özel bir müeyyide olduğunu belir
terek, bu özel müeyyidenin, haksız iadenin alındığı tarihten itibaren uygulanabileceğini belirt
mektedir. 

Diğer taraftan, söz konusu iadelerin, ödeme emri tebliğiyle takibine başlanılması işlemi, 
2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Hakkında Kanun gereğince, bu iadelerin tahsil işlemlerini 
durdurmamaktadır. Ayrıca, gereksiz yere ödenen vergi iadeleriyie ilgili olarak yapılan takibat 
sonucunda, mükelleflerden, gerek iade tutarı, gerekse gecikme zammı olarak önemli miktar
larda tahsilat yapılmış, tahsil edilmemiş bulunan vergi iadeleri için de haciz işlemleri uygula
narak, alacağın tahsili güvence altına alınmıştır. Bununla ilgili, olarak Menteşeoğlu ile ilgili 
bilgi de vereceğim. 

Dolayısıyla, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yapılan işlemlerde bir hata bulunmadığı gi
bi, haksız yere alınan ihracatta vergi iadesinin takibinde zamanaşımına uğratılmış herhangi 
bir olay da bulunmamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kahveci, bu konu aydınlanmıştır, başka bir konuya geçmenizi rica 
edeyim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — O zaman sonucu 
vereyim. 

Hükümet olarak, bütün hayalî ihracat olaylarının üzerine gidilmiştir. Nitekim, gerçek dışı 
ihracatı tespit eden denetim elemanları da çoğunlukla Bakanlığımıza aittir. Hiç kimse, bu kür
süye çıkıp, "şu hayali ihracatçı korunmuştur" diyemez. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yok cânım(!) 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN.KAHVECİ (Devamla) — Böyle bir iddiada 

bulunan, isim veya firma adı vererek ve ne zaman, ne kadar, kimin tarafından ve ne şekilde 
korunduğunu bize bildirdiği takdirde, kendisine her türlü bilgiyi vermeye bu tür bir iddianın... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Dosyaları ver bana, tek tek sana isim vereyim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — O zaman, dosya

ları bilmeden nasıl bir iddiada bulunuyorsunuz? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Dosyalarda var. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Boş atıp dolu tu

tuyorsunuz, "Dosyalan bana verin, ben söyleyeyim" diyorsunuz. Biz de, "korunan yok" diyoruz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — 400 tane dosyası saklıyorsunuz. 
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MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Ne şekilde korun
duğunu bize bildirdiği takdirde, kendisine her türlü bilgiyi vermeye, bu tür bir iddianın ciddi
yetinin bulunması halinde de derhal soruşturma açmaya hazırız. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — isim söyledim, dosyaları ver. 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Bu hususları 1990 

yılı Aralık ayında defalarca bu kürsüden ve ayrıca basın aracılığıyla ilan etmemize rağmen, 
bugüne kadar tek bir olay bize getirilmemiştir. 

HASAN ZENGÎN (Manisa) — Dosyaları ver. 

MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Hayalî ihracat ola
yında konunun üzerine en ağır cezalarla gidilmiştir. Gereksiz yere alınan ihracatta vergi iadesi, 
vergi sayılarak, üç misli kaçakçılık cezasıyla birlikte istenmiştir. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Ne kadar? 

MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Ancak, yargı ka
rarları, olayı sübvansiyon sayınca, kaçakçılık cezaları talebimiz yargı tarafından uygulanma
mıştır. Son çıkan şartlı salıvermeyle ilgili kanunda da hayalî ihracatçılar bu kanunun uygulan
ması dışında bırakılmıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, yarım saattir konuşuyor. 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Gelelim bahsetti

ğiniz Menteşoğlu ile ilgili konuya. Menteşoğlu ile ilgili olarak, 15 kişilik gelirler kontrolör eki
bi oluşturulmuştur. Bu ekip, iki sene içerisinde, Menteşoğlu'nun Türkiye hudutları dahilinde 
ne kadar gayrimenkulu varsa tespit etmiştir ve bunların hepsinin üzerine haciz koydurmuştur, 
hepsinin; yalnız Ayhan Menteşoğlu değil, hepsinin... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kimin adına haciz koymuşsunuz? Esas parayı alan adamın 
mallarına mı haciz koydurdunuz? tsim söyle. 

MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Bir dakika... 
Dinleyin... 

Hakkında salınan vergi; art., ceza; 'artı, gecikme zamlarının toplamı 330 milyar liradır. 
Bu bahsettiğiniz 500 milyar lira da gerçek değildir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Belgeleri vaı* 500 milyar liranın üzerindedir. 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Bütün vergi; artı, 

ceza; artı, gecikme zamları toplamı... (SHP sıralarından gürültüler) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Belgeleri var, 500 milyarın üzerinde. 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Bir dakika... önemli 

bir şey söyleyeceğim... 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan... Devam edin efendim. 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Türkiye'de bugü

ne kadar, hiç kimse hakkında, 15 kişilik bir ekiple, hiçbir dönemde bu kadar geniş bir çalışma 
yapılmamıştır. Var mı diyeceğiniz?.. Var mı diyeceğiniz?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kontrolörler parayı reddettiği halde, parayı niye ödediniz?.. 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Bİr dakika... İd

dialarınız vardı burada : Yani, denetim elemanlarına rağmen iadeler verildiğina dair iddiaları
nız vardı. Adı geçenin, gayri kanunî yollardan... 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Dava sonuçları ne oldu, kazandın mı? 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika... Bu 

da önemli. 

Adı geçenin gayri kanunî yollardan yakınlarına veya işçilerine intikal ettirdiği gayrimen-
kuller için de tapu iptal davaları açılmış olup, bu gayrimenkuller için de ayrıca haciz koyduk; 
gayri meşru olarak, işçilerine ve yakmalarına intikal ettirdiği bütün gayrimenkuller için de ta
pu iptal davaları açtık. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Başkasının malına nasıl haciz konulur? Yanlış. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — "Haciz koyduk»* 
diyorum, dava sonuçlanır.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yanlış işlem. Başkasının malına nasıl haciz koyarsınız? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Koyduk efendim, 
koyduk... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
Sayın Genç... Sayın Genç... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Genç hangi 
delillerle bu iddiaları öne sürdüğünü bir kez daha gelip anlatsanız burada... 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Dosyaları teslim et. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bu iddia sahibi 

milletvekilinden soruyorum : Adı geçen firma hakkında hangi dosya, kaç liralık alacak takip 
edilmemiştir? Bir... 

Takip edilmeyen dosya miktarını, dosya numarası ve tarihi ile istiyoruz. Sayın milletvekili 
Yüce Meclisin huzurunda bunları bildirmek durumundadır; yoksa, düşeceği durumu ben bu
radan söylemeyeyim. (SHP sıralarından gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Şimdi suçlu ben oldum, değil mi? 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; hayalî ihracat, konuşmamın başında da bahsettiğim gibi, bizim üzerine 
gittiğimiz, bizim bulduğumuz ve devamlı olarak çeşitli engellere rağmen -yargı dahil- takip et
tiğimiz ve hiçbir şekilde peşini bırakmadığımız bir konu... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Doğrusu neyse onu yapın, yargı size engel olmaz. 

MALI YE VE GÜMRÜK BAKANL ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika... Bir 
dakika... Size bir hususu daha sorayım : Acaba, yerel yönetimlerinizle ilgili olarak size intikal 
eden konularda parti olarak bu kadar hassas mısınız?.. (SHP sıralarından gürültüler) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sen kendi işine bak. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bu konuda şimdi

ye kadar size intikal eden herhangi bir dosyayı İçişleri Bakanlığına intikal ettirdiniz mi? 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Maşallah(î) Buna, atfı cürüm derler. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Kaç tane kaç tane... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — O zaman, ben de 
o dosyaları istiyorum, yani, SHP Genel Merkezinden gelip de İçişleri Bakanlığına intikal eden 
dosyaların listesini istiyorum. 
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ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Hükümetsin, istesene. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Ben sizden istiyo

rum... (SHP sıralarından gürültüler) 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Söyleyecek sözünüz kalmadı. 
BAŞKAN — Sayın Bakan... Sayın Bakan, bu konulara girmeyin efendim, lütfen... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sizin taktiğinizi 
biliyoruz. Son yedi sekiz yılda -ki, daha önce Sayın Güneş İçişleri Bakanıydı, kendisinin bil
mesi lazım... 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Ne olmuş?.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika... İt
ham etmiyorum, bir şey söylemiyorum. Sadece şunu soruyorum : 1980 öncesi dönemlerde hangi 
iktidar, kendi belediye başkanı hakkında tahkikat açtırıp görevden aldı? Hatırladığınız var mı 
Sayın Güneş 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Kamu Ortaklığı Fonu ile ilgisi ne? Kamu Ortaklı
ğındaki hırsızlığın hesabını verin. Onu ayrıca konuşuruz. Onun hesabını verdik biz.. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Bir dakika efen
dim... Biz onun hesabını da veriyoruz; yani, sizin kayırmacılığınızı burada dile getirmek istiyo
rum. Şunu söyleyeyim : Son yedi sekiz yılda biz kendi belediye başkanlarımızı görevden alır
ken, siz "gık" demediniz; sizin partinize mensup belediye başkanlarını görevden alırken, par
tizanlık yaygaraları kopardınız. Doğru mu, değil mi?.. (SHP sıralarından gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Mahkeme kararlarını uygulayın. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — 22 milyarlık binanın hesabını ver. 
BAŞKAN — Sayın Bakan... Sayın Bakan, toparlayınız efendim. 
VELİ AKSOY (İzmir) — Ayıp be!.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECİ (Devamla) — Sayın Başkan, bi

tiriyorum. 

Gensoru önergesinde belirtildiği gibi, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunun tüm kesinti
leri Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca.yayınlanan "İhracat 89/27" Sayılı Tebliğe göre ya
pılmamakta, 2976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun verdiği yetkiye isti
naden Bakanlar Kurulunca 13.12.1986 tarih ve 19310 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 86/11200 
sayılı Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar ve bu kararın yerine geçmek üzere 
çıkarılan 13.10.1988 tarih ve 88/13384 sayılı kararın 11 inci maddelerine istinaden yapılmaktadır. 

Ayrıca, söz konusu kararların 4 üncü maddelerinde, primlerin tahsili ile ilgili olarak usul 
ve esasların Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenebileceği öngörülmüş bulunmaktadır. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayınlanan İhracat 89/27 sayılı tebliğ, 88/13384 
sayılı kararın 4 üncü maddesine istinaden, fındık ihracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fo
nu prim kesintileri hesaplanmasında, ilgili gümrük çıkış beyannamesinin açıldığı tarihteki ku
run esas alınacağını belirleyen usule ilişkin bir düzenlemeden ibaret bulunmaktadır. Bu kadar 
sade. , 

önergede belirtildiği gibi, bu tebliğ iptal edilmemiş; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı
nın aynı konudaki düzenlemelerine ilişkin ihracat 89/27 tebliğ kapsamına alınarak yürürlük
ten kaldırılmıştır. Tebliğ iptal edilmemiş, başka bir tebliğ kapsamına alınarak yürürlükten kal
dırılmıştır. 

— 244 — 



T.B.M.M. B : 122 28 . 5 . 1991 O : 1 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Danıştay karan ne olacak? Onu nereye koyacaksınız? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Bu itibarla, Des

tekleme ve Fiyat istikrar Fonu prim kesintileri Anayasa ve yasalara uygun olarak Bakanlar Ku
rulu kararlarına istinaden yapılmış olmasına rağmen, Destekleme ve Fiyat istikrar Fonu prim 
kesintilerinin tebliğlerle tespit edildiği iddiasıyla, alınan primlerin iadesi amacıyla davalar açıl
mış ise de, Danıştayın bu konuda son olarak verdiği yürütmeyi durdurma kararının gerekçesin
de de, Destekleme ve Fiyat istikrar Fonu prim kesintilerinin Bakanlar Kurulu kararlarına da
yandırılarak yapıldığı, Anayasaya ve 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanu
na aykırılık bulunmadığı belirtilmektedir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O, bir dönem önce; ondan önceki döneme şamil değildir. 
Burada mahkeme kararlarını değiştirme. Utanıyorum senin konuşmalarını dinledikçe. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Her şeyi yalan söylüyorsun, her şeyi. 
BAŞKAN — Kızılay Meydanındaki bir adam böyle senin gibi olabilir mi; kendini Kızılay 

Meydanında mı sanıyorsun?.. Ayıp.. Sus. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Kamu kaynakla

rının, milletin ödediği vergilerin kullanılmasında... 
BAŞKAN — Daha tahammülü öğrenemedin. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, 40 dakikadır konuşturuyorsun. 
BAŞKAN — Onun sebebini söyledim. 
MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Her konuda siz

den daha hassasız ve eğer somut delillerle getirdiğiniz ve bizim üzerine gitmediğimiz bir olay 
varsa veyahut da bizim yakalayamadığımız bir olay varsa, iste onları buraya getirin. 

- KAMER GENÇ (Tunceli) — Olayları hep örtbas ediyorsuouz. 
- MALtYE VE GÜMRÜK BAKANI ADNAN KAHVECt (Devamla) — Yapmayın efen

dim; yani, siz lütfen basında okuduğunuz şeyleri buraya getirmeyin. Bizim üzerine gittiğimiz 
konuları buraya getirmeyin. Biz zaten onların üzerinde hassasiyetle durmuşuz. Bu mu iyi ça
lışmak; bundan, iyi çalışmayı mı kastediyorsunuz? 

Benim başta söylediğim bir cümleden çok alındınız; özür dilerim, ben onu, sizi küçük 
düşürmek için söylemedim; ama, gerçekten bu konuda bizim hassas olmadığımızı sadece sizin 
hassa olduğunuzu kamuoyuna mesaj olarak vermek istiyorsanız, yanlış mesajı veriyorsunuz. 
Lütfen bu konuda tavrınızı ve çalışma usullerinizi yeniden değerlendirin. 

Hepinize saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — İcraatınız ortada; başka bir şey söylemek gereksiz. 
ETEM CANKURTARAN (tçel) —' Sizden mi öğreneceğiz tavrımızı? 
BAŞKAN — Gensoru önergesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge ka

bul edilmemiştir. 
Kanun tasarı ve teklif erini sırasıyla görüşmek için, 29 Mayıs 1991 Çarşamba günü saat 

15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.34 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1, —izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, içişleri Bakanlığının bir genelgesine dayanılarak istanbul 
ve Ankara Valiliklerince, memur sendikalartmn faaliyetten alıkonulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/2023) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın sayın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ede
rim. Saygılarımla. 10.4.1991 

Ahmet Ersin 
izmir 

istanbul Valiliğinin, içişleri Bakanlığının bir genelgesine dayanarak, istanbul'da bulunan 
memur sendikalarını faaliyetten alıkoyup, mühürletmesi ve yine Ankara Valiliğinin Eğitim-Iş 
Sendikasının çalışmalarının durdurulması için, yargı yoluna gitmesi, memurların yoğun tepki
sine neden olmuştur. 

1. Bilindiği gibi, Anayasa ve diğer yasalarımızda, memurların sendika kurmasını yasak
layan bir hüküm bulunmamaktadır. 

Memurların sendika kurmasını, Anayasa ve diğer yasalar yasaklamadığına göre, içişleri 
Bakanlığının genelgesi ile memur sendikaları faaliyetten alıkonabilir mi? içişleri Bakanlığının 
bu genelgesinin, Anayasal veya yasal dayanağı nedir? 

2. Yine Anayasamızın 90 inci maddesinin son fıkrası, (usulüne göre yürürlüğe konul
muş uluslararası andlaşmalarm, kanun hükmünde olduğunu) açık bir dille ifade etmiştir. 1952 
yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafınadan onaylanan 98. sayılı ILO Sözleşmesi ile yine 
1954 yılında onaylanan insan Hakkalır Avrupa Sözleşmesi, (memurları da kapsayacak şekil
de, herkese sendika kurma ve sendikalara üye olma) hakkını öngörmektedir. 

Bu durumda, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış bulunan bu uluslara
rası sözleşmeleri, Anayasanın 90 inci maddesi dışında mı tutuyorsunuz? Bu sözleşmeler, Ana
yasa gereği, kanun hükmünde değilmi? Genelge ile memur sendikalarını faaliyetten alıkoymak, 
Anayasanın 90 inci maddesini ihlal etmek değil mi? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 24.5.1991 

Şube : Top. 01. (E) - 125556 
Konu : izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi:" a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 22.4.1991 tarih ve 7/2023-7494/32895 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 29.4.1991 tarih ve K. K. Gn. Md. 07/106-1155/03714 sayılı yazısı. 
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tzmir Milletvekili Ahemet Ersin tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbaka
nımızca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinde öne sürülen husus
larla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

Anayasanın 128 inci maddesi; kamu hizmetlerinin memurlar ve diğer kamu görevlileri eli 
ile yürütüleceğini, bunların atama, görev ve yetkileri, hakları, yükümlülükleri, aylık ve öde
nekleri ile diğer özlük işlerinin kanunla düzenleneceği öngörülmüştür. 

1. Mevcut Anayasa hükmüne göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu statüde 
çalışan ve memur olarak nitelendirilen personelin sendika kurabilecekleri yolunda bir hüküm 
bulunmamaktadır. 

Anayasanın 51 inci maddesi ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun ilgili maddesinde de iş
çi, işveren ve işyerinin tanımı yapılarak kanunun uygulama alanını göstermiştir. 

2. Ülkemizde 1989 tarihinde 3581 sayılı Kanunla onaylanan "Avrupa Sosyal Şartında" 
memurlara sendika kurma hakkı tanıyan 5 ve 6 ncı maddeler onay dışı bırakılmış olup, yasala
rın ihlali sözkonusu değildir. 

Arz ederim. 

Abdül kadir Aksu 
içişleri Bakanlığı 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars-Istanbul ekspres tren seferlerinin tekrar hizmete 
konulmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in yazdı cevabı (7/2026) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ

lanmasını arz ederim. Saygılarımla. 11.4.1991 

Mahmut Alınak 
Kars 

Kars - istanbul arasında çalışan Eksres tren, bakanlığınızın aldığı bir kararla kaldırılmış
tır. Şimdi sadece Kars - Ankara arasında sefer yapmaya devam etmektedir. 

Kars - istanbul güzergahında çalışırken birçok insanın ihtiyacına cevap veren trenin sefer
den alınması insanların aktarmalı yolculuk yapmalarına neden olmaktadır. 

Kars halkının karşı karşıya bulunduğu bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için çalışma yap
mayı düşünüyor musunuz? Kars - istanbul ekspres trenf hizmete konulacak mıdır? Ne zaman 
hizmete koymayı düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 27.5.1991 

HÜKMÜ : 525-114/517-17094 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 30.4.1991 gün ve Kanunlar Kararlar Müdürlüğü 7/2026-7500/32902 sayılı yazınız., 

Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın Kars - istanbul Ekspresi tren seferlerinin tek
rar hizmete konulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru öner
gesi incelenmiştir. 
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Haydarpaşa - Kars - Haydarpaşa arasında çalışan Doğu Ekspres treni ile Ankara - Haydar
paşa - Ankara arasında seyahat eden yolcu sayısının çok azalması ve bir vagonu dahi doldur-
maması üzerine 10.3.1990 tarihinden itibaren Ankara - Kars - Ankara arasında çalıştırılmaya 
başlanmış, Haydarpaşa yönüne gidecek yolcuların seyahetleri, kombine bilet uygulamasıyla An- « 
kara'dan aktarmalı olarak Anadolu Ekspresi ile temin edilmiştir. 

Ankara - Kars arasında çalışan Doğu Ekspresi ile Kars Mavi trenlerinde de yolcu sayısın
da büyük ölçüde azalma görüldüğünden 15.10.1990 tarihinden itibaren her iki tren birleştiril
miş ve Doğu Mavi Treni adı altında tek tren olarak işletilmeye başlanmıştır. 

Buna göre; Kars istikametinden Ankara'ya Doğu Mavi Treni ile saat: 18.30?da gelen Hay- • 
darpaşa ciheti kombine biletli yolcular Ankara'dan saat: 21.30'da hareket eden Anadolu Ek
spresi ile; Haydarpaşa'dan Boğaziçi Ekspresi ile saat: 17.27'de Ankara'ya gelen Kars istikame
ti kombine biletli yolcular Ankara'dan saat: 20.10'da hareket eden Doğu Mavi Treni ile seya
hatlerine devam etmektedirler. 

Tek bir biletle seyahat imkânı sağlayan kombine bilet uygulamasında, yolcular için Anka
ra'da ayrı bir bekleme salonu tahsis edilmiş, aktarmanın yapıldığı trenlerde yerleri önceden 
ayrılmıştır. Ayrıca, yolculara tren beklemeleri esnasında ücretsiz ikramda bulunulmakta, her 
türlü kolaylık sağlanmaktadır. 3 gün süre ile geçerli olan kombina bilet uygulamasıyla yolcula
rımıza bu süre içerisinde, Ankara'daki işlerini takip etme imkânı da sağlanmış olmaktadır. 

Ankara'dan aktarmalı kombine bilet alan yolculardan 1991 yılı içerisinde bugüne kadar 
herhangi bir şikayet alınmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cengiz Tuncer 
Ulaştırma Bakanı 

3. —Kars Milletvekili Mahmut Altnak'm PTT Kars Başmüdürlüğünce, Göle Şube Müdürlüğü
ne piyasadan araba kiralanması amacıyla gerçekleştirilen ihaleye ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Cen
giz Tuncer'in yazılı cevabı (7/2027) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ
lanmasını arz ederim. Saygılarımla. 11.4.1991 

Mahmut Alınak 
Kars 

Kars PTT Başmüdürlüğünce, Göle PTT Şube Müdürlüğüne arızaları gidermek için piya
sadan araba kiralanması amacı ile üç kişinin katıldığı bir ihale düzenlenmiştir. 

Bu ihaleye Nurettin Arifoğlu 85 bin TL. ile katılmıştır. 

İhale günü 85 bin TL. ile katılan Nurettin Akifoğlu'na ihaleyi aldığı bildirilmiştir. Nuret
tin Akifoğlu'nda kalan ihalenin bir ANAP İlçe Başkanının akrabası diye başka bir şahıstan 
ikinci bir teklif alınarak bu şahsa bırakıldığı doğru mudur? 

Konudan hükümetinizin haberi var mıdır? İlgili yerlere müracaat eden Nurettin Akifoğ-
lu'nun uğradığı haksızlık ile ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmamasının nedeni nedir? 

Bu haksızlığı ortadan kaldırmak için bakanlık olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? 
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T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 27.5.1991 

Hükmü : 525-115/5'20-AO97 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: 30.4.1991 Tarih ve Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 7/2027-7501/32903 sayılı yazınız. 
Karsa Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın Kars PTT Başmüdürlüğünce Göle PTT Şube 

Müdürlüğüne arızaları gidermek için araba kiralaması amacıyla gerçekleştirilen ihaleyi Nuret
tin Akifoğlu'nun kazanmasına rağmen, ihalenin bir ANAP tlçe Başkanının akrabasına veril
diği iddialarına ilişkin ilgi yazkınız eki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Yapılan incelemede; söz konusu ihaleye adı geçen Nurettin Akifoğlu'nun iştirak etmediği, 
ihaleye üç şahsın katıldığı, bunlardan Erdoğan Sayan'ın 120 000 TL. Hüseyin Akifoğlu'nun 
85 000 TL. ve Yusuf Aydın'ın 75 000 TL. teklif verdiği ve en düşük teklif veren Yusuf Aydın'da 
ihalenin kalmış olduğu anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Tuncer 

Ulaştırma Bakanı 

4. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'tn, Çukurova ekspresinin Karalar istasyonunda da durma
sına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Cengiz Tuncer'in yazüı cevabı (7/2028) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz Tuncer tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. 
f Doğan Baran 

Niğde 
Soru : Ulukışla ilçesinin ekonomik yönden Çukurova ile önemli bir bağlantısı bulunmak

ta, pazar alım ve satım ilişkilerini de büyük ölçüde Adana ilinden karşılamakta hatta yılın 8 
ayı Çukurova'ya mevsimlik işçi olarak günübirliğine çalışmaya gidenler bulunmaktadır. Bir ay 
önce Ankara-Adana yolunda sefere konulan Çukurova Ekspresi, Ankara istikametinden sabah 
saat : 5.00 - 5.30'sulannda, Adana istikametinden de Saat : 21.00 - 21.30 sırasında, Karalar 
istasyonundan geçmektedir. Ekspresin bu istasyonda birkaç dakikalık durması, tahminen 4 bin 
civarındaki insanın banndığı Altay, Güney, Kolsuz, Karacaören, Ovacık, Hüsniye, Eminlik ve 
tmrahor köylerinin büyük ölçüde ulaşım sıkıntısını ortadan kaldıracağından; 

Yukarıda ifade ettiğim hususlar muvacehesinde Çukurova ekspresinin Karalar istasyonunda 
durmasını düşünmekte misiniz? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği > 27.5.1991 

Hükmü : 525-116/518-17095 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 30.4.1991 gün ve KAN. KAR. MD. 7/2028-7503/32916 sayılı yazınız. 
Niğde Milletvekili Sayın Doğan Baran'ın Çukurova Ekspresinin, Karalar istasyonunda dur

masının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin ilgi yazınız eki yazılı sofıi*bhiergesi incelenmiştir. 
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1 Nisan 1991 tarihinden itibaren Ankara-Adana-Ankara arasında çalıştırılmaya başlanan 
Çukurova Ekspresine, yolcu sayısının oldukça az oluşu ve duruş-kalkış maliyetinin dahi karşı
lanamaması nedeniyle duruş konulamamıştır. 

1. Nisan 1991 tarihinden önce bu hatta çalıştırılan Gaziantep Mavi Treni için Karalar 
istasyonunda 1990 yılında bilet satışları Ocak ayında 25, Şubat ayında 16, Mart ayında 30, 
Nisan ayında 46, Mayıs ayında 23, Haziran ayında 25, Temmuz ayında 34, Ağustos ayında 
60, Eylül ayında 33, Ekim ayında 15, Kasım ayında 30 ve Aralık ayında 24'ü bulmuştur. 

Görüleceği üzere, sefer başına ortalama 1 yolcu dahi düşmemektedir. 
Ayrıca, Niğde'nin Ulukışla İlçesi ile Adana arasında Bölgesel bir tren çalıştırılmakta ve 

bu bölgesel Tren Ulukışla • Adana arasındaki bütün istasyonlarda durarak buralarda yaşayan 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cengiz Tuncer 

Ulaştırma Bakanı 

5. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç 'in; dolardaki artış nedeniyle tütün üre t kelerine fark 
verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Adnan Kahueci'ninyazûı cevabı (7/2039) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Adenan Kahveci tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 24.4.1991 

M. Erdoğan Yetenç 
Manisa 

Tütün fiyatı açıklandığında dolar 2 000 TL. civarında idi. Bugün dolar 4 000 TL. civarın
dadır. Tütün üreticilerine dolardaki artış nedeni ile bir fark vermeyi düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

(Bağlı ve İlgili kuruluşlar Dairesi 
Başkanlığı) 28.5.1991 

Sayı •: BİK.40.05/4-1-1712 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (KAN. KAR. MD.) 1.5.1991 tarih, 

7/2039-7551/33094 sayılı yazınız. 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Manisa Milletvekili Sayın M. Erdoğan 

Yetenç tarafından sorulan, ilgi yazınızda belirtilen sorulara ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 
Ekiciden alınacak tütünlere uygulanacak fiyatların tespitinde, özellikle doların tütün alı

mı ve ihraç döneminde ulaşacağı parkesi yanında, ekici maliyetleri, dekardan elde edilen ekici 
kârı, alternatif tarım Ürünlerine uygulanan fiyatlar toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar ve 
dünya ihraç fiyatları göz önünde bulundurulmaktadır. Dolayısıyla, tütün alım fiyatlarının be
lirlendiği 7.1.1991 tarihinde $ kur'u 2 943 TL. olmasına rağmen tütün ihraç tarihine kadarki 
muhtemel gelişmeleri dikkate alınmıştır. 
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Ayrıca üreticinin korunması amacıyla, alım ve ödemelerde gecikme olması durumunda, 
Ege bölgesinde 1 Mart 1991 tarihinden itibaren, diğer bölgelerde ise piyasaların açılış tarihini 
müteakip 1,5 ay sonra her 15 gün de bir tütün nevileri itibariyle AG için 250,— TL/Kg, BG 
için 150 TL/Kg ve KP için 50.— TL/Kg ilave zam uygulanmaktadır. 

Bu nedenle, Dolar kuru değişmesi nedeniyle tütün üreticilerine ilave bir ödeme yapılması 
sözkonusu değildir. 

Arz ederim. 

Adnan Kahveci 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

6. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nsidim'in, Türkiye Vagon Sanayii A. Ş.'ne imal edilmesine 
rağmen bir italyan firmastndan ray otobüs almmastmn nedenine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Cen
giz Tüncer'in yaztlt cevabı (7/2041) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Sayın Cengiz Tuncer tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ahmet Neidim 

Sakarya 

Türkiye Vagon Sanayii A. Ş. (TÜVASAŞ) tarafından, 1989 programına alınıp hazırlıkları 
yapılarak 1990 yılında tamamlanan ve Sayın Bakan Cengiz Tuncer tarafından (Sakarya) ismi 
verilen bir adet Ray Otobüsü (Mototren) 5 Kasım 1990 tarihinde Cumhurbaşkanı, Başbakan 
ve Ulaştırma Bakanı ile bazı bakanların iştirak ettikleri törenle Adapazarında hizmete sokul
muştur. 

Cumhurbaşkanının Adapazarı ve Mithatpaşa istasyonları arasında bizzat kullanıp çok be
ğendiğini ifade ettiği bu eser halen başarılı bir şekilde hizmetine devam etmektedir. 

Yetkililerce TÜVASAŞ Ray Otobüsünün seri imalatına geçileceğinin beyan edilmiş olma
sına; Sayın Bakanca T.C.D.O. 10 -15 adet için acele siparişte bulunulacağı ümidinin izharına; 
ve bu ihalede en ucuz teklifin TÜVASAŞ tarafından yapılmış olmasına rağmen; 

7 Mart 1991 tarihinde imzalanan mukavele ile, mümessilliğini Koç grubu Kofisa firması
nın yaptığı İtalyan Fiat Ferroviaria firmasından 20.3 milyon Dolara onbeş adet Ray otobüsü 
ihalesinde isabet var mıdır? 

Memleketimizde başarılı bir şekilde imal edilmiş ve hizmete sokulmuş Ray otobüsünün 
TÜVASAŞ tesislerinin seri imalatına imkân vermek ve T.C.D.D. ihtiyacını daha ucuza temin 
etmek yerine, bu otobüslerin İtalyan firmasından alınmasına tevessülün sebep ve saikleri nelerdir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 27.5.1991 

HÜKMÜ : 525-117/519-17096 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 1.5.1991 gün ve Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü 7/2041-7560/33111 sayılı yazımz. 
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Sakarya Milletvekili Sayın Ahmet Neidim'in Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.'nce imal edilme
sine rağmen bir İtalyan firmasından 15 adet ray otobüs alınmasının nedenine ilişkin ilgi yazı
nız eki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

TCDD, İşletme maliyetinin düşüklüğü, konforlu ve süratli olması nedeniyle, yoğun yolcu 
kapasitesine sahip kısa mesafeli hatlarda, üçlü dişi (mototren) veya (ray otobüsü) çalıştırmak
tadır. Bu hatlar genellikle büyük şehirlerin banliyölerini veya turistik merkezleri kapsamaktadır. 

\apilan etüdler sonucunda TCDD'nin bugünkü koşullarda asgari 150 adet ray otobüsüne 
ihtiyacı bulunduğu belirlenmiştir. 

Bu amaçla, 13.1.1987 tarihinde tslam Kalkınma Bankasından 16.5 milyon dolarlık kredi 
sağlanmıştır. Bu tarihte TUVASAŞ'ta ray otobüsü imalatı olmadığı gibi, bu kredinin yalnızca, 
dış harcamaların finansmanı için kullanılması gerekmektedir. 

tslam Kalkınma Bankası kredisinin kullanma süresinin dolmakta olması, kullanılmayan 
kredilere ödenecek faizlerin TCDD'ye zarar vermesi ve ray otobüslerine acil ihtiyaç nedeniyle, 
eksiltme suretiyle uluslararası ihaleye çıkılmıştır. İhaleye katılan 9 firma arasından en ucuz teklifi 
veren Fiat firması ile 15 adet komple ray otobüsü alımı için 7.3.1991'de mukavele imzalanmış
tır. Bu mukavele, teknik işbirliği ile eğitimi de içermektedir. 

Bilindiği gibi, ilk Türk Ray Otobüsü, 5 Kasım 1990 tarihinde Cumhurbaşkanımız sayın 
Turgut ûzat'ın da hazır bulunduğu törenle hizmete alınmıştır. Sakarya adı verilen bu ray oto
büsü, Adapazarı-tstanbul arasında deneme seferlerine başlamıştır. 

TUVASAŞ'm ürettiği ray otobüsünün, TCDD'nin ihtiyaçlarını karşılayacak, modern ve 
konforlu bir araç haline gelebilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Bu ray otobüslerinin 
seri imalatına geçilebilmesi için asgari 1,5 -2 yıl gerekmekte olup, 1991 yılında ancak 2 adet 
üretilebilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cengiz Tuncer 
Ulaştırma Bakanı 

7 — Kars Milletvekili Mahmut Altnah'ın, Kars ili Tuzluca ilçesine bağlı bazı köylerin sulama 
sorununa ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım Orman ve Kösleri Bakanı Lutjullah Kayalar'm yazüı 
cevabı (7/2042) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanma
sını arz ederim. Saygılarımla. 26.4.1991 

Mahmut Alınak 
Kars 

Kars'ın Tuzluca ilçesine bağlı Akdiz, Güzeldere, Kumbulak, Hasankent ve Kırkbulak köy
lerindeki arazileri sulamak için sadece bir sulama kanalı bulunmaktadır. 

Bu kanal da dolmuş ve atıl durumda olduğu için şu anda görev yapamamaktadır. 

Aşağı yukarı 10 bin dekarlık bir araziyi sulayan bu kanalın onarılması ve yeniden işlemesi 
için herhangi bir çalışmanız var mıdır? Yok ise sebebi nedir? Bu konuda gerekli olan çalışma
ları başlatarak köylülerin bu konudaki sıkıntılarını gidermeyi düşünüyor musunuz? 
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T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 3.5.1991 
Sayı : ÖKM-2-291 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 1.5.1991 tarihli ve 7/2042-7565/33133 sayılı yazısı. 

Kars Milletvekili sayın Mahmut Alınak'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği Kars Tuzluca 
Akdiz, Güzeldere, Kumbulak.Hasankent ve Kırkbulak Köyleri arazilerine sulama suyu temi
ninde kullanılan kanalın onarılmasıyla ilgili yazılı soru önergesi mahallinde tetkik ettirilmiştir. 

Geçmiş yıllarda etüd edilen ve 400 dekar arazinin sulanabileceği araziye hizmet eden adı 
geçen toprak kanal güzergahında aktif heyelan bulunduğundan sabit bir tesis yapılması müm
kün görülmemiştir. Bu sebeple toprak kanalın her yıl için köy halkı tarafından temizlendikten 
sonra kullanılması en uygun alternatif olarak görülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Lutfullah Kayalar 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

8. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Halkevleri Keçiören, Çankaya ve Mamak ilçe şubele
rinin Ankara Valiliğince kapatıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı Abdülkadir 
Aksu 'nun yazdı cevabı (7/2044) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 29.4.1991 

Mahmut Almak 
Kars 

1. Halkevleri Keçiören, Çankaya ve Mamak ilçe şubeleri Ankara Valiliğince kapatılarak 
mühürlenmiştir. İktidarınızın Halkevlerine uyguladığı bu baskının nedeni nedir? 

2. Bu uygulamanın, iktidarınızın getirdiğini söylediği demokratikleşme ve düşünce öz
gürlüğü ile ne gibi bir ilgisi vardır? Halkevleri Keçiören Şubesinin polisçe basılarak binada bu
lunan insanlar hangi gerekçe ile gözaltına alınmıştır? Halkevlerinin tiyatro, ingilizce, folklor, 
kütüphanecilik ve benzeri halka dönük çalışmalarının polisçe engellenmesinin açıklanması ne 
olabilir? 

3. Halkevlerinin karşı karşıya bulundukları keyfi uygulamaların önüne geçmek için her
hangi bir tedbir almayı düşünüyor musunuz? 
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T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 24.5.1991 

Şube : Top. 01.(E)-7/2044-125557 
Konu : Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 1.5.1991 gün ve 7/2044-7571/33175 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 10.5.1991 gün ve K. K. Gn. Md. 07/106-1174/03827 sayılı yazısı. 

Kars Milletvekili Mahmut Almak tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbaka
nımızca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinde öne sürülen husus
larla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1-2. Halkevleri Keçiören, Çankaya ve Mamak İlçeleri şubelerinin kapatılması konusu ile 
ilgili olarak; 

Mamak Halkevleri şubesinde slayt gösterisi ile örgütsel faaliyette bulunulması sebebiyle 
tahkikat evrakları Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesine gönderilmiş, dernek Mahkemece fa
aliyetten alıkonularak, dernek yöneticileri tutuklanmıştır. 

Derneğin hukukî varlığının korunması için mahkemece kayyum tayin edilmiş, dernek baş
kanlığının faaliyetten alıkoyma kararının iptali için Ankara 4 üncü tdare Mahkemesine yapı
lan başvurusu reddedilmiştir. 

Keçiören ve Çankaya şubeleri de; tüzüğünde belirtilen amaç dışında faaliyette bulundu
ğundan ve dernekle ilgisi bulunmayan kişileri ve yasadışı örgüt üyelerini barındırmak, 2860 
sayılı Yardım Toplama Kanununa aykırı harekette bulunmaktan, Dernekler Kanunu ve Polis 
Vazife Selahiyet Kanununun ilgili maddesine göre kapatılmış, 11 günlük kapatma süresi dolan 
Keçiören şubesi açılmış, 30 gün kapatılan Çankaya şubesi de süresi dolduğunda açılacaktır. 

3. Uygulamada herhangi bir keyfilik yoktur. 'Yasayı ihlal eden hiçbir kurum veya kuru
luşun faaliyetine müsaade edilemez. 

Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
içişleri Bakanı 

9. — Konya Milletvekili Ömer Şeker'in, Konya İli Akşehir İlçesinin ü yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin sorusu ve içişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun yaztlı cevabı (7/2048) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ede
rim. 29.4.1991 

Ömer Şeker 
Konya 
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Hükümet Programında belirtildiği üzere bazı ilçelerin il yapılacağı ifade edilmektedir. Sa
yın Cumhurbaşkanımız İbrgut özal ve Hükümet Başkanı Sayın Yıldırım Akbulut da il olmak 
için ziyarete gelen vatandaşlara ilçelerinin il olacaksınız gibi vaatlerde bulunmuşlardır. Bu cüm
leden olmak üzere bazı basında da zaman zaman il olacak ilçelerin isimleri açıklanmaktadır. 
Konya iline bağlı Akşehir ilçesinin de il olması düşünülmekte midir? Ve bu hususta Bakanlığı
nızca bir çalışma mevcut mudur? Yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 

T. C. 
tçişleri Bakanlığı 

tiler tdaresi Genel Müdürlüğü 24.5.1991 
Şb. : 420.216/42-4-2820 

Konu : ti kurulması. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 6.5.1991 tarihli ve Kanunlar ve Kararlar 
Müdürlüğünün 7/2048-7600/33261 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Ömer Şeker tarafından; Konya tli Akşehir İlçesinin il yapılıp yapılma
yacağı konusunda verilen yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Mülkî idare teşkilatımızın yapısını ilgilendiren değişikliklerin, memleketimizin ekonomik, 
sosyal ve kültürel şartlarının detaylı olarak gözden geçirilmesini, değerlendirilmesini ve özel
likle taşra teşkilatımızın reorganizasyonu çerçevesinde ele alınmasını gerektirmesi dolayısıyla 
konunun daha ileri bir safhada gündeme getirilmesi uygun görülmüştür. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

tçişleri Bakanı 

10. —Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Anavatan Partisi istanbul II Başkanının, devletin 
koruması altında olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı Aldülkadir Aksu'nun 
yazılı cevabı (7/2050) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Yıldırım Aksulut tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 30.4.1991 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Bilindiği gibi 28.4.1991 Pazar günü yapılan il kongresinde ANAP istanbul ti Başkanlığına 
Cumhurbaşkanının eşi Sayın Semra Özal seçilmişlerdir. Cumhurbaşkanı eşi olması dolayısıyla 
devletin koruması altındadır. 

1. Bugüne kadar Semra özal için var olan devlet koruması bundan sonra devam edecek 
midir? 

2. Devlet koruması altında olan başka partilere mensup il başkanı var mıdır? 
3. Semra özal'ın devlet koruması devam edecekse diğer partilerin (En azından) İstanbul 

il Başkanlarını devlet korumasına almayı düşünüyor musunuz? 
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4. Anılan bu husus yapılmadığı takdirde iktidar partisi ANAP kayrılmış olmayacak mıdır? 
5. Bugüne kadar devletin bir partinin il başkanını devlet korumasına aldığı varit midir? 

Bir örnek verilebilir mi? 
6. Eğer böyle bir örnek yoksa; yapılan iş devleti zaafa uğratmaz mı? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 24.5.1991 
Güvenlik Daire Başkanlığı 
Şube : Top.01.(E)-125555 

Konu : Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 6.5.1991 gün ve 7/2050-7605/33306 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 10.5.1991 gün ve K. K. Gn. Md. 07/106-1183/03896 sayılı yazısı. 

Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Başbaka
nımızca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinde öne sürülen husus
larla ilgili olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 

1-2-3. Cumhurbaşkanını Koruma Yönetmeliği ile özel Koruma Hizmetleri Yönetmeliği
nin ilgili maddesinde; 

Görevleri, önceki hizmetleri veya özel durumları, devletin genel güvenliği bakımından önem 
arz eden ve koruma tedbirleri alınmadığı takdirde can güvenliklerinin tehlikeye düşeceği anla
şılan kişiler, yönetmelik esaslarına göre sürekli veya geçici korumaya alınabilir denilmektedir. 

4-5-6. Bu cümleden olarak Sayın Bayan özal Cumhurbaşkanı eşi olması sebebiyle ko
runmaktadır. 

Arz ederim. 

AbdülkadİF Aksu 
İçişleri Bakanlığı 

11. — izmir Milletvekili Akın Gönen'in, Adalet Bakanlığı Müsteşarı ile ilgili olarak basında yer 
alan iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazdı cevabı 
(7/2053) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 29.4.1991 

Akın Gönen 
İzmir 

29.4.1991 tarihli Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinin 1 inci, Sabah Gazetesinin 3 üncü 
sayfalarında yer alana haber ve yorumlarda; Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun tabii üyesi 
olan Adalet Bakanlığı Müsteşarı Arif Yüksek hakkında bazı iddia ve ithamlar yer almaktadır. 

1. Gazete haberleri, doğru mudur? 
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2. Müsteşar, haberde geçen parti mensuplarının müracaatlarının olduğu günlerde tesa
düfen de olsa Beyoğlu Seçim Kuruluna gitmiş midir? 

3. Orada, ilgili tarafların yetkililerle görüşmelerinde hazır bulunmuş mudur? 
4. Rapor alarak görevden kaçındığı ifade edilen hâkimlerle veya son görevli yargıçla bu 

konu ile ilgili telefonla veya yüz yüze hiç görüşmesi olmuş mudur? Sohbet türünde de olsa, 
konuya hiç girilmiş midir? 

5. Bu konuların açığa çıkması için bir-araştırma, inceleme veya soruşturma Adalet Ba
kanlığınca veya başka bir kurum veya birimce veya makamca başlatılmış mıdır? 

6. Bu araştırma, inceleme veya soruşturma başlatılmışsa veya başlatılacaksa; itham edi
len görevlinin görevinden alınması düşünülmekte midir? 

7. Seçimlerle ilgili bütün şikayetleri, yolsuzluk ve itirazları inceleme ve karara bağlama 
yetkisi kendisine verilen Yüksek Seçim Kurulunun, uygulama ve tartışmalara sebep olan 15 
Nisan 1989 gün ve 447 sayılı ilke kararının ve diğer uygulamaların açıklığa kavuşması açısın
dan ilgili ilçe seçim kurulunun il veya Yüksek Seçim Kurulundan bir açıklama talebi olmuş 
mudur? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 27.5.1991 

Bakan : 681-7/2053 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 6.5.1991 günlü ve 7/2053-7584/33230 
sayılı yazılan. 

tlgi yazıları ekinde alınan, tzmir Milletvekili Akın Gönen tarafından Sayın Başkanımıza 
yöneltilen ve Başbakanlık makamınca tarafımdan cevaplandırılması tensip, kılınan yazılı soru 
önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın Akın Gönen tzmir Milletvekili 
Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğiniz ve Başbakanlık makamınca tarafımdan cevaplandı

rılması tensip kılınan yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 

1. Bilindiği üzere 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun seçimlerin yapılması başlıklı 21 
inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, siyasî partilerin il ve ilçe organları seçimlerinin 
yargı gözetimi altında yapılması gerekmektedir. Bu fıkrada sözü edilen yargı gözetimi, bahse 
konu maddenin diğer fıkralarında ifade olunduğu üzere, büyük kongre ile il kongreleri için 
Yüksek Seçim Kurulunun önceden belirleyeceği seçim kurul başkanı, ilçe kongreleri için o yer 
ilçe seçim kurulu başkanı, şayet birden fazla ilçe seçim kurulu bulunması halinde ise birinci 
ilçe seçim kurulu başkanı tarafından yerine getirilmektedir. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, il ve ilçe seçim kurulu başkanının nasıl görev
lendirileceğini hükme bağlamış, 15 ve 18 inci maddelerde başkanlık yapacak yargıcın yüksek 
dereceli olması gerektiği, aynı dereceli yargıçlar arasında en kıdemlisinin, eşitlik halinde ise 
en yaşlısının kurul başkanlığı yapacağı ifade olunmuştur. 
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'Vazıh sorunuzda bahse konu olayda da kanunun yukarıda arz edilen hükümleri gereği iş
lem yapılmış ve Beyoğlu tlçe Seçim Kurulu Başkanının raporlu olarak görevinden ayrılması 
üzerine, tlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, kendisinden sonraki kıdemli hâkimlere, Yüksek Se-. 
çim Kurulunca yetki verilmiştir. Yetkilendirme kanun hükümleri uyarınca yapıldığından, bu 
işlemde kimsenin bir etkisinden söz edilemez. 

2. Adalet Bakanlığı Müsteşarı davetli olduğu bir düğüne iştirak için, tarafımdan verilen 
izin üzerine, 25 Nisan 1991 Perşembe günü istanbul'a gitmiş ve haftasonu Ankara'ya dönmüş
tür. Bu süre içinde de, başkam bağımsız bir hâkim olan ve Yüksek Seçim Kurulunun denetimi 
altında, çalışan ve Bakanlığım ile bir bağı bulunmayan Beyoğlu tlçe Seçim Kurulu nezdinde 
bir müdahalesi söz konusu olamaz. 

Bu sonuca ulaşmak için bir araştırma, inceleme veya soruşturmaya gerek duyulmamıştır. 

Kendisi de birinci sınıf hâkim olan Adalet Bakanlığı Müsteşarının görevinden alınması 
söz konusu değildir. 

3. 15 Nisan 1989 gün ve 447 sayılı Yüksek Seçim Kurulu kararıyla diğer uygulamaların 
açıklığa kavuşturulması yönünde, ilgili ilçe seçim kurulunun il veya Yüksek Seçim Kurulundan 
bir talebi olup olmadığı hususunda Bakanlığımda bilgi bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

12. — İzmir Milletvekili Neccar Türkan'ın, İsmet inönü ile ilgili TRT'deki bazı avsivfilmleri
nin yakıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nm yazılı cevabı 
(7/2054) 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
dilerim. 

Neccar Türkcan 
tzmir 

1. 30 Nisan 1991 tarihli Güneş Gazetesinin 10 uncu sayfasında, Ali Hikmet Korkmaz 
imzasıyla "TRT Kurumunun Günahkârları" isimli haberde, tsmet tnönü ile ilgili bazı avşiv 
filmlerinin TRT'de yakılarak imha edildiği ve olayın haberi yazan kişiye bizzat anlatıldığı ifâ
de edilmektedir. Bu haber dikkatinizi çekti mi ve okudunuz mu? 

2. tstiklal Savaşında büyük önder Atatürk'ün en yakın silah arkadaşı tsmet inönü'nün 
arşiv filmleri gerçekten yakıldı mı, yakılmadı mı? 

Yakıldı ise, kimler yakmıştır? Ne zaman yakılmıştır, gerekçesi nedir? Kim emir vermiştir? 

Yakan ve yaktıran tespit edilmişse haklarında ne gibi işlem yapılmıştır? 

3. tsmet İnönü'nün avşiv filmleri yakılıp imha edenler yakın tarimizin düşmanları mıdır? 

TRT'de başka hangi tarihî kişilere ait arşiv filmleri yakılmış, imha edilmiştir? 
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T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03.14/2.01-6364 27.5.1991 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 6.5.1991 Tarih ve 7/2054-7619/33321 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru cevabı 
ilişikte sunulmuştur. Arz ederim. 

Kemal Akkaya 
Devlet Bakanı 

Cevap 
tzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın soru önergesine esas teşkil eden Güneş Gazetesinin 

30.4.1991 tarihli nüshasında yer alan tsmet İnönü ile ilgili bazı arşiv filmlerinin TRT'de yakıla
rak imha edildiğine dair haber gerçek dışıdır. 

TRT televizyonunun yapım ve yayıma başladığı tarihten bu yana tsmet tnönü hakkında 
Kurum tarafından çekilmiş bütün görüntü ve filmler TRT arşivinde titizlikle muhafaza edil
mektedir. 

TRT bütün tarihî değer taşıyan filmlerin zaman içinde herhangi bir zarara maruz kalma
ması amaayla, arşivcilik alanındaki yeni teknolojilerden yararlanmakta, bu gibi filmlerin to
zutabileceği ihtimalini dikkate alarak beş yılda bir yeni kopyaları alınmakta; 1-2 inç bantlara 
aktarılmakta, ayrıca filmlerin negatif kopyalan da yapılmak suretiyle gelecek nesillere en iyi 
şekilde intikalini sağlayacak bütün tedbirler alınmaktadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

122 NCİ BİRLEŞİM . 

28 . 5 . 1991 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 10 ildeki olağanüstü halin 4 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tez-. 
keresi (3/1676) 

• 2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner ve 23 arkadaşının, İş Kanununun 

13 üncü maddesini bir tehdit aracı gibi kullanarak toplu iş sözleşmelerini baskı altına 
almaya çalıştıkları Ve sosyal dengeleri kasıtlı olarak erozyona uğrattıkları iddiasıyla 
Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/25) 

2. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 22 arkadaşının, Anayasayı ve yasa
ları keyfî ve hatalı uygulayarak beceriksiz, başarısız ve kayırmacı bir yönetimle Devleti 
milyarlarca lira zarara soktukları iddiasıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anaya
sanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi (11/26) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Malatya Milletvekili Galip Demirel ve 65 arkadaşının, basın - yayın or
ganlarında yer alan, bazı milletvekillerinin yasama görevlerine ilişkin konularda görev 
ve yetkilerini meşru olmayan işlere alet ettiklerine dair iddiaların-gerçeklik derecesini 
tespit etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetiyle ve milletvekille
riyle ilgili olarak kamuoyunda menfi imaj yaratılmasını önlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/102) 

2. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger
çekleştiğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 
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3. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 14 arkadaşının, yerel yöne
timlere tanınmış olan hak ve yetkiler kısılarak veya tamamen kaldırarak belediyele
rin hizmet yapamaz hale getirildiği iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin ili Midyat 
ilçesi Budaklı Köyünde 21.5.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106) 

5. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, Hac sırasında 
meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenlerini 
ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/107) 

6. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 9 arkadaşının, mevcut hayat pa
halılığı karşısında memurların içine düştüğü durumu tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/108) 

7. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanı ve izmir Millet
vekili Erdal inönü ile Grup başkanvekiUeri Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı 
ve istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in, olağanüstü hal bölgesindeki olumsuz 
gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/31) 

8. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 13 arkadaşının, uluslararası taşımacı
lığımızın içinde bulunduğu darboğazdan kurtarılması için alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

9. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, yetersiz ve dengesiz 
beslenmenin vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu konuda alınması ge
rekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

10. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaşının, fındık ürünü ve üre
ticileriyle ilgili sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 «ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

11. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 10 arkadaşının, istanbul'da 
1990 yılında meydana gelen olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu H'de asa
yiş ve huzurun sağlanması için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün. 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/112) 
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12. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 28 arkadaşının, millî eğitimimizin 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda izlenecek yeni politikaları tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci; içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/113) 

13. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 9 arkadaşının, Dicle Kurudere Köyü 
Cemalağa Mezrasında 5.9.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/114) 

14. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 17 arkadaşının; ülkemizdeki petrol 
rezervleri ile üretim ve ithalatının seviyesini, körfez krizi nedeniyle petrol ürünlerine 
yapılan zamların ve yabancı petrol şirketlerinin ekonomimize etkilerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/115) 

15. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, ÇtTOSAN 
bünyesinde yer alan Amasra Şiferton Ocağının, işverenin ihmal ve sorumsuzluğu ne
deniyle kapatılarak burada çalışan işçilerin işsiz kalmasına neden olunduğu iddiasını. 
ve ülkemizdeki işyeri kapatma ve işten çıkarma uygulamalarına son vermek için alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/116) 

16. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk ve 12 arkadaşının, belediyelerin için
de bulunduğu idarî ve kanunî zorlukları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/117) 

17. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 13 arkadaşının, Hükümetçe izlenen 
tütün politikasının tütün üreticileri üzerindeki olumsuz etkilerini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/118) 

18. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 15 arkadaşının, ülkemizde 
yaygınlaştığı iddia edilen işyerlerinin kapatılması ve işçilerin işlerinden çıkarılması ile 
ilgili uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/32) 

19. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 10 arkadaşının, millî eğitimimizin içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çağdaş çözümler getirmek amacıyla 
Anayasanın 98 mci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/119) 

20. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 424 ve 425 
Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerin yürürlüğe girmesinden sonra Doğu Anadolu' 
da kitlesel göçü gerçekleştirmek üzere yapıldığı iddia edilen uygulamaları ve bölgede 
meydana gelen maddî zararı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
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102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/120) 

21. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve. 27 arkadaşının, üzüm üreticilerinin ve 
TARİŞ'in içinde bulundukları ekonomik sıkıntıları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/121) 

22. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 15 arkadaşının, körfez krizinin ülkemize 
ve halkımıza verdiği ekonomik zararların boyutlarını ve telafi yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/122) 

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 11 arkadaşının, Türk turiz
minin körfez krizi nedeniyle uğratıldığı ve uğrayacağı zararları asgariye indirebilmek 
için alınması gereken önlemleri ve turizm sektöründeki sorunların çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/123) 

24. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 9 Arkadaşının, ülkemizin A.E.T. konu
sundaki görüşlerinin uydu aracılığıyla Fransa'nın Antenne 2 Televizyon kanalından 
naklen yayınlandığını kamuoyuna duyuran ve naklen yayın gerçekleşmediği halde söz 
konusu programın özetini televizyonda yayınlayan T.R.T. ile ilgili iddiaları tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/124) 

25. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 10 arkadaşının, ülkemizde faaliyette 
bulunduğu iddia edilen Kontrgerilla örgütüyle ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/125) 

26. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, «Kontrgerilla» hakkında
ki iddiaların ne zaman ve kimlerin sorumluluğunda gerçekleştiği konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/33) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, Doğu ve Gü
neydoğu illerindeki «iç göç» olayının nedenlerini tespit etmek ve soruna köklü bir çö
züm getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/126) 

28. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Devletin denetimi dışın
da, CIA ile işbirliği halinde olan ve Kontrgerilla olarak bilinen gizli tNATO örgütü
nün var olup olmadığını, varsa kuruluşundan beri faaliyetleri hakkındaki iddiaları 
açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/127) 

29. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 29 arkadaşının, «Özel Harp Dairesi» 
nin geçmiş faaliyetlerini incelemek ve Kontrgerilla örgütüne ilişkin iddialara açıklık 
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getirmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/128) 

30. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar ve 27 arkadaşının, Türkiye Taşkö-. 
mürü Müessesesinin içinde bulunduğu zor duruma ve maden işçilerinin sorunlarına 
köklü bir çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/129) 

31. — Diyarbakır Milletvekili Hikmet Çetin ve 23 arkadaşının, Körfez kriziyle 
ilgili yeni gelişmeler ve bu konuda izlenen politika konusunda Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/34) 

32. — Bingöl Milletvekili llhami Binici ve 23 arkadaşının, Bingöl ili Yayladere 
İlçesi Yavuztaş Köyünde 7.12.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek ve Cumhuriyetimize, Devletimize ve halkımıza yöne
lik saldırıların kaynağındaki olayları ortaya çıkarmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/130) 

33. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer ve 9 arkadaşının, Diyarbakır ili Lice 
İlçesinde meydana geldiği iddia edilen olayların sorumlularım tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/131) 

34. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen ve 9 arkadaşının, 3083 numa
ralı Kanuna göre gerçekleştirilen toprak dağıtımı konusunda Ceylanpınar köylülerinin 
karşı karşıya bulundukları sorunları ve bu sorunların çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/132) 

35. — Kocaeli Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı ve 56 arkadaşının, Hükümetin 
körfez krizine ilişkin politikası ve yaklaşımları konusunda Anayasanın 98 inci, içtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/35) 

36. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 13 arkadaşının, kamuoyunda 
CASA olayı olarak bilinen askeri bir ihale ile ilgili iddiaları bütün yönleriyle açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/133) 

37. — Diyafbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 19 arkadaşının, Diyarbakır ili Lice 
İlçesinde meydana geldiği iddia edilen olayların boyutlarını ve sorumlularını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/134) 

38. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 18 arkadaşının, sağlık meslek liselerinin 
araç - gereç ve kadro yönünden yetersiz oldukları iddiasını tespit etmek amacıyla Ana-
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yasanın 9$ inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/135) 

39. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, sağlık politikası konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/36) 

40. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, ülkemizdeki iş kazaları ile 
meslek hastalıklarının nedenlerini araştırmak, işgücü kaybını önlemek ve iş güvenli
ğini sağlamak için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/136) 

41. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan ve 24 arkadaşının, 11.4.1990 
tarihinde yürürlüğe giren ithalat rejimi kararından sonra gerçekleştirilen tekstil maki
neleri ithalatıyla ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/137) 

42. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç ve 20 arkadaşının, ülkemizin içinde 
bulunduğu şartlar karşısında savunma gücümüzün yükseltilmesi, her türlü strateji ve 
silahların gelişme ve değişmesine uyum sağlaması ve ülke ihtiyaçlarını karşılayacak 
bir savunma sanayiinin hızla kurulması için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/138) 

43. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu ve 10 arkadaşının, körfez krizi ve 
savaşı nedeniyle muhtemel tehlikelere karşı gerekli sivil savunma önlemlerinin alın
madığı ve Sivil Savunma Fonunda toplanan paraların amacı dışında kullanıldığı id
dialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/139) 

44. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün ve 42 arkadaşının, Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/37) 

45.'— Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 14 arkadaşının, körfez krizinin 
ekonomimizde ve toplum hayatımızda yol açtığı olumsuz etkiler ve bu krizden kay
naklanan kayıpları telâfi edecek tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/38) 

46. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 18 arkadaşının, Cumhurbaşkanının 
beyan ve davranışlarıyla Anayasada kendisine verilen görev ve yetkileri aşıp aşmadığı 
ve tarafsızlığını yitirip yitirmediği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/39) 

47. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 13 arkadaşının, büyük bir tarih ve 
kültür mirası olan Savarona Yatı'nın milletimize yakışır bir biçimde kullanılması ve bu 
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amaçla yeniden tahsisinin sağlanması konusunda Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 VĞ 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/140) 

48. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Millî Savunma eski Ba
kanının görevden alınmasıyla sonuçlanan gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/40) 

49. — Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, Şırnak İlinde meydana 
gelen olayların nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/141) 

50. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, İdil İlçesi ve Ku-
vak Mezrasında meydana gelen playların nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meê  
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/142) 

51. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 11 arkadaşının, kamu iktisadî teşebbüs
leri ile bağlı kuruluşlarının yönetim, denetim ve danışma kurullarına 1987 yılı başın
dan itibaren atananların öğrenim durumu ve meslekleri ile bu kişilere yapılan aylık 
ödemeleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/143) 

52. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 15 arkadaşının, zeytinciliğimizin durumu
nu ve zeytin üreticilerinin ekonomik sıkıntılarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/144) 

53. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç ve 14 arkadaşının, kamulaştırma iş
lemleriyle ilgili şikâyetler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/41) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, Esnaf ve Sa
natkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunun (BAĞ - KUR'un) 
ve Kurum sigortalılarının sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/42) 

55. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 19 arkadaşının, Bulgaristan'dan ülke
mize göç eden soydaşlarımızın sorunlarını ve bu sorunlarının çözümü için bugüne ka
dar yapılan çalışmaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/145) 

56. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp ve 12 arkadaşının, Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal'ın «acil para yardımı» ve «stratejik işbirliği» konularında ABD Başkanı 
Bush ile yaptığı ikili görüşmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/43) 
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57. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 11 arkadaşının, Türk Kadınını Tanıtma 
ve Güçlendirme Vakfının hangi faaliyetlerde bulunduğunu, hangi "uluslararası ihale ve 
anlaşmalardan pay aldığını, kimlerden ne kadar bağış topladığını, bağış yapanlar ve 
Vakfın kurucu ve yöneticileri ile bunların eş ve çocuklarının resmî kurum ve kuruluş
lardan aldıkları iş, ihale ve kredileri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü* 
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/146) 

58. .— Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 11 arkadaşının, üreticilerin elinden' yok pa
hasına çıkan ürünlerin tüketicilere fahiş fiyatlarla yansımasının nedenlerini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/147) 

59. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 12 arkadaşının, Kuzey Irak'tan Türkiye • 
Irak sınırına göç eden Irak'lılarla ilgili olarak alınan ve alınacak olan önlemler konu
sunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/44) 

60. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 20 arkadaşının, Çalışanların 
Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanunla il
gili olarak yapılan uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/45) 

61. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, kalkınmada öncelikli 
bölgelerde kimlere, hangi amaçla, ne kadar kredi verildiğini, bu kredilerin amacına 
uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını, teşvik belgelerinin verilmesinde politik bas
kılar ve yöntemler bulunup bulunmadığını ve uygulanan yöntemlerin bölgenin geri kal
mışlık sorununu çözüp çözemeyeceğini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/148) 

62. — İzmir Milletveküi Ahmet Ersin ve 16 arkadaşının, Tekel Kararnamesi ola
rak bilinen Bakanlar Kurulu Kararının Türk tütüncülüğü ve tütün üreticileri üzerin
deki etkisini ve ülkemizdeki pazarı ele geçirmek için yabancı sigara kartellerince komis
yon dağıtıldığı iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/149) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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



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

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

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

6. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emeklile
rinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

7. — 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) 

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

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

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

11. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Köyün
de yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/186) 

12. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatandaş
lara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

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

14. — 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) 

15. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gazetenin 
12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakan
dan «özlü soru önergesi (6/227) 
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16. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut Özal'ın, Göcek'teki 
yaz «.atili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

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

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

19. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere llçegi geno-
ba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

20. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay-
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün'gümrüğe teslim edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

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

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

23. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altmer'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tahrip 
edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/277) 

24. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sou önergesi (6/348) (1) 

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

26. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 
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27. — Çorum Milletvekili Cemal Şahinin, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

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

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

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğre
tim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/313) 

31. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğaılgaz »antralkrına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

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

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

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

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

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

37. — 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) 

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

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

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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40. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

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

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

43. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Tx C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

44. — 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) 

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

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

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

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

49. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile ilgili 
çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

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

51. — 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) 

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

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

55. — Ttkirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde 
sözleşmeli olarak çalişmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

56. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçıların 
konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/410) (1) 

57. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Hozat İlçesi Em
niyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

58. — 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) 

59. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlik 1988 yılında ger
çekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) -

60. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in,- Ankara Bahçelievler sem
tinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/415) (1) 

61. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fa
kültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler hak
kında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/416) (1) 

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

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

64. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası .olarak nitelendirilen 
grupların spn günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (5/420) (1) 

65. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi 
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 
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66. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 yıl
larındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kısmının 
satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

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

68. — 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 Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/426) (1) 

69. — Burdur Milletvekili Fethi Çel'ikbaş'ın, tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi içirt elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/427) (1) 

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

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

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

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

74. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde Tuzla 
mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddialara iliş
kin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

75. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Müdü
rünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadını 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 

76. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'rtin, Şemiler" döneminde Emlak 
Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırılan dö
viz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) (1) 
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77. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa tli Selendi ilçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

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

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

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

81. — Ankara 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 Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1) 

82. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya il
lerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/451) (1) 

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

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

85. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişlefi Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

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

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

88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atâlay'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) 
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89. — izmir 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) - ~ 

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

91. — 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) 

92. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya ili Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin içişleri 
Bakacından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

93. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğalgaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) • 

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

95. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanatkârîara kul
landırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin. Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) • . * . 

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

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

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

99. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

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

101i — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı se
çiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 
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102. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt özal ile Aydın Cor
poration A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

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

104. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler alı
nacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/437) 

105. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara ta-
kograf zoruriluğü getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 

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

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

108. — 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) 

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

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

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

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

113. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - -2,5.1989 tarih
leri i-.rasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) . ' 

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

(122 nci Birleşim) 
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115. — 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) 

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

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

118. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1) 

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

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

121. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

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

123. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengelin, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

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

125. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcıla
rından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve*bu Kurum için 
satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) (1) 

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

127. —; İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 
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128. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

129. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

130. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğün
ce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi tedbirler 
alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

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

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

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

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

135. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madeninin naylon faturalarla sattıkları iddia edilen fir
malar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

136. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesüdiği iddiasına ilişkin İçişleri 

. Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

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

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

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

140. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 tari
hinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 
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141. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 

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

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

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

145. — 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) 

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

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

148. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık nede
niyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öergesi (6/475) 

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

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

151. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesinde bir kısım güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

152. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alınan ve vatandaşa kuryelik yaptırıldığı 
ve bu vatandaşın 3.6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi (6/542) (1) 

ı . • 
153. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, amatör spor kulüplerine de yardım 

yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

154. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir -
Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1-) 
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155. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya • Hendek İlçesi Es
ki Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

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

157. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

158. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

159. — İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çelik İşletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

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

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

162. — 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) 

163. — 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) 

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

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

166. — 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) 

167. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde İstanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alman ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin" Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 
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168. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

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

170. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyunu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

171. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango İdaresince gerçekleş
tirilen «Kâzı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/561) (1) 

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

173. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından 
gözaltına alman,bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkın
da soruşturma açJıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 

174. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depoların
da bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü oru önergesi (6/563) (1) 

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

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

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

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

179. — 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) 

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

181. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 
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182. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

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

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

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

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

187. — 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) 

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

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

190. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın 
alınan ayçiçeği ürünü için üreticüere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

191. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine 11 Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

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

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

194. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 
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195. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, îzmir İline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

196. — îzmir 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) 

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

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

199. — Tokat Milletvekilli Kâzım Özev'in< Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

200. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terked ildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

201. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

202. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üre
ticilerine, ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü aoru önergesi (6/498) 

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

204. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

205. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

206. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

207. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kumlan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

208. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt Hinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/504) 
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209. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt tli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) 

210. — 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) 

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

212. — 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) 

213. — Balıkesir Milletvekili X. Önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddia
sıyla hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

214. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 

215. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

216. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi <6/611) (1) 

217. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudutları 
dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanacağı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

218. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarihleri 
arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

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

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

221. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'ln, Ankara özel Arı Lisesindeki bazı 
öğrenciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) fi) 
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222. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
Özal'ın, 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) 

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

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

225. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, İçel, Silifke, Erdemli köyleri içme su
yu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için ya
pılan haroamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

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

227. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 

228. — 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) 

229. — İzmir 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) 

230. — 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) . . - . 

231. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/525) (1) 

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

233. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesin
deki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı id
dialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

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

235. — 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) 

236. — îzmir 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) 

237. — 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) 

238. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgelerle 
ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) 

239. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, îzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

240. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü, soru önergesi 
(6/532) 

241. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 

242. — Balıkesir Milletvekili 1. 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) 

243. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteıen BAGFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

244. — 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) 

245. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) • 
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246. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 - 1989 yıl
larında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 

247. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği yo
lu üzerindeki Mescid-i Selâm Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyetler
de bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

248. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği 
sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/654) (1) 

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

250. — 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) 

251. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla-karşılaşıp karşılaşamadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) (1) 

252. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

253. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığinda yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

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

255. — 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) 

256. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, izmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde it
hal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

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

258. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeline ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1) 
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259. — 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) (I) 

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

261. — 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) 

262. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Soma ve Tunçbilek yıkama ve 
kriplaj tesislerine ve özel sektöre devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakamından sözlü soru önergesi (6/665) (1) 

263. — 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) 

264. — izmir 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) 

265. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin 
emekli aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanamamalarının nedenine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

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

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

, 268. — 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) 

269. — 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 ye Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

270. — 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) 
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271. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/676) (1) 

272. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) -

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

274. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçele
rine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyışleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

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

276. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasmın nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

277. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

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

279. — 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) 

280. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id-
diasıra ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

281. — 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) 

282. — 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) 

283. — 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) 
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284. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan işçi
lerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

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

286. — tçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 ta
rihli nüshalarında yer alan «Millî Eğitim Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere 
ilişkin Mitlî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

287. — 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) 

288. — 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) 

289. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK İçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

290. — 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) 

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

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

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

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

295. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ili Alanya ilçesi Orman 
işletme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptıt ildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

296. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 
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297. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ilindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

298. — 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) 

299. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
nin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

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

301. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Kara-
kaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (1) 

302. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Edirne ili Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların il Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

303. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
prim alacaklarına lişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/697) (1) 

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Eruh-ilçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alınan Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 

305. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Uludere ilçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından- baskı ve tehditle taş taşıttırıldı-
ğı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (1) 

306. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami
rat ve tadilatlara ve istanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) (1) 

307. —• içel 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) 

308. — 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) 
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309. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez ve İpsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin ipsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

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

311. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İli Çumra İlçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) (1) 

312. — 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

313. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı--

na çıkarılmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından" kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 

314. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, istanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

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

3İ6. —. İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

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

318. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

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

320. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Önal'ın, Ankara Sanat Tiyatrosunca 
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) 

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

(122 nci Birleşim) 
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322. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Bingöl tli Karlıova İlçesi ile Muş 
ili Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

323. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

324. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenlenen «Hz. Muhammed'i anma gecesbnde yaptığı konuşma
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi'(6/725) (1) 

325. — 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) (1) 

326. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Yeniçeltek Linyit İşletmesi 
Yönetim Kurulunda madencilikle ilgisi olmayan kişilerin de görev yaptığı iddiasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

327. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'hün, 1983 ve 1990 yılları itibariyle 
İçişleri Bakanlığı bütçesinde görev yapan imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi me
zunlarının sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

328. — Zonguldak Milletvekili ginasi Altıner'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne ka
dar Başbakanlık emrine tahsis edilen binek otomobillerine ilişkin. Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/738) (1) 

"329. — 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) 

330. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın,' Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (1) 

331. — 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) 

332. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Uludere İlçesi Hilal Köyü Jan
darma Karakol Konıutanınca köylülere taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

333. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri tli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) (1) 
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334. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 268 sayılı kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüslerine atanan genel müdürlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

335. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in," «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Aylık 
Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesapları Bülteni» adlı yayınlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/745) (1) 

336. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

337. — 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) 

338. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu gölgesinin 
1990 - 1991 sezonu kömür ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) (1) 

339. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt - Sımak ve Mardin - Silopi 
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

f 

340. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, NATO Alçak Uçuş ve Atış Eği
timi projesinin neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/755) (1) 

3411.— Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, T.R.T.'nin, Çankaya Atakule' 
deki «Dreamland» eğlence merkezinin açılışıyla ilgili yayınına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

342. — Diyarbakır Milletveküi Fuat Atalay'ın, Cizre'ye içme suyu temin eden 
Keson Kuyularının Türkiye Kömür İşletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/757) (1) 

343. — İstanbul Mületvekili Mustafa Sarıgöl'ün, Noramin iş merkezinde borsa 
için yüksek fiyatla bina satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/758) (1) 

344. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Çukurca İlçesine bağlı 
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/759) (1) 

345. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas İli Yıldızeli İlçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergemi (6/703) 



— 36 — 

346. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

347. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bazı kişi ve kuruluşların Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/761) (1) 

348. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (1) 

349. — Diyarba'kır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Çermik İlçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/763) (1) 

350. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, günlük bir gazetenin 2.3.1990 tarihli 
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi» başlıklı habere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (1) 

351. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, TRT - INT 5 inci kanal yayın
larının yurt dışındaki vatandaşlarımızca izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

352. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) (1) 

353. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, özel bir şirket tarafından Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz 
lü soru önergesi (6/797) (1) 

354. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Gebze Topçu Alayında görevli bir teğ
menin Haydarpaşa Askerî Hastanesinde tedavi altına alınmasının nedenine ilişkin Millî 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) (1) 

355. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey İlçesi Alaçam 
Orman İşletmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakamından sözlü soru önergesi (6/704) 

356. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) " 

357. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, İstanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdikları iddia edilen sivil kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/799) (1) 

358. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Gebze Topçu Alayında görevli bir 
teğmenin, kendisinin ve ailesinin onayı alınmadan, Haydarpaşa Askerî Hastanesi Psiki
yatri Kliniğine yatırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/800) (1) 

359. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 
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360. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ıa, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 

361. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'iri, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1980'den bu yana satın alınan, kiralanan ya da ortak 
olunan özel'sektöre ait fabrikalara ilişkin Sanayi • ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/804) (1) 

362. — Hatay Milletvekili Alı Uyar'in, istanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü 
meydana gelen olaylardan polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişilare 
ilişkiu İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1) 

363. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, sınır ihlali suçundan dolayı Bis
mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/807) (1) 

364. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli tli Pülümür ilçesi Kırdım 
Köyünde 13.2.1990 tarihinde çığ altında kaldıkları iddia edilen iki vatandaşın cesetle
rinin çıkarılması için hiçbir çaba sarf edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/808) (1) 

365. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, ;Manisa ili Alaşehir ilçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/718) 

366. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskinin, Hakkâri ili Yüksekova ilçesi 
Esendere Bucağında görevli bir üsteğmen hakkındaki iddiaya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/811) (1) 

367. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şark Kromları - Ferrokrom Tesisle
ri özel güvenlik teşkilatında yapılan tayinlere ve bölgede özel ocakları bulunan kişi 
lerce bu tesislerden krom çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/812) (1) 

368. — Hatay Milletvekili AlLUyar'ın, Diyanet işleri Başkanlığınca bastırıldığı 
ve bedava dağıtıldığı iddia edilen kitaplara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) (1) 

369. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, Hasanoğlam Öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

370. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, 20.3.1990 tarihinde Cizre'de mey-' 
dana gelen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

371. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu ili İlgaz ilçesi 
Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/731) 
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372. — 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) 

373. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Amerika'dan ithal edilen pirinçle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/815) (1) 

374. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1.1.1989 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen pirinç ithalatına ve ithal pirinçlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

375. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
Irak'lılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

376. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (1) 

377. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy koo
peratiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

378. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Elazığ'daki ferrokrom tesislerin
den krom çalındığı ve krom hırsızlığının; önlenmesi için tesislere yöre dışından güven
lik. görevlileri atandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) (1) 

379. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne tli Enez İlçesi Karpuzlu Be
lediyesi sınırları içinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin kimlere ne 
kadar bedelle kiraya verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) (1) 

380. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdiresi 
hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (1) 

381. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanla
rın yerine sağlık konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/750) 

382. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, şeriat düzeni getirmek isteyenlerce Deniz
li'de yapılan toplantıda, laiklik ilkesine karşı cihat çağrısında bulunulduğu iddiasına 
ilişkili İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) (1) 

383. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu ti Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtları ve 
huzurevlerinde dinî sohbetler ve konferanslar düzenlendiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

384. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bir şirketin Almanya'dan Türki
ye'ye yönelik yayın yapmak amacıyla yayın kanalı kiralamasının Anayasaya ve ilgili 
mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) (1) 

385. — İstanbul Milletvekili Mustâfa SarıgüTün, küçük esnaf ve çiftçilerin on 
milyon liraya kadar olan vergi borçlarından doğan ceza ve zamların affedilmesi için 
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çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) (1) 

386. — Hatay Milletvekili önir Miski'nin, istanbul, İzmir ye iskenderun gibi li
manlarımızda kirlenmeyi önleyici bjariyer ve kimyasal sistemler bulunup bulunmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öjnergesi (6/840) (1) 

387. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk üç 
aydaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

388. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Pakistan asıllı ingiliz uyruklu mollalarm 
Edirne'deki camilerde cihat çağrısı yaptıkları iddiasına ve Türkiye'ye geliş nedenlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1) 

389. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Hacettepe Merkez öğrenci Yurdunda 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/844) (1) 

390. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) (1) 

391. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

392. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ÇÎMSE - i ş Sendikasınca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

393. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan ili Beybağı ve istasyon 
Mahallesindeki kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
noru önergesi (6/867) (1) 

394. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T. C. Ziraat Bankasından teşvik 
kredisi almış olan Tercan ilçesindeki kümes hayvanı üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

395. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Sosyalist Parti Van II Örgütünün x 

17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

396. — Izrnir Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde İli Bor İlçesindeki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

397. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (1) 

398. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can \e Trakya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1) 
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399. — Antalya Milletvekili Adil Aydjın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından "sözlü 
soru önergesi (6/765) 

400. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Tekel 
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü som önergesi (6/766) 

401.— Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile hara ve benzeri işletmelerden satışa çıkarılanlar veya özel 
sektörle ortak işletilmesi düşünülenler bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

402. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker 
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

403. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut İdaresince halka satılan 
Ankara • Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

404. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile araştırma kuruluşlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

405. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

406. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açılamayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/774) 

407. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 1979 ve 1989 yıllarındaki büyük 
ve küçük baş hayvan sayısına ve Et - Balık Kurumunun kesim kapasitesine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

408. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

409. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

410. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan il genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Pol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/778) 

411. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan îözlü soru önergesi (6/779) 

412. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 
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413. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

414. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

415. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/784) 

416. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, hastalık nedeniyle bazı göllerimizde du
ran kerevit üretimine yeniden başlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin 
Tarım (Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

417. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına İlişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

418. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonun
dan konut kooperatiflerine 1989 yılında verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/788) 

419. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına bağlı hayvancılık işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

420. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yılla
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

421. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, trafik kazalarının önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde dü
zenleme yapılıp yapılamayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/792) 

.422. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın* Cudi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergasi (6/793) 

423. — Bursa Milletvekili İlhan Aşkın'ın, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait Taşo
cağı ve Asfalt Şantiyesinin- nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) (1) 

424. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, T.R.T. Kurumunun 1988 yılında za
rar etmesinin nedenine ve sorumluları hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

425. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kıriı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) 
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426. - Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/876) (1) 

427. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türkiye Diyanet Vakfının 1983 -
1985 yıllarına ait vergi borcuna ve bu Kurumca 1986 yılında vergi kaçakçılığı yapıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) (1) 

428. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından 
korunduğu iddiasına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/878) (1) 

429. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna bağlı huzurevlerinin ücretlerine yapıldığı iddia edilen zamma ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/879) (1) 

430.' — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan İran vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) (1) 

431. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan Irak vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) (1) 

432. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1983 - 1984 öğretim yılından bu 
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla ilişiği kesilen veya kaydı silinen öğrencilere 
ilişkili Başbakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

433. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Missuri Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/886) (1) 

434. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Millî Savunma Bakanlığınca 12 Ey
lül 1980 tarihinden sonra açılan ihalelere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/887) (1) 

435. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlülü-
ğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/817) 

436. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/818) 

437. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve 
belediye başkanı adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadî teşebbüs
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/819) 

438. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum - İspir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

43*. Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İlinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 
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440. —- İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'in, basında yer alan «bazı üst düzey 
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/S22) 

441. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'in, 1983 yılından bu yana Türk Si
lahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilen subay ve astsubayların yargılanıp yargılanmadıklarına 
ilişkin Millî Savunma Balkanından sözlü soru önergesi (6/823) 

442. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden' birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına alındığı 
iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

443. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Cumhurbaşkanının ve Cumhurbaşkanlığı 
Makamının tarafsızlığına gölge düşürüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/889) (1) 

444. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Çukurca İlçesinde ko
ruculuk kabul etmeyen köylülerin bulunduğu köylerin etrafının mayınla döşendiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) (1) 

445. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın» İstanbul'daki bir diş doktorunun mu
ayenehanesinin polislerce basıldığı ve telefonunun dinlendiği iddialarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/908) (1) 

446. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Başbakanlıkça Devlet Plan
lama Teşkilatından alındığı iddia edilen hayali ihracat dosyaları için dava açılıp açıl
madığına ilişkin Başjbakandan sözlü soru önergesi (6/891) (1) 

447. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, «Eğitim - İş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» mn kuruluş- başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince ka
bul edilmediği iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

448. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Devlet İhale Kanununun 44 üncü 
maddesi uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/892) (1) 

449. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'in, konut edindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

450. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Daiı4 Kanun uyarınca yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

451. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak IH Beytüşşebap İlçesi Dön
mezler Köyünden iki vatandaşın Boğazveren Köyü korucuları tarafından gözaltına 
alındığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/893) (1) 

452. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ili Beytüşşebap İlçesine bağ
lı Dönmezler, Kovankaya ve Yassıtaş köylerindeki vatandaşlardan köylerini boşalt
malarının istendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakacından sözlü soru önergesi (6/894) (1) 
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453. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkanlığının 1990 malî 
yılı ödeneğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/895) (1) 

454. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin İli Dargeçit ilçesinde 30.5.1990 
- 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/896) (1) 

455. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Bayan Özal'ın Japonya ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/909) (1) 

456. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, küçük esnaf ve çiftçilerin vergi 
cezalarının affedilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/910) (1) 

457. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/911) (1) 

458. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Beytüşşebap İlçesi Oymakaya Kö
yü civarında 1990 yılı Nisan ayında meydana gelen olaya ve olayla ilgili olarak ileri 
sürülen iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/912) (1) 

459. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, üniversitelerin içinde bulunduğu du
rumun düzeltilmesi için ne gibi çalışmalar planlandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/851) 

460. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Bağ - Kur emeklilerinin yaşam 
standardının yükseltilmesi için ne gibi tedbirler düşühüldüğüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/913) <1) 

» 
461. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar ilçesinde 

görevli jandarma bölük komutanı hakkındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/914) (1) 

462. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, geçmiş yıllarda tatile gönderilen 
öğrencilerin sayısına ve öğrencilere «gençlik tatil kredisi» verilip verilmeyeceğine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/917) (1) 

463. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Etibanfc - Kütahya 100 üncü 
Yıl Gümüş Üretim Tesislerinin yıllık üretim miktarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/918) (1) 

464.; — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, silah taşıma ruhsatı verilen il 
genel meclisi üyelerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru .önergesi (6/919) (1) 

465. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, karayoluyla hacca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alınan paralara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852) 
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466. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, T. C. Ziraat Bankasınca hayvan
cılık kredilerine uygulanan faiz oranına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/925) (1) 

467. —Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, 1990 yılı hac döneminde baş
vuruda bulanan ve hacca gidebilen vatandaşların sayısına ve hacı adaylarından alınan 
ücretlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) (1) 

468. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Fırat Üniversitesinde çalıştırılan ge
çici işçilere sözleşmeye bağlı haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/927) (1) 

469. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Karaman İli Ermenek İlçesinde 
Türkiye Emlak Bankası şubesi açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/929) (1) 

470. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/930) (1) 

471. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının araç ve tıbbî malzeme sorununa ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

472. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/856) 

473. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkila
tının ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

474. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesine bağlı olan ve orman İçinde bulunan bazı köylerin «Orman dışı köy» olarak 
belirlendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/858) 

475. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Çevrimli Köyünde meydana gelen 
olayla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

476. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, otomobil ithalinin neden olacağı 
sorunlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/932) (1) 

477. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, bakanlıkların ve kamu iktisadî teşeb
büslerinin sosyal eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanabilme koşullarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/933) (1) 

478. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir Devlet Bakanının gümrüksüz ola
rak yurda kaçak mal soktuğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/934) (1) 

479. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, bazı üst düzey bürokratların «Rabi-
tat-ül Alem-il İslam Teşkilatı» tarafından hacca davet edildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/935) (1) , 
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480. — Bingöl Milletvekili îlhami Binici'nin, Ankara Sigortanın Etibank tarafın
dan satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/936) (1) 

481. —• Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Muğla İli Milas İlçesi, Gümrük 
Kasabası Dalyan bölgesinde yapılması düşünülen havaalanına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/937) (1) 

482. — Ankara Milletvekili iBeşer Baydar'ın, Denizcilik Bankasınca, gemi alımı 
için kimlere ne miktar kredi verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/938) (I) 

483. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 1990 yılı hacı adaylarının kar
şılaştıkları bazı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/940) (1) 

484. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, vatandaşlıktan çıkartılan bazı 
eski vatandaşlara farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/941) (1) 

485. - Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Sağlık Bakanığı ile Sosyal Sigortalar 
Kurumu dışındaki sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin ek ödemeden yarar-
landırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

486. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Eruh İlçesi Bingöl Köyünden bir 
vatandaşın ikibuçuk ay gözaltında bulundurulduğu ve konutunun güvenlik mensup
larınca yakıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/942) (1) 

487. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İda
resince Ankara Mesnevi Sokakta yaptırılan lojmanların tefriş ve tahsisine ve idarece 
bazı usulsüz işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/943) (1) 

488. -— Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Başbakanın İskenderun ve Ikizce'ye 
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

489. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde 
kimin emri ile kullanıldığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/861) 

490. —- Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Silopi İlçesi Derebaşı Köyünden zo
runlu olarak İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

491. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'm, MİT'in Ankara Teşkilatında gö
revli sivil kökenli elemanların Doğu ve Güneydoğudaki illere sürüldüğü iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) (1) 

492. — Erzurum Milletvekili İsmaü Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 
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493. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1990 yılı hac döneminde Suudi 
Arabistan'da meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili ola
rak tazminat talebinde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/864) 

494. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Van İli Başkale İlçesi Yukarı Dik
men Köyünde 1.6.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin tçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/945) (1) 

495. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'ım, Hacıbektaş Veli Müzesi girişinin 
sol tarafında bulunan, mezarların külliye içerisinde başka yere nakledildiği iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/946) (1) 

496. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1990 yılı Haziran ayında Tunceli İli 
Ovacık tlçesi Çayüstü Köyünde ve 1.8.1990 tarihinde Mardin İli Kızıltepe İlçesi Ay
dın Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/947) (1) 

497. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında tasarrufa 
gidilmesi için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/865) * 

498. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan tahıl bedeli olarak çiftçilere verilen çeklerin karşılıksız çıktığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/948) (1) 

499. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A. O. ile 
ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/949) (1) 

500. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İÜ Sarıgöl İlçesinin güneyin
deki kuşatma kanalının doldurulmasının neden olduğu sorunlara ve Ömerli Deresinin 
ıslahına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/950) (1) 

501. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Toplu Konut İdaresince İzmit - Yahya 
Kaptan'da yaptırılmakta olan konut inşaatlarının hangi firmalara ne kadar bedelle 
ihale edildiğine ve firmalara yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/951) (1) 

502. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Toprak Mahsulleri Ofisince Trak
ya yöresinde 22.7.1990 tarihinden bu yana çiftçilerden satın alınan tahılların bedelle
rinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/952) (1) 

503. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak İli Uludere İlçesi Ballı 
Köyünden bazı vatandaşların keyfî olarak gözaltına alındığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/956) (1) 

504. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince Macar 
Ikarus Firmasından satın alınacak körüklü otobüsler için Ziraat Bankasınca teminat 
mektubu verilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/957) (1) 
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505. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İline bağlı Dereler ve 
Taraklı köylerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

506. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlete ait makam otolarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/959) (1) 

507. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Devlet yetkililerinin son altı ayda 
yaptıkları yurt dışı gezilerinin maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/962) (1) 

508. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, il genel meclisi üyelerine silah ruhsatı 
verilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/870) 

509. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, körfez krizi nedeniyle ülke
mizin uğradığı ekonomik kayîplara ve bu kayıpların telafisi için hangi ülkelerce ne 
gibi taahhütlerde bulunulduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/964) (1) 

510. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Etibarik Mazıdağı Fosfat işletme te
sislerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

511. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası A.O. Genel 
Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

512. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Yalova - Gökçedere Köyünde şeriat çağ
rısı yaptığı iddia edilen bir kişi hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/968) (1) 

513. -—Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Ardahan - Şavşat karayolunun ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/970) (1) 

514. — fstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Zara - Suşehri Geminderesi yolu
nun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 

y önergesi (6/971) (1) 

515. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Nusaybin'in Kuru Köyünde 26 -
29.8.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/977) (1) 

516. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, ülkemizde faaliyet gösteren sermaye 
şirketlerinden hangilerine kamu adına sermaye ortağı olunduğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/978) (1) 

517. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve 
Andırın - Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882) 

518. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Menderes Deltasına ve bölgede 
uygulanacak olan «Sulak alanların ve bataklıkların kurutulması projesi»ne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/981) (1) 
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519. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, beslenme bozukluklarının önlenmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve hekimi bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

520. — tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, İzmir'in kurtuluş törenleri nede
niyle Atatürk Anıtı'na çelenk koymak isteyen Türkiye Birleşik Komünist Partisi yöne
ticilerine izin verilmediği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/884) 

521. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak îli Uludere ilçesindeki yok
sul vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yardım yapılmadığı 
iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/992) (1) 

522. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Çevre Kirliliğini Önleme Fonun
dan illere ayrılan tahsisatlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) (1) 

523. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Şırnak îli merkezinde oturan va
tandaşlara ait meyve ve kavak ağaçlarının güvenlik güçlerince kesildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/995) (1) 

524. — Kocaeli Milletvekili. Alaettin Kurt'un, Kocaeli Hinin çevre sorunlarıyla 
ilgili olarak yabancı bir firmaya tanzim ettirilen rapora ve bu rapor gereğince alınan 
tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1000) (1) 

525. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Yuvacık (Kirazdere) Barajına ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1001) (1) 

526. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul - Adapazarı ve izmit - Ya
lova karayolları üzerindeki bazı yerleşim yerlerine üst geçit yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1002) (1) 

527. —- Zonguldak Milletvekili "Şinasi Altıner'in, Çankırı ili İlgaz ilçesi Saraycık 
Köyünde 15.7.1987 tarihinde meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara ne 
gibi yardımlar yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/897) 

528. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, Kalecik Barajı Düziçi ve Os
maniye sulama şebekelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1005) (1) 

529. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, soğuk demircilik meslek dalı için 
yazar kasa kullanma mecburiyetinin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/898) 

530. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Bayat İlçesi îmrallı Köyü 
Sağlık Ocağının ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/899) 

(122 nci Birleşim) 
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531. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Çay - Dinar karayoluna ve Afyon tli 
Emirdağ İlçesine bağlı bazı köylerin sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/900) 

532. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Tatarlı Kasabasında daha 
önce kapatılan jandarma karakolunun yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/902) 

533. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İlinin ne zaman doğal 
gaza kavuşturulacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/903) 

534. — Kütahya 'Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Beşkarış ve Akçaköy barajları
nın yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1008) (1) 

535. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Çevre Müsteşarlığınca belediye
lere verilen çöp araçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1009) (1) 

536. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde kapalı bulunan 
okul sayısına ve öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/904) 

537. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin'de nakliyat işiyle uğraşan 
şoför ve nakliyecilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/905) 

538. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nin, Bingöl tli Sıtma Savaş Kurumunda 
görevli bir sağlık memurunun emekliye ayrılış nedenine ilişkin Sağlık Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/907) 

539. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Aşağı Sakarya Projesine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

540. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Box'ın yayınına nasıl ve 
niçin izin verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1014) (1) 

541. —. Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İlindeki Gökçeören batak
lığının kurutulması ve Çark Deresinin ıslahı çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/921) 

542. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Organize Sanayi Bölgesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

543. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Magic Box Şirketine Türkiye Kal
kınma Bankasınca kredi verilip verilmediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/923) 

544. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Merkezine bağlı ör-
dekli Köyündeki vatandaşlara ait ot yığınları ile ahırların güvenlik güçlerince yakıldı
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1017) (1) 
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545. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Pölly Peck Şirketine Hükümetimiz
ce teminat mektubu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1018) (1) 

546. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Çevre Kanununun uygulanmasıy
la ilgili olarak çıkarılması gereken yönetmeliklere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1019) (1) 

547. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'm, 1991 yılı Yunus Emre tanıtım 
ve kutlamaları için "ne gibi hazırlıklar yapıldığına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/924) 

548. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'm, Çorum çevre yolu için ayrılan ödenek 
miktarına ve «Kırkdilim» geçidi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1021) (1) 

549. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hizan - Kayadeler Köyünde 
28.9.1990 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1036) (1) 

550. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, çiftçilerden alınan sulama suyu üc
retlerine ve Mersin'in İğdır Köyünün sulama suyu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1022) (1) 

551. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, 3320 numaralı Kanunun uygulama
sına ve sertifikalı arsa satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1023) (1) 

552. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun Ba
kanlık görevine atanmasından bu yana meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1025) (1) 

553. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi
nin satın alacağı otobüsler için teminat mektubu yerilmesi konusunda T. C. Ziraat 
Bankasına yaptığı başvuruya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1026) (1) 

554. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antbirlik Yönetim Kurulunun feshe
dilmesinin nedenine ve bu kuruluşun borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/953) 

555. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Eskişehir özel Tip Cezaevinin konu
muna ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/954) 

556. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, işkence nedeniyle polisler aleyhine 
açılan bir davaya bakan yargıçların tehdit edildikleri iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/955) 

557. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra hangi be
lediyelere ne miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/972) 
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558. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, televizyonda yayınlanan «32 nci 
Gün» programına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/973)-

559. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, yabancı -dil eğitimi yaptırmak ama
cıyla 26.3.1989 tarihinden sonra yurt dışına gönderilen basın mensuplarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/974) 

560. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 26.3.1989 tarihinden sonra proje 
karşılığında hangi belediyelere ne kadar yardım yapıldığına ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü sor,u önergesi (6/975) 

561. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin,' Mahallî idareler Genel Müdürlü
ğünce 26.3.1989 tarihinden sonra proje .karşılığında hangi belediyelere ne kadar yar
dım yapıldığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/976) 

562. — Hatay Milletvekili Ah' Uyar'ın, Bağ - Kur'un eczanelere olan borcu nede
niyle eczanelerin bu Kurum hastalarına ilaç vermedikleri iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1038) (1) 

563. — Artvin Milletvekili Aynan Arifağaoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. 
gezisi sırasında Başkan Bush'la yaptığı görüşmede Kıbrıs konusunun ele alınıp alın
madığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1039) (1) 

564. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Yüksekova Esendere - Tülveren 
(Tıloran) Köyünde meydana gelen olayda güvenlik güçlerince ölü ve yaralı olarak ele 
geçirilenlerin terörist olmadıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1G40) (1) 

565. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, yurt dışında çalışan yurttaşları
mızın doğan çocuklarına verilebilecek isimlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/982) 

566. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, üniversitelere bağlı hastanalere başvu
ran dar gelirli vatandaşların ücretsiz olarak muayene ve tedavi edilmelerinin düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/983) 

567. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
yapıldığı iddia edilen bilgisayar ihalesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/985) 

568. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfınca gerçekleştirilen kok kömürü ithaline dair ihalenin iptal nedenine 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/986) 

569. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Adıyaman il Özel idaresince ger
çekleştirilen kum ocağı ihalesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/987) 

570. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile ilgili 
iddiaiara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1043) (.1) 
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571. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Sümerbank Holding A.Ş.'nin istanbul 
Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetleriyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1044) (1) 

572. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Aile Bütünlüğünün Korunması Dairesi eski Başkanına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/988) 

573. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumu Genel Müdürü için tanzim ve tefriş edildiği iddia edilen makam odalarına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/989) 

574. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu için gerekli -mobilya ve büro eşyasının Devlet Malzeme Ofisinden satın 
alınmamasının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/990) 

575. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce açıldığı iddia edilen eşofman ihalesine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/991) 

576. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Emniyet Genel Müdürlüğünce satın alındığı iddia edilen helikopterlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1045) (1) 

577. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'm, Devlet alacaklarına uygulanan faiz ora
nına ve personel alımı için yapılan sınavlarla ilgili suiistimal iddialarına- ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/996) 

578. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum'daki sanayi kuruluşlarınca kir
letilen Derinçay'ın neden olduğu çevre sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/997) 

579. — Balıkesir Milletvekili t. Önder Kırlı'nın, Susurluk İmam - Hatip Lisesi kız 
öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı törenlerine başörtüsü ile katıldıkları iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1047) (1) 

580. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, ülkemizde «Kontrgerilla», «Ter-
ritoriyal örgütlenme» veya bunlara benzer örgütler bulunup bulunmadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1050) (1) 

581. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, izmir Büyükşehir Belediyesinin 
otobüs alımlarıyla ilgili kredi isteminin T. C. Ziraat Bankasınca geri çevrildiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1051) (1) 

582. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Baş-
hukuk Müşavirliğine yapılan atamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/K)52) (1) 
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583. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, YÖK Başkanı ve üniversite rektör
leri ile yardımcılarınım son üç yılda görevli olarak gittikleri yurt dışı gezilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1057) (1) 

584. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Şırnak İline bağlı bazı köylerdeki 
okulların köy evleri ile birlikte yakıldığı iddiasına ve bu köylerdeki öğrenciler ile öğ
retmenlerin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1058) (1) 

585. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Yüksek Öğretim Kanunu ile Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet ettikleri iddia edilen öğretim üyeleriyle 
ilgili olarak Vilayetçe takibat yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1003) 

586. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Bayan Özal'm A.B.D. ve Japonya zi
yaretlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1059) (1) 

587. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, işçi ve memurlar ile emeklilerin 
ekonomik sorunlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1060) (1) 

588.1 — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, fon gelirlerine ilişkin Devlet Ba- . 
kanından sözlü soru önergesi (6/1061) (1) 

589. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Özel Harp Dairesine bağlı ol
duğu iddia edilen bir örgüte ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1010) 

590. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, müteahhit firmaya ödeme yapıl
madığı için Şanlıurfa Tünel inşaatının durduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1063) (1) 

591. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Güneydoğu'da görev yapan güvenlik 
görevlilerinden bazılarının psikolojik problemleri nedeniyle suç sayılacak eylemler 
yaptıkları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1011) 

592. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Köroğlu Caddesinde bulunan 
bir binanın Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresince kiralandığı ve ileride satın alı
nacağı konusunda anlaşmaya varıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1069) (1) 

593. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, CIA Başkanının ülkemize geliş ne
denine ve Kontrgerilla Örgütüyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1070) (1) 

594. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ıri, Türkiye'de faaliyette bulunduğu id
dia edilen Kontrgerilla Örgütüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1071) (1) 

595. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rorkmaz'ın, Altıntaş - Gediz karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1012) 
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596. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Aslanapa - Altıntaş ypluna ve 
Kütahya Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce 1990 yılında gerçekleştirilen ve 1991 yılın
da gerçekleştirilecek olan asfalt çalışmalarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1013) 

597. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, özel Harp Dairesi ile Kontrgerilla 
Örgütü arasında ilgi bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1072) (1) 

598. — Bingöl Milletvekili Illhami Binici'nin, 12 Eylül 1980 öncesinde «ordu yöne
time el koymalıdır» talebinde bulunduğu iddia edilen kişilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1073) (1) 

599. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Kontrgerilla örgütünün varlığına ve 
çalışma sahasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1074) (1) 

600. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Kontrgerilla örgütünde bulunduğu 
iddia edilen silahlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1075) (1) 

601.— İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, demir - çelik üretimini durdurduğu id
dia edilen Metaş'ın finansman sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1077) (1) 

602. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, olağanüstü hal bölgesinde yaşayan 
vatandaşların maruz kaldıkları iddia edilen uygulamalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1078) (1) 

603. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya'nın bazı yörelerindeki üre
ticilere hububat bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1079) (1) 

604. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 19.12.1989 tarihinde MİT Müsteşar
lığı tarafından Başbakanlığa gönderildiği iddia edilen yazıya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1080) (1) 

605. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırh'nın, Bandırma İlçesinde kurulmakta 
olan «Hidrojen Peroksit» fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1081) (1) 

606. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığının he
likopter üretimi için açtığı iddia edilen ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1028) 

607. — Çorum Milletvekili Rıza Uıman'm, «İlk - San» İlkokulu öğretmenleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Sandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1029) 

608. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, Çorum İlinde Merkeze bağlı bazı köy
lerin yol ve elektrik sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1032) 
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609. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Antalya - Kaleiçi Yivli Minare 
Külliyesinin bir halı firmasına kiralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1033) 

610. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, maden işçilerinin greve gitmelerinin 
nedenlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1082) (1) 

611. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, «Kontrgerilla» olarak bilinen Özel 
Harp Dairesi mensuplarına Başbakanlık örtülü ödeneğinden ödeme yapılıp yapılma
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1085) (1) 

612. —- Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İli Kağızman İlçesi Akyayla Kö
yüne yapılan operasyon sırasında meydana geldiği iddia edilen bazı olaylara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1086) (1) 

613. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla İli Milas - Ören yolunun ge
nişletilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1087) (1) 

614. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Sarıyer Beşiktaş maçının 
TRT'den naklen yayınlanmamasınm nedenine ilişkin- Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1088) (1) 

615. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İline bağlı bazı köy
lerin güvenlik nedeniyle boşaltıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1089) (1) 

616. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesine bağlı 
bazı köylerdeki ilkokulların eğitime kapalı tutulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/1090) (1) 

617. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi Yu
karı Tıluran Köyünde çobanlık yapan bir vatandaşın gözaltına alınmasının nedenine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1091) (1) 

618. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürüne ilişkin Maliye, ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1093) (1) 

619. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın Lüleburgaz Devlet Hastanesi ihalesine iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1094) (1) 

620. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesinde 
11.12.1990 tarihinde meydana gelen olaylara ve İlçe Jandarma Komutanı hakkındaki 
iddialara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1098) (1) 

621. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, ülkemiz ile Romanya arasında sı
nır ticareti anlaşması bulunup bulunmadığına ve ülkemize gelen Romen turistlerle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1099) (1) 
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622. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice ilçesi Jandarma 
Komutanının maiyetindeki bazı görevlilere baskı yaptığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1100) (1) 

623. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır ili Lice ilçesindeki yurt
taşlara baskı yaptığı söylenen Jandarma Komutanı hakkında işlem yapılmadığı iddia
sına iHşkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/11Q1) (1) 

624. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Siirt ili Eruh ilçesine bağlı köylerdeki 
bazı kişilerin gözaltına alınmalarının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/U02) (1) 

625. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaokullarda «Çevre Dersi» 
okutulup oku tulmayacağma ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1103) (1) 

626. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Ankara Üniversitesi Ibn-i Sina Tıp Fa
kültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinin ihtiyacı olan cihazlara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1035) 

627. — Adana Mületvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, idil Kaymakamlığınca psi
kolojik hareket çalışmaları ile ilgili olarak toplantı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) 

628. — Diyar bakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Körfez krizi nedeniyle muhtemel 
bir savaş durumuna karşı sivil savunma açısından ne gibi önlemler alındığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1107) (1) 

629. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Dağlıca Bucağı Genişdere Mezrası köylülerine ait konutların yakıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1112) (1) 

630. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un; şeker pancarı ürün bedellerinin ne 
zaman ödeneceğine ve şeker zammı nedeniyle üreticilere ek ödeme yapılıp yapılmaya
cağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öergesi (6/1114) (1) 

631. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, İstanbul İli Yeniköy sahil şeri
dinin tahrip edildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1116) (1) 

632. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Aydın Valisi ve Devlet Has
tanesi ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önerges (6/1117) (1) 

633. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, yurt dışında çalışan ve iznini 
kullanmak üzere Türkye'ye gelen bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak ne gibi işlem
ler yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından soru önergesi (6/1118) (1) 

634. - r İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Ege Bölgesindeki şirketlerden birço
ğunun 1990 yılında iflas etmesinin nedenlerine ve METAŞ/la ilgili iddialara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/1119) (1) 
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635. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Taşkömürü Kurumunca üretilen 
satılabilir kömür miktarına ve 1989 - 1990 yıllarında gerçekleştirilen taşkömürü ithaline 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1120) (1) 

636. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, yurt dışında çalışan vatandaşlarımız ta
rafından kurulan spor kulüplerine yardım yapılıp yapılmayacağına ve Afyon îline 
bağlı bazı ilçe ve kasabaların futbol sahası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1121) (1) 

637. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Futbol Federasyonuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1122) (1) 

638. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, maden işçilerinin yürüyüşlerini görün
tülemek üzere basın mensupları için kiralanan helikopterin pilotlarının gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1123) (1) 

639. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla İH Milas İlçesi Emniyet Müdü
rü hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1124) (1) 

640. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Cumhurbaşkanının 3628 sayılı Ya
saya göre mal beyanında bulunup bulunmadığına ve bir inşaat şirketinin 1984 yılın
dan bugüne kadar Devletten aldığı ihalelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1125) (1) 

641. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Muğla İli Bodrum İlçesi Turgutreis 
Kasabası Jandarma Karakol Komutanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1126) (1) 

642. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz'e atılan zehirli varil
lerle ilgili iddialara ve çevre koruması mevzuatına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1127) (1) 

643. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yılmaz Güney'e ait filmlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1130) (1) 

644. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, pancar üreticilerine söküm avansı 
ve ürün bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1131) (1) 

645. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1988 yılında ve daha öncesinde ülke
miz üzerinden Irak'a silah geçişine göz yumulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1136) (1) 

646. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, Körfez krizi nedeniyle hangi 
ülkelerden ve uluslararası kuruluşlardan ne kadar kredi, hibe ve petrol desteği sağlan
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1133) (1) 

647. r— Zonguldak Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, Zonguldak Teşebbüs Ajan
sı A.Ş.'ne amaçlarını gerçekleştirmek üzere tahsis edilen paranın serbest bırakılmama-
sının nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1134) (1) 
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648. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, Körfez krizinin 1991 yılı makro eko
nomik dengeleri ve altıncı beş yıllık kalkınma planı hedefleri üzerindeki etkilerine iliş 
kin Devlet Bakanından- sözlü soru önergesi (6/1083) 

649. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 1990 yılının ilk yarısında ithalat rejimi 
kararına aykırı olarak eski tekstil makineleri ithal edildiği iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1084) 

650. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, '1971 RAMSAR Sözleşmesinin 
Türkiye tarafından imzalanmamasının nedenine, ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1137) (1) 

651. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, gaz maskesi dağıtımındaki kriterlere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113§) (1) 

652. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Atatürk Barajı inşaat ve su toplama 
alanları için yapılan kamulaştırma işlemlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1139) (1) 

653. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, körfez savaşı nedeniyle ülkemize ya- . 
pıldığı iddia edilen dış kaynaklı yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1095) 

654. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, bazı milletvekillerinin TRT'yi ziyare
tinin siyasî bir görünüme sokulduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1096) 

655. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, valiler ile ANAP'lı belediye başkan
ları hakkında Memurin Muhakematı Kanunu uyarınca istenip de izin verilmeyen so
ruşturma taleplerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1140) (1) 

656. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Adana İli Seyhan İlçesi İmam Ha-
tip Lişesindeki bir öğretmenin çekmiş olduğu telgraf nedeniyle cezalandırıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1097) 

657. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Körfez krizinin Türk ekonomi
sindeki olumsuz etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1143) (1) 

658. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Türkiye'de körfezlerde avlanan 
deniz ürünlerinin kirli olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1144) (D 

659. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, çevre kirliliğinin önlenmesi ama
cıyla Çevre Müsteşarlığı Fonundan belediyelere yapılan yardımlarla ilgili iddialara iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1145) (1) 

660. — Tokat Milletvekili Kenan Süzer'in, TRT'nin, körfez savaşıyla ilgili nakl6n 
yayınına ve CNN Televizyonu ile anlaşması bulunup bulunmadığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1104) 
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661'. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'm, Nif Çayı üzerinde faaliyette bulu
nan sanayi kuruluşlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1148) (1) 

662. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, METAŞ'ta çalışan işçilerin ücretlerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1149) (1) 

663. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, 19.1.1991 tarihinde gözaltına alman 
bir vatandaşın işkence ile öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1105) 

664. — İzmir Milletvekili Bergen Keleştin, tekstil sektöründeki teknolojimin ye
nilenmesi için kullandırılacak yatırım kredilerinin koşullarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesli (6/1153) (1) 

665. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, Körfez krizinden zarar gören kesim
lere yapılacak yardımlar için gerekli başvuru esaslarını düzenleyen tebliğe ilişkin Devlet 
Bakanından söz\ü soru önergesi (6/1154) (1) 

666. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Doğu Anadolu'daki şeker pancarı 
üreticilerine 1990 yılı ürün bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1155) (1) 

667. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 424 numaralı Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre oüağanüstü hal bölgesi dışına çıkarılanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1156) (1) 

668. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Kütahya İli Simav İlçesi De-
mirci Kasabası öreyler ve Çaysimav köylerindeki bazı evlerin s'ivil timler tarafından 
arandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1157) (1) 

669. — Balıkesir Milletvekilli İ. Önder Kırlı'nın, Körfez savaşından kaynaklanan 
sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1158) (1) 

670. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, ANT-BİRLİK'çe 1990 yılında ger
çekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1111) 

671. —• Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İli Aralık İlçesi Gödekli Köyü 
yakınlarında yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle gözaltına alınan bir vatandaşın işkence 
nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1179) (1) 

672. — İzmir Milletvekili Fuat Kllcı'nın, Ödemiş - Tekstil Fabrikasının yeniden 
faaliyete geçirilmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1180) (1) 

673. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, çiftçi borçlarının ertelenmesi hakkındaki 
kararnamenin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1181) (1) . 

674. —-Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İli Tuzluca İlçesine bağlı Alikö-
se Köyü ve çevresinde televizyon yayınlarının izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1182) (1) 
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675. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Mamak Şehitlik ilköğretim Okulu öğ
retmenlerinden birinin Okulun Müdür Yardımcısı tarafından dövüldüğü iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1185) (1) 

#76. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Suudi Arabistan hükümetinin, ithal et
tiği tarım ürünlerimizden gümrük vergisi aldığı ve bu ülkeye giriş yapan Türk TIR'la-
rından teminat istediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1186) (1) 

677. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, «Basından Özetler» isimli te
levizyon programında günlük bir gazeteye sansür uygulandığı iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1115) 

678. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Eskişehir Eti Hentbol Takımının Av
rupa Şampiycn Kulüpler Kupası çeyrek finalinde yapacağı rövanş maçına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/1187) (1) 

679. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Irak ve Kuveyt'te iş yapan ve körfez 
krizi nedeniyle zarara uğrayan firmaların kredi taleplerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1188) (1) 

680. — Balıkesir Milletvekili î. Önder Kırlı'nın, yabancı dil tazminatı ödemelerine 
esas olmak üzere yapılan sınıflandırmanın neden olacağı sorunlara ve bu uygulamadan 
vazgeçilip geçilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1189) (1) 

681. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Eruh - Nivila (Çizmeli) Köyü 
halkına, köy korucuları tarafından işkence ve eziyet edildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/1128) 

682. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1990 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ay
larında Yugoslavya'ya leblebi ihraç eden iki firmanın ihracattan doğan alacaklarının 
Yugoslavya Hükümetince ülkemize transfer edilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1190) (1) 

683. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Siirt İli Eruh İlçesi Emte (Gönül-
aldı) Köyünün zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1191) (1) 

684. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir Çimento Fabri
kasının neden olduğu çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1193) (1) 

685. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, kamu ve özel kuruluşların 
1983 - 1990 yıllarında ödedikleri kurumlar vergisine ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1194) (1) 

686. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, faizsiz finans kurumlarının 1984-
1990 yıllarında ödedikleri kurumlar vergisine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1195) (1) 
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687. —' içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, faizsiz finans kurumlarının 1984-
1990 yıllarında aracılık ettikleri ihracat ve ithalat işlemlerinin dış ticaretimize etkisine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1196) (1) 

688. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Adana Çimentonun satışa çıka
rılan hisse senetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1197) (1) 

689. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1989 yılları arasında ülke
mizde kurulan finans kurumlarının ülkemize fiilen getirdikleri ve yurt dışına transfer 
ettikleri döviz tutarlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1198) (1) 

690. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Adana Çimento Sanayii A.Ş.'nin 
satışa çıkarılan hisse senetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1129) 

691. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, izmir'de menkul kıymetler borsası ku
rulması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1199) (1) 

692. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, ülkemizde faaliyet gösteren vakıf
lara ve denetimlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1200) (1) 

693. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «İcraatın içinden» ve «Gelişen 
Türkiye» atili programların Ankara Video' Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1201) (1) 

694. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizde irticai faaliyette bulun
duğu iddia olunan örgütlere ve bu faaliyetlere karşı alınan önlemlere ilişkin Başba-' 
kandan sözlü soru önergesi (6/1202) (1) 

695. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden İran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma 
örgütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1203) (1) 

696. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
İdaresinin Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1204) (1) 

697. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesi» Ankara Tem
silciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alındığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1205) (1) 

698. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, körfez krizi nedeniyle ekonomi
mize çeşitli yollarla açıktan para girdiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1206) (1) 

699. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1207) (1) 
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700. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağların, ülkemizce, İslam Kalkınma Ban
kası ile Kuveyt, Suudi ve Sama fonlarından alındığı iddia edilen kredilere ve 1989 yı
lında güvenlik güçlerine intikal eden irtica olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1208) (1) 

701. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına ve 
1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticaî faaliyetlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/1209) (1) 

702. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Tarabya Oteline ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1210) (1) 

703. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şırnak İlinde kömür ocaklarında mey
dana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1211) (1) 

704. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince gerçek
leştirilecek körüklü otobüs alımlarının engellendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/1212) (1) 

705. —• İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, İzmir İli Selçuk İlçesi Çamlık Kö
yündeki taş ocağının neden olduğu sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1214) (1) -

706. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, İzmir İli Dikili İlçesinde bulunan Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne ait bir taşınmazın ihalesine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/1215) (1) 

707. —• İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'ın, D.S.İ. Genel Müdürlüğünce 
ihale edilen tarım amaçlı yatırım projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1216) (1) 

708. — İsparta Milletvekili Abdullah Aykon Doğan'ın, Şarkikaraağaç Ovası sula
ma projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1217) (1) 

709. —• Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Ankara - Polatlı karayoluna ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1218) (1) 

710. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Ankara Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan üç vatandaşın işkence gördükleri ve onbeş günden fazla gözal
tında tutuldukları iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1132) 

711. — Tokat Milletvekili Kâzım Özev'in, Tokat İlindeki pancar üreticilerinin ürün 
bedeli alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1219) (1) 

712. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, ekonomi uzmanlarına hazırlattırılan 
«Türkiye'de 1980 Sonrası İhracata Yönelik Sanayileşme Modeli» başlıklı raporun tez 
olarak kullanıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1220) (1) 

713. -• Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, 1991 yılında yapılan ilköğretim müfet
tişliği sınavına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1221) (1) 
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714. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, şeker pancarı üreticilerinin ürün 
bedeli alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1222) (1) 

715. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıka
rılan 14 No. lu Bütçe Uygulama Talimatının ve buna bağlı olarak yapılan işlemlerin 
Taşıt Kanununa aykırı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/1223) (1) 

716. — İstanbul Milletvekili Yüksek Çengel'in, Toplu Konut ve Konut Edindirme 
fonlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1224) (1) 

717. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Özal Ailesine., mensup bazı kişiler hak
kında vergi mükellefiyeti bakımından herhangi bir inceleme yapılıp yapılmadığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1236) (1) 

718. — Erzurum Milletvekili ismalil Köse'nin, milletvekili lojmanlarında oturan 
milletvekillerÜnkı ödenmeyen telefon borçlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1141) 

719. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, milletvekili lojmanlarında oturan 
milletvekillerinin ödenmeyen elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1142) 

720. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, yurttaşlıktan çıkarılan vatan
daşların sayısına ve sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1237) (1) 

721. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün, Toplu Konut İdaresi Başkanlı
ğınca yaptırılan Eryaman konutlarının yer aldığı sitenin yönetimine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1238) (1) 

722. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, bir derginin Ankara bürosuna 5.3.1991 
tarihinde baskın yapıldığı ve gazetecilerin gözaltına alındığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/1150) 

723. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, İstanbul Valisinin bazı sendika
larla ilgili tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1239) (1) 

724. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, ilköğretim müfettişliği sınavı ile İl
gili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1240) (1) 

725. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İli Dazkırı ilçesinde tapu ka
dastro çalışmaları yapıldığı halde tapuları verilmeyen arazilere ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/1151) 

726. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, ülkemizde özel eğitim ve öğretime 
muhtaç bulunan çocuklara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1152) 

727. —• Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, üreticilere verilen kredi faizlerinin dü
şürülmesine ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi (6/1159)' 
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728. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, çiftçilerin bazı sorunlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri'Bakanından sözlü soru önergesi (6/1160) 

729. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, işsizliği azaltmak için ne gibi ted
birler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1161) 

730. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, hayvan üreticiliğinin desteklenmesi
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1162) 

731. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Kuru
munda çalışan işçilerin 1991 yılı son ikramiyelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1163) 

732. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak ili Çaycuma İl
çesi girişine sinyalizasyon yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/1164) 

733. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Filyos Çayının kanala alınıp 
alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1165) 

734. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, SEKA Çaycuma Kâğıt Fab
rikasında boşalan kadrolara yeni işçiler alınıp alınmayacağına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1166) 

735. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Kurumu 
işçilerinin toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1167) 

736. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, 1990 ve 1991 yılları yatırım progra
mı gereğince Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce KocaeliHinde yapılan ve-yapıla
cak olan tarım sektörü ile ilgili işlere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi '(6/1241) (1) 

737. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, .Kocaeli îli Kandıra İlçesinde şeker 
fabrikası yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1168) 

738. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Edirne.- Selimiye Öğrenci 
Yurdu Müdürüne ilişkin 'Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1242) (1) 

739. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'm, İsparta - Atabey Göleti projesine 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1169) 

740. -— İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, İsparta Merkez Hanife - Sultan 
Mahallesi taşkın koruma projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1170) 

741. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'm, Şarkikaraağaç ilçesi sulama proje
sine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1171) 

(122 nci Birleşim) 
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742. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Uluborlu Barajı yukarı 
havza ıslahı taşkın ve rüsubat kontrolü projesine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/1172) 

743. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Şarkikaraağaç Yenişar Bademli Ka
sabası sulama projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1173) 

744. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdarın, İsparta Merkez Gönenbağarası Gö-
leti projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1174) 

745. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Hacettepe Üniversitesi Eğitim 
Fakültesinin 1988 - 1990 yıllarındaki makina - teçhizat ödeneğine ve Fakültenin Fi
zik Eğitimi Anabil'im Dalının öğretim üyesi «ayısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1243) (1) 

746. — Ankara Milletvekili Rıza Yıtaıaz'ın, Hasanoğlan Atatürk Anadolu öğret
men Lisesi öğretmen ve öğrencilerine baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1244) '(1) 

747. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Seker Fabrikaları A.Ş.'nin 
bankalara ve pancar üreticilerine olan borçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1245) (1) 

748. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Kapalı Yüzme Havuzu -
ikmal inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1175) 

749. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Senirkent İlçesi jandarma 
subay ve astsubay, lojmanları inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1176) 

750. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Sütçüler İlçesi hâkim ve 
savcı lojmaruarı inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1177) 

751. — İsparta -Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli 500 kişilik yurt inşaatı 
projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1178) 

752. — İzmir Milletvekili Bilgen Kelebin, 1991 yılı Şubat - Mart aylarında yapı
lan ilköğretim müfettiş yardımcılığı sınavlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/1246) (1) 

753. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Diyarbakır İli Bismil İlçesi Tepe Na
hiyesinde belediye kurulmamasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/1247) (1) 

754. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'ih, Savunma Sanayii Müsteşarının, Cum
hurbaşkanının A.B.D. gezisine hangi amaçla katıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1183) 
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755. — Kütahya MiUetvekili Mehmet Korkmazdın, (Bağ - Kur Genel Müdürlüğü
ne yapılan malulen emeklilik taleplerinin sürüncemede bırakıldığı iddiasına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1225) 

756. — Kütaihya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, vekil kaymakamla yönetilen 
ilçelerin sayısına ve Kütaihya - Emet İlçesine ne zaman kaymakam atanacağına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1226) 

757. — Kütahya Milletvekili Mehmet Kbrkmaz'ın, S.S.K. Emet Fizik Tedavi 
Merkezi ile diğer S.S.K, hastanelerinde açık bulunan doktor kadrolarına ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1227) 

758. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya İline bağlı köylere 
1983 - 1990 yıllarında götürülen hizmetlere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi ı(6/1228) 

759. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Kütahya Hine bağlı köylerden 
hangilerine 1991 yılında otomatik telefon santralı kurulacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/1229) 

760. — Kütahya Milletvekili Mehimet Korklmaz'm, Kütahya ll'i Hisarcık İlçesi 
Dere Köyü Göçük mevkiinde bulunan boraks madeninin işletmeye açılıp açılmayaca-
gına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1230) 

761. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Denizcilik Bankasınca gerçekleşti
rildiği iddia edilen bazı alım, satım ve kredi işlemlerine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/1231) 

7 ' 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Diyanet İşleri 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) 

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

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

X 4. — Malatya Milletvekili M. Bülent Çaparoglu'nun, Yeni Kurulan Belediyeler 
ile Ekonomik Sıkıntıda Bulunan Belediyelere Malî Yardım Yapılması Hakkında Ka-
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nun Teklifi ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/403) (S. Sayısı : 504) 
(Dağıtma tarihi : 17.1.1991) 

5. — Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ile Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve 7 Arkadaşının Türk Ceza Kanununun 
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, izmir 
Milletvekili Ahmet Ersin'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) 

6. — 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) 

7. — îzmir Milletvekili Işılay Saygın'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 içişleri Komisyonu Raporu (2/409) (S. Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi.* 
3.12.1990) 

X 8. — 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 9. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Millet
vekili 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. Sayıları : 361 ve 361'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 5.2.1990; 28.11.1990) 

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) 

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 İktisadi Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S. Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

14. — 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) 

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

Î6. — 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) 

17. — 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) 

18. — 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 : 22.10.1990) 

19. — 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) 

20. — 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) 

21. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Saydı Belediye Kanununun 53 ün
cü Maddesinin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/300) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma ta
rihi Î 31.10.1990) 
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22. — 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 23. — 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) 

24. — 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 : 7.2.1991) 

25. — 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) 

26. — 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) 

27. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 55 Arkadaşının, 1402 
Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Kanuna Bazı Ek. Ge
çici Maddeler Eklenmesi Hakkındaki Yasa Teklifi ve Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin 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 : 20.2.1991) 

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

, 29. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 26.6.1973 Tarih v§ 1774 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) 

30. —- 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) 

31. — Uzman Jandarma Kanununa Bazı Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun 
Taaarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/791) (S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 
53.1991) 



— 71 — 

32. — 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) 

33. — 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 Yıîmaz'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) 

-34. — 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) 

35. — 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) 

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

X 37; — Çanakkale Milletvekili. Ayhan Uysal ve 9 Arkadaşının, Çanakkale Savaş
larına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma 
ve Plan ve Bütçe komityonları raporları (2/338) (S. Sayısı : 547) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1991) 

X 38. — 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) 

X 39. — 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, Orma.i ve Köyişleri komisyonları raporları (1/736, 2/390, 2/464) (S. Sayısı: 552) 
(Dağıtma tarihi : 22.4.1991) 

40. — Konya Milletvekili Mustafa Dinek ve 4 Arkadaşının, Posta, Telgraf ve Te
lefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında 22.12.1941, Tarih ve 4157 
Sayıü Kanunun Birinci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ba
yındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/377) (S. Sayısı : 555) 
(Dağıtma tarihi : 26.4.1991) 
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41. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun; 11 Genel Meclisi Üyeleri, 
Belediye Meclisi Üyeleri ve Belediye Encümen Üyelerine Silah Taşıma Vesikası Ve
rilmesi için 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 
7 nti Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve İçijşleri Komisyonu Ra
poru (2/247) (S. Sayısı : 559) (Dağıtma tarihi : 3.5.1991) • 

42. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/797) (S. Sayısı : 560) (Dağıtma tarihi : 3.5.1991) 

43. — Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger ve 2 Arkadaşının, 21.5.1986 Tarihli ve 
3289 Sayılı Kanunun Değişik 13 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/523) (S. Sayısı : 563) (Dağıtma tari-
rihi : 7.5.1991) 

44. — Kars Milletvekili Yasin Bozkıırt ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (2/546) (S. Sayısı : 564) (Dağıtma tarihi : 14.5.1991) 

45. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 3 Arkadaşının, 403 Sayılı Türk 
Vatandaşlığı Kanununa îki Fıkra ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Fıkra Eklen
mesine Dair Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Birgen Keleş ve 8 Arkadaşının, 403 
Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve İçişleri komisyon
ları raporları (2/461, 2/473) (S. Sayısı : 565) (Dağıtma tarihi : 16.5.1991) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösttrir. 


