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III. — BAŞKANLIĞIN GE
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A) Gündem Dışı Konuş
malar 441! 

1. — İzmir Milletvekili Nec-
car Türkcan'ın, Stopaj Vergi
sinin gerekli önlemler alınmadan 
uygulanması nedeniyle üreticinin 
zarar ettiğine ilişkin gündem dışı 
konuşması ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in cevabı. 441:445 

2. — Balıkesir Milletvekili 
t önder Kırlı'nın, Dışişleri Ba
kanlığının ihtiyacı olan zırhlı 
araç ve gereçlerin alımına ilişkin 
gündem dışı konuşması 445:450 

3. — İstanbul Milletvekili 
M. Ali Eren'in, Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da meydana gelen 
olaylar ile bunların nedenleri
nin Parlamento tarafından bütün 
yönleriyle ele alınarak tartışıl
ması ve gerçekçi çözüm yolları 
bulunmasının gereği konusunda 
gündem dışı konuşması ve İçiş
leri Bakanı Mustafa Kalemli'nin 
cevabı 

B) Tezkereler ve önergeler 
1. — Cezayir Demokratik 

Halk Cumhuriyetini ziyaret ede
cek olan Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren'e, TBMM Başkanı Yıl
dırım Akbulut'uh vekâlet edece
ğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/418) 

2. — Dünya Sevk ve İdare 
Forumunun 26 Ocak - 2 Şubat 
1988 tarihleri arasında İsviçre' 

450:456 

461; 

461 
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Sayfa 
de yapılacak yıllık toplantısına 
gidecek heyete, İstanbul Millet
vekili Güneş Taner ile Samsun 
Milletvekili Mehmet Akârca'nın 
da katılmalarının uygun görül
düğüne ilişkin , Başbakanlık tez
keresi (3/419) 461:462 

IV. — USUL HAKKINDA 
GÖRÜŞMELER 457 

1. — İstanbul Milletvekili M. 
Ali Eren'dn yaptığı gündem dışı 
konuşmaya Oturum Başkanının 
müdahale etmesinin gerekip ge
rekmediği hakkında 457:461 

'V. — SEÇİMLER 462 
1. — Türkiye Büyük Millet 

Meclisi komisyonlarına üye se
çimi 462 

VI. — SORULAR VE CE
VAPLAR 462 

A) Sözlü Sorular ve Ce
vaplan 462 

1. — Kars Milletvekili Mah
mut Alınak'ın, Erzurum Sıkıyö
netim Askerî Mahkemesince tu
tuklananlara cezaevinde işkence 
ve keyfî uygulamalar yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/1) 462 

Sayfa 
dığı ve Hatay İli dışından geti
rilenlere verildiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/2) 462:463 

3. — Hakkâri Milletvekili 
Cumhur Keskin'in, olağanüstü 
hal ilan edilen illerde bazı okul 
binalarının askerî amaçla ya da 
karakol olarak kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/3) 463 

B) Yazılı Sorular ve Cevap
lan 463 

1. — Hatay Milletvekili Mus
tafa Murat Sökmenoğlu'nun, 29 
Ekim 1987 - 29 Kasım 1987 ta
rihleri arasında Sosyal Yardım
laşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonuna aktarılan kaynaklara ve 
bu fondan yapılan harcamalara 
ilişikin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sorusu ve 
Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in 
yazılı cevabı (7/1) 463:465 

2. -r— Manisa Milletvekili Ümit 
Canuyar'ın, Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışmayı Teşvik Fo
nundan 1.1.1987 - 15.12.1987 ta
rihleri arasında Manisa İlinde 
kimlere ne miktar yardım yapıl
dığına ilişkin sorusu ve Devlet 
Bakanı Cemil Çiçek'in yazılı ce
vabı (7/2) 465:467 

2. — Hatay Milletvekili öner 
Miski'nin, Hatay Hindeki top
raksız çiftçilere daha önce dağı
tılmış olan toprakların geri alın-

— 438 
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L — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay' 
in, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ba
zı güvenlik güçlerinin haklsız ve yanlı uy
gulamalarının neden olduğu toplumsal 
sorunlar ve silah ruhsatını bu bölgede 
serbestleşıtiren kanun hükmündeki karar
namenin doğuracağı sakıncalara ilişkin 
gündem dışı konuşmasına, Devlet Baka
nı Abdullah Tenekeci; 

îzmir Milletvekili Türkân Akyol'un, 
Sağlık Hizmetleri Temel Yasası'nın ya
rattığı sorunlar ve alınması gereken ön
lemler konusundaki gündem dışı konuş
masına, Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı Bülent Akarcalı ve 

Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak, 
Ceylan'ın, çiftçinin sıkıntıları Ziraat Ban
kasının hizmetlerindeki aksamalar ve Ta
rım ve Kredi kooperatiflerinin maruz bu-

Kanun Hükmünde Kararnameler 
l'j — 657 sayıiı Devlet Memurları 

Kanununun 'Değişik 112 neti Maddesinle 
, Bir Fıkra EMenmesi Hakkında Kanun 

Hükmünde Kanamıame (1/346) (Pl'an ve 
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarifai : 13.1.1988) 

2. — 10.10.1984 Tarihi ve 3056 sa
yılı Kanunun 'Bazı Maddefeni ile 178 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 

lunduğu hükümet müdahalesine ilişkin 
gündem dışı konuşmasına da, Taınm Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Do
ğan, 

Cevap verdiler. 

Ankara Milletvekili Ercan Vuralhan* 
in, bir kısmı 'basında yer alan şahsıyla il
gili neşriyat hakkında yaptığı gündem dı
şı konuşmanın, Millî Savunma Bakanı sı
fatını da taşıması nedeniyle, siyasî parti 
gruplarına da aynı konuda açıklama yap
ma imkânı verip vermediğine ilişkin usul 
görüşmeleri yapıldı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi komis
yonlarına üye seçimi, siyasî parti grupla
rının adaylarını bildirmemeleri nedeniyle 
ertelendi. 

19 Ocak 1988 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşime saat 16.55'te 
son verildi. 

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Elkıi Cetvellerde Deiğişikilic Yapıl
ması Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/347) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.1.1988) 

Tezkere 
1. — Türkiye Büyük Millet Mec-

lisdnio Denetimline Tabi Kuruluşların 
(Kamu Bankaları tile Fonların) 1986 Yılı 

Başkan 
Başkanvekili 

Abduîhdlim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa Kastamonu 

Mustafa Ertuğrul Ünlü Nurhan Tekimi 

H. — GELEN KÂĞITLAR 
15 . 1 . 1988 Cuma 
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Faaliyetleri, Bilanço, Kâr ve Zarar He-
saplarına İlişkin Raporun Sunulduğu
na Dair Başbakanlık Tezlkenesi (3/385) 
(Pilıam ve 'Bütçe Kornisyonıuna) (Başitoan-
İığa geliş tarihi: 12.1.1988) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Tekirdağ Milletvekilli 'Enis Tü-

ıtiincü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dut ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkim Barbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) (Başlkaınlığa geliş tarihi : 
14.1.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Adama MiMbtveıkıli Cüneyt Oan-

ver'in, Toprak Mıalhsulleıri Ofisinin San-
taş Firmaisıındalki alacağını tahsil edip 
edemediğin© ilişkin Tarım Orman ve 
Köyisjleri Bafcanıındaın yazılı soru öner
gesi (7/13) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.1.1988) 

2. —• Adama Milletvekili Cüneyt 
Gamver'Mi, hayali ihracat yaptığı gerek
çesiyle hakkında davıa açılan bir firma
ya vergi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.1.1988) 

3. — İzmir Milletvekili Necoar Türk-
oan'ın, BAĞ-KUR emeklilerinin ekono
mik ve sosyal sorunfarıma ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından ya
zıla soru önergesi (7/15) (Başkanlığa ge
liş tarihi •: 14.1.1988) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Kütahya Milletvekili Mehmet 

Korkmaz'ın, 1987 yılı sonunda yayın
lanan «İcraatın İçinden Programı»nda 
Kütahya İli Merkez İlçesine bağlı Köp-
rüören Köyüne yer verilmesinin nedeni-
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ne ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/7) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15.1.1988) 

2. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Menemen - İzmir karayo
lunun Menemen çıkışındaki üst ve alt ge
çit inşaatlarının ihalesine ve geçitlerin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/8) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15Jİ.1988) 

3. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 18.1.1988) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sü

mer'in, Kral Kızı Barajı derivasyon tü
nelinde meydana gelen arıza nedeniyle 
baraj gölünden bırakılan suyun dere ya
tağındaki köylerde hasara neden olduğu 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından yazılı soru önergesi '(7/16) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 15.1.1988) 

2. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir İli Burhaniye İl
çesindeki bir otele ait fosseptiğin çevre 
kirliliğine neden olduğu iddiasına ve bu 
konuda alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Balkanından yazılı so
ru önergesi (7/17) (Başkanlığa geliş tari
hi : 15.1.1988) 

3. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı'nın, 1982 - 1986 yıllarında gerçek
leştirilen zırhlı araç alımlarına ilişkin 
Dışişleri Bakanından yazık soru önergesi 
(7/18) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.1.1988) 

1 » • 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiM A. Hüdai Oral 
KÂTİP ÜYELER : Mümtaz özkök (Sakarya), Mehmet Akarca (Sammın) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinim 10 uncu BMeşirraini açıyorum. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMA
LAR 

1. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
carim, Stopaj Vergisinin gerekli Önlemler 
alınmadan uygulanması nedeniyle üretici
nin zarar ettiğine ilişkin gündem dışı ko
nuşması ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen 
üç sayın üyeye sırasıyla söz vereceğim. 

izmir Milletvekili Sayın Neccar Türk-
can, söz isteme konumuz, Stopaj Vergisi
nin gerekli önlemıier 'alınmadan uygulan
ması nedeniyle üreticinin zarar ettiğine 
ilişkindir; buyurun efendim. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sa
yın milletvekilleri, bugün, tarım kesimin
den stopajla alman vergi konusunda dü
şüncelerimi belirtmek için huzurunuzda
yım; hepinize saygılar sunarım. 

Ülkemizde, hâlâ, nüfusumuzun yüzde 
55'i köylerde oturmakta; tarım ve hay
vancılıkla geçinmektedir; il, ilçe ve bucak 
merkezlerinin bir bölümünde de tarımla 
geçimini sağlamaktadır. Bunlarla birlikte, 
tarım kesiminde üreten ya da çalışan nü
fus, ülkemiz nüfusunun yüzde 60'ı dola
yındadır; ancak, 1980 yılından bu yana, 
tarım kesiminde çalışan insanlarımızın 
milî gelirden aldıkları yüzde 29'dan, -1987 
yılı sonuna göre- yüzde 18'e düşmüştür. 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşme
lere geçiyoruz. 

Başbakan Sayın Özal'ın, çağ atladı
ğını söylediği ülkemizde, kırsal alanda ya
şayan insanlarımızın hâlâ çağdaş uygarlık 
düzeyinden çok uzakta yaşadıklarımı, dev
leti yönetenler bilmek zorundadır. Köylü
lerimiz pazara inemez olmuştur. Tarım 
girdileri (mazot, ilaç, gübre, traktör, ban
ka faizleri) 1980 yılından bu yana, enf
lasyonun sürekliliği ve «Bırakınız yapsın
lar, bırakınız geçsinler» felsefesiyle, kırk 
elli, misli artmıştır. Buna karşılık, tarım 
ürünleri fiyatlarınım artışı yirmi misli ci
varındadır. ÜrtecikrLmiz geçimemez ol
muştur, 

1961 Anayasasının 51 inci, 1982 Ana
yasamızın 45 inci maddeleri, «Devlet, bit
kisel ve Üanansal ürünlerin değerlendiril
mesi ve gerçek değerlerinim üreticinin eli
me geçmesi için gerekli tedbirleri alır» der. 
Ulu önder Atatürk, «Köylü, milletimizin 
efendisidir» demiştir^ Köylülerimiz efen
dilikten vazgeçti, 12 Eylül sonrası liberal 
hükümetlerin holdingci fiyat politikalarıy
la, bir lokma bir hırkayı arar duruma 
düştüler. 

Sayın Başkan, ®ayın milletvekilleri!; 
eğer, köyde oturan insanlarımızın insan
ca yaşamalarını teminen, sağlık, eğitim, 
sosyal güvenlik düzenimi kuramazsak, üre
ticimin yetiştirdiği ürünüm (pamuk, tütün, 
incir, üzüm, patates vesaire) değer fiyatla 

ffl. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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satılmasını devlet olarak: sağlayamazsak, 
üreticilerimiz yoksulluktan üretemezler; 
köylerden göç ıhızflıanır; sağ görüşlü Tür
kiye Ziraat Odaları Biriliği Genel Başkanı 
Sayın Osman Özbek'i bile, «Köylülerimiz 
emeklerinin karşılığını lalamamaktadırîar; 
bundan sonra lithtaliat yolu tarımda da 
açılacaktır» demek zorunda bırakırsınız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
eğer, üretici yetiştirdiği ürünün değerini 
alamazsa, o ürünü yetiştirmez. Bir ara, 
zeytinyağı fiyatları düşüktü, elde edilen 
zeytin bakım ve toplama masraflarını kar-
şıliamadığı için, üreticilerimiz zeytin ağaç
larını keserek odun yaptı. Yedi sekiz 
senediır, incir ağaçları kesiliiyor, tarla ya
pılıyor. Süt üreticisi, fennî yem fiyatları 
yüksek olduğu için para kazanamıyor. 
Hükümet, küçük esnafa (helvacı, man
dıracı gibi) aldıkları süt için teşvik primi 
vermiyor; sütü holdingler alırsa, litrede 
25-35 lira prim ödüyor. Bu çelişki ve 
haksız rekabeti de hükümet düzeltmeli, 
küçük esnaf mağdur edilmemelidir; ama, 
üreticiden 200 liraya alınan süt, holding-
lerce, yağı alındıktan sonra kutulianıp pi
yasaya sürüldüğünde 700-900 liraya satı
lıyorsa, bu süt düzeni çarpık değil de, 
nedir? Hem süt üreticisi zorda1 kalıyor, 
hem halk kazıklanıyor. 

Sayın Başkan, sayını milletvekilleri; 
tarımda alman Stopaj Vergisi gasptır, ta
rımda devlet gaspıdır; bu santiar altında 
ahınmamalıdır. Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti olarak, iktidar olsaydık, zaten hak
sız alındığımı gördüğümüz için, bunu kal
dıracaktık; çünkü, tarım alanındaki üre
tici ve hayvan üreticilerimizin hiçbir gü
vencesi yoktur. Bir üreticiyi ele alalım. 
Üreticinin geliri sermaye + emektir, 
emeğidir. Günümüzde, hâlâ, üreticileri
mizin tarlaya attığı tohum, diktiği fide, 
hayvancılarımızın sermayesi ve harcadık

ları emek, güvenceye alınmamıştır; dev
letçe sigorta ettMmemektedir ve üreticile
rimizin sosyali güvencesi yoktur, Tarla, 
çift, ilaç, su, mazot, faiz, yem, emek, ön
ce kullanılmaktadır. Üretici, devlet gü
vencesizliğinden, Alah'ın güvencesine sı
ğınmaktadır : Zamanında yağmur yağa
cak, kuraklık olmayacak çok yağarak, sel 
olup zarar vermeyecek; tarım ve hayvan
cılıkta hastalık gelip öldürmeyecek, çekir
ge baskınına uğramayacak, ürün bere
ketli olacak... Çağ atlayan hükümetimiz 
insafa gelip, gerçek fiyat verecek ki, üre
ticimiz yaşama imkânı bulsun, devlet de 
vergi alsın. Bir üretici 1 milyon lira mas
raf etmiş olsun; ama, hava şartlarından 
dolayı 700 bin liralık ürün kaldırsın; 
300 bin lira zarar eden bu üretici devle
te 49 bin lira Stopaj Vergisi vermek zo
rundadır. Adalet bunun neresinde? Dün
yanın hiçbir yerinde, zarar eden işletme
lerden vergi alınmaz. 1961 Anayasamızın 
61 inci, 1982 Anayasamızın 73 üncü mad
deleri, «Herkes, kamu giderlerini karşı
lamak üzere, malî gücüne göre vergi öde
mekle yükümlüdür» der; zarar edenden 
vergi alınsın demez. 
/ Sayın Başkan, sayın müetvekileri; 
Sayın ANAP Hükümeti, 1985 yılında, 
3239 sayılı Kanunla değişik 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun 94 üncü madde
si, önüçüncü fıkrasının (b) bendi gereğin
ce, «Diğer ziraî mahsuller için» yüzde 7 
stopajla vergilendirmeyi kabul etmiş; üç 
yıldır, üreticilerimizden -kazansın ya da 
3arar etsin, brüt gelıirlerinden vergi olarafc-
yüzde 7 Stopaj Vergisi kesilmektedir. Ta
rımda, 100 liralık hâsılatta 70 lira masraf 
kabul! edildiğine göre, üretici, 30 lira kâ
rından 7 lira vergi veriyor demektir ki, 
bu da brütten yüzde 25 eder. 

1980 yılından bu yana millî gelirdeki 
payı yüzde 40 azalan üreticilerimizi da
ha fazla perişan etmeyelim. Tarım ve hay-
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vancılığımız devlet desteğine muhtaçtır. 
Tarımda devlet desteğinin ideoloji ve sis
temle ilgisi yoktur. Kapitalist ülkelerde 
de, sosyalist ülkelerde de, çiftçilerin, köy
lülerin, üreticilerin hakları devletçe ko
runmaktadır; üreticiler, piyasa şartları
na ve tüccara terk edilmemektedirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
SHP olarak, bu Kanunun kaldırılması 
için kanun tekflifi getireceğiz; ancak, 
ANAP Hükümeti, bu Yasayı yürürlükten 
ikaldıracak tasarıyı getirirse, biz seve seve 
destekleyeceğiz. Kazanamayandan vergi 
almak nasılı yanlışsa; sosyal güvenliği ol
mayan, attığı tohum, diktiği fide, yetiştir
diği hayvan sigortalanarak güvenceye 
alınmadan, tarımdan stopaj vergisi al
mak da o kadar yantıştır ve yolda, ada
mın kafasına odun vurup, cebinden para
sını almakla birdir. Bu, tarımda gasptır. 
Sosyali devlet olmanın gereği, tarımdan 
Stopaj Vergisini acilen kaldırmaktır. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Türkcan. 

Sayın Maliye ve Gümrük Balkanı Kurt-
cebe Alptemoçin, İzmir Milletvekili Sayın 
Neccar Tünkcan'a cevap vermek için söz 
istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bakan. {ANAP sıra
larından alkışlar) 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇİN 
(Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; gündem dışı yapılan konuşmada, 
Hükümetimizin çiftçilerimizle ilgili uy
gulamaları hakkında bazı açıklamalarda 
bulunuldu; bu arada, sosyal güvence ve 
stopaj konularına da değinildi. Ben de 
sizlere, Hükümetimizin, çiftçilerle ilgili 
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olarak uygulamaya koyduğu bazı düzen
lemelerden ve aldığımız bazı tedbirlerden 
söz etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekMeri; 
Gelir Vergisi' Kanununa göre, yıllık satış 
tutarı 10 milyonu aşmayan çiftçiler küçük 
çiftçi kabul edilmekte ve bu çiftçiler def
ter tutmamakta, beyanname vermemekte
dirler. Hepinizin hatırlayacağı üzere, bu 
sınır daha önce 500 bin lira idi1; Hükü
metimiz işbaşına geldikten sonra, bu sı
nırı seneler itibariyle artırmış, önce 2 mil
yona çıkarmış, daha sonra, son yapılan 
düzenlemeyle, küçük çiftçi sınırı 10 mil
yonla çıfcarıılmıştır. Yıllık satış tutarları 10 
milyon İrayı aşıp, 12 milyon lirayı aşma
yan çiftçiler, defter tutmaksızın, gelirleri
ni yılık beyannameyle beyan edip, ver
gilerini de bu beyana göre ödemektedir
ler. Satış tutarları 12 milyon lirayı aşan 
çiftçiler ise, defter tutmak suretiyle ver
gilendirilmektedirler. Yani, eğer beyan ve
riyor ise ve stopaj yoluyla vergisini' öde
mişse hiçbir çiftçi defter tutmak mecbu
riyetinde değildir; sadece, yılda bir k*re 
beyan versin... Defter tutmak külfeti, bu 
şekilde, tüm çiftçilerimizden itoaldırılmış-
tır. Bu çiftçilerimiz dahıa büyük cirolar 
yapıyor olsalar bile, tevkifat yoluyla, bi
raz önce bahsedilen ve «stopaj» adı veri
len usule vergi veriyor ve bunların belge
lerini birikıtiriyorlarsa, yıl sonunda bir ke
re beyanname vermeleri her şeyi halet-
mektedir. 

Biraz önce de ifade edildiği gibi, hay
vansal ürünlerden ve bunların mahsulle
rinden yapılan tevkifat yüzde 3, diğer zi
raî ürünlerden yapılan tevkifat yüzde T 
dü% Bu tevfcifiatlar nihaî vergilerdir. Bu 
tevkifatları ödeyen köylülerimizden, çift
çilerimizden, daha sonra ayrıca vergi alın
mamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli miMetvekiMeri; 
hepinizin malumudur ki, çiftçilerden bu 
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vergiler alındıktan sonra, bu vergilerden 
çok daha fazla miktarlarda, köylümüze 
ve çiftçimize birtakım hizmetler verilmek
tedir. Bu hizmetler, «Sübvansiyonlar» 
başlığı altımda toplanılabilir. 

Sayın Başkan, değeri milletvekilleri; 
çiftçinin ana ırıaliyet unsurları olan güb
re, yem ve ilaç fiyatları -yapılan sübvan
siyonlarla- önemli ölçüde düşük tutulmak
tadır. 1987 yılında gübreye verdiğimiz 
destek 300 milyar likanın üzerinde olmuş
tur. Bu suretle, 1987 yılı ilkbaharında güb
re kullanımı, biır önceki yıla göre, yüzde 
17 tartmıştır. 1987 yılında yem için yapmış 
okluğumuz destek ise 100 milyarı aşmış
tır. Aynı yılda, ilaç için çiftçilerimize 
sağladığımız destek 25-30 milyar lira ci
varındadır. Mesela fındıkta, müstahsil 
makbuzu ibraz ettiğji takdirde, üreticiye, 
kendisinden kesilen tevkifatın çok daha 
üzerinde iade yapılmaktadır. Ayrıca, 1987 
yılında, süt hayvancılığının geliştirilmesi 
ve teşviki amacıyla, süt üreten hayvan ye
tiştiricilerine teşvik primi uygulaması baş
latılmıştır. Bu şekilde yapılacak olan yar
dımın yıllık tutarı 30-35 milyar lirayı bul
maktadır. Değişik mertebelerde sübvansi
yon uygulaması ise, belli bir kesime yar
dım için değil, ancak süt ve süt mamul
leri üretiminin daha iyi organize edilmiş 
ve daha yüksek kaliteli mamul yapabile
cek olan kuruluşlara kaydırılmasını hedef 
aldığımız için yapılmaktadır. 

Buna paralel olarak başlattığımız bir 
başka uygulama da, yine, çiftçilerin, 
sattıkları ürünlere ait müstahsil makbuz
larını, Ziraat Bankasına ve tarım-kredi 
kooperatifılerine ibraz etmeleri halinde, 
kendilerine ipoteksiz ve düşük nispette 
kredi açılmaktadır. Bu suretle, kredi fa
izleri azaltılmış, köylümüzün, en büyük 
problemleri olan ipotek temini gibi; çift
çinin, kefil bulma gibi birtakım fcülfetler-
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den kurtulması sağlanmış ve bu şekilde, 
bir taraftan da çiftçinin müstahsil mak
buzu kesmesi suretiyle tüccarın doğru ver
gi vermesi ve piyasada sirküle eden ziraî 
ürünlerin mutlaka belgelendirilmesi Itemin 
edilmiştir. Bu suretle, çiftçiye sağlanan ek 
menfaat, yılda yaklaşık 200 milyar lira 
civarına ulaşacaktır. 1987 yılında yapılan 
sübvansiyonlar tek tek toplanırsa, mikta
rının 1 trilyon 300 milyar liranın üze
rinde olduğu görülecekti^ 

Zirâat Bankasınca tarım 'sektörüne ay
rılan krediler konusu da, yine aynı şekil
de, yılar itibariyle giderek büyük artış
lar göstermektedir. 1980 yılında 173 mil
yar, 1983 yılında ise 618 milyar lira olan 
krediler, 1986 yılında 1 ıtrilyon 800 mil
yar liraya, 1987 yılında da 3,5 trilyon 
liraya varmıştır. Görüldüğü üzere, ziraî 
kredi miktarı giderek artmakta, köylümü
zün, çiftçimizin daha iyi koşullarda ve 
daha çok kredi alması sağlanmaktadır. 

Yine, bir başka düzenleme ile, başlan
gıçta sadece ücretliler için getirilmiş olan 
vergi iadesi sistemi, çiftçilerimiz, köylüle
rimiz için de yaygınlaştırılmış ve bu uy
gulama 1987 yılı içinde başlamıştır. 

1988 yılında, bir problem olarak kar
şımıza çıkan yılda üç defa vergi iadesi için 
müracaat şekli, yılda bir defa şeklinde de1 

ğiştirilerek, köylümüzün, çiftçimizin daha 
rahat etmesi ve daha rahat bir şekilde 
vergi iadesi alabilmesi imkânı bu vesi
leyle getirilmişitir. 

Değerli milletvekilleri, çiftçimizin bir 
başka önemli ayrıcalığı da, Katma Değer 
Vergisiyle karşı karşıya olduğu durum
dur. Özellikle, biraz önce ifade ettiğim 
gibi, 10 milyon liranın altında işlem ya
pan, küçük çiftçi sayılan mükelleflerimiz, 
köylülerimiz, tamamen, Katma Değer 
Vergisi dışımdadıfiar. Ayrıca, müstahsille-
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rimıiz, köylülerimiz, çiftçilerimiz ürettikle
ri mal içim, kendileri Katana Değer Vergi
si ödememekte; K/atma Değer Vergisi, 
köylümüzden mal alan, hizmet alan tüc
car ve diğer kimseler tarafından öden-
mekıtedir. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Köylü, 
alırken ne yapıyor Sayın Balkan? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Devamla) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; köylümüz ve çiftçimiz lehine 
yaptığımız bir başka uygulama da şudur : 
özellikle tarım ilaçları ve tanın traktör
leri de ilgili Katma Değer Vergisi yüzde 
8 olarak tespit edilmiştir. 

özetleyecek olursak,' Stopaj Vergisi, 
son, nihaî bir vergidir. Stopaj Vergisini 
ödedikten sonra, defter tutmak gibi for
malitelerle uğraşmayacaktır; köylü, bir 
defa stopaj ödedikten sonra, yılda bir 
defa beyanname vermek suretiyle bu me
seleyi halletmektedir. özelikle, küçük çfit-
çi herhangi bir şekilde vergiye muhatap 
değildir. Katana Değer Vergisini, malını 
satarken (köylü ödememekte, malı alan 
(kimse ödemektedir. Köylümüze, çiftçimi
ze, yem, ilaç, gübre ve diğer konularda 
yapılan sübvansiyonlarla çok büyük im
kânlar yaratılmaktadır. Defter tutma der
di köylünün sırtından alınmıştır. 

Sayın Başkan, köylülerimizin, çiftçi
lerimizin sosyal güvencelerinin sağlanma
sı istikametinde de, geçtiğimiz zaman için
de önemli kanunî düzenlemeler yapıl-
mıştırv 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakan gündem dışı ko
nuşmaya cevap vermek için kürsüye çık
tı; propaganda yapmak için değil. 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCEBE ALPTEMOÇÎN 
(Devamla) — 2925 ve 2926 sayılı kanun-
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lada, tarımda, kendi nam ve hesabına ça
lışan çiftçi ve köylülerimizin Bağ-Kur'dan, 
tarım-orman kesiminde süresiz olarak ça
lışan vatandaşlarımızın sosyal güvencesi
nin de Sosyal Sigortalar Kurumundan 
sağlanması hususları düzenlenmiştir. Bu 
uygulamalar pilot bölgede başlamış ve bü
tün yurt sathına yayılmaktadır. Belli bir 
süreç içinde yurdumuzdaki bütün köylü 
ve çiftçilerimiz sosyal güvence şemsiyesi 
altına alınacaktır. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
beni dinlemek nezaketini gösterdiğiniz için 
hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunu
yorum. Sağolun efendim. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
gündem dışı konuşmalar, gündem dışı söz 
isteyen sayın üyeler içim 5 dakikadır, sa
yın bakanlar için geneli hükümler uygu
lanır ve bu süre 20 dakikadır. (ANAP sı
ralarından «'Bravo Başkan» sesleri, alkış
lar) 

İçtüzüğün bu hükümlerini uyguluyo
rum; bu hükümleri uygularken Genel Ku
ruldaki tüm arkadaşlarımın da bana yar
dımcı olacakları kanaatini taşıyorum. 
(ANAP sıralarımdan «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

2. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder 
Kırlı'nın, Dışişleri Bakanlığının ihtiyacı 
zırhlı araç ve gereçlerin alımına ilişkin 
gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
şimdi, gündem dışı söz isteyen ikinci sa
yın üye, Balıkesir Milletvekili Sayın ön
der Kırk'ya söz veriyorum. 

Sayın üyeler, Sayın Önder Kırlı, Dışiş
leri Bakanlığı gereksinimi nedeniyle yapı
lan zırhlı araç ve gereçler alımına ilişkin 
olarak konuşmak istemiştir, 

Buyurun efendim. 
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İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; günler
dir basınımızı ve kamuoyunu meşgul eden 
bir konu, Dışişleri Bakanlığımızın gerek
sinimi olan zırhlı araç ve gereçler için 
yapılan ihalelerdeki yolsuzluk söylentile
ridir. Gerçi, aylarca önce, Dışişleri Ba
kanlığımız, hir devlet memurunun ihba
rı üzerine yapılan incelemede herhangi 
bir yolsuzluğa rastlanmadığını bildirmişti; 
ancak, daha sonra, tarih ve sayı verilerek 
belgelere dayandırılan bu konu üzerinde, 
Yüce Meclisin bir üyesi olarak, o alım
lardan sorumlu ve suçlamalarda hedef 
olarak gösterilen Millî Savunma Bakanı 
Sayın Vuralhan tarafından yanıtiannıası 
dileğiyle, sözlü soru önergesi verme gere
ğini duydum. Amacım, tamamıyla iyi ni
yetle ve tam bir sorumluluk bilinci için
de anayasal bir görevi yerine getirmek, 
Meclis denetimini işletmek ve bu konuda 
öncelikle Sayın Vuralhan'ı dinlemekti. 
Bir yolsuzluk söylentisinin hedefi olması 
yanında, kendileri şu anda Millî Savunma 
Bakanı oldukları için, ıkonunun ayrı bir 
önemi olduğuna inanıyordum. 

inancım odur ki, Millî Savunma Ba
kanlığı, çok önemli bir bakanlıktır; mil
yarlarca dolarlık ihaleler yaptığı bir ger
çektir. Bakanlık adının başında yer alan 
«Millî» sıfatı dahi, hepimize, ayrı bir özen 
göstermemiz gerektiğini belirtir nitelikte
dir. O halde, bu bakanlık her türlü şaibe
den uzak olmalıdır. Bu makamı işgal eden 
Sayın Bakana basın ve kamuoyunda yö
neltilen söylentiler, başta Meclisimizin 
sayın üyelerini, Ordumuzun değerli ko
mutanlarını ve Ordunun içkiden gelmiş 
Sayın Cumhurbaşkanını ve giderek, ka
muoyunu rahatsız eder niteliğe bürün
müştür. 

Bu söylentiler gerçek midir, gerçek de
ğil midir? Bir miüetveklinin görevi, ko
nu üzerine gerekli ciddiyet ve ağırbaşlılık
la eğilmek ve gerçeği ortaya çıkarmaktır. 

Dileğimiz, bu söylentilerin (gerçek dı
şı olması Sayın Bakanın huzur içinde gö
revini sürdürmıesidir. 

önergemıizlle, Ibir yandan, bakanlik 
mevkiinde bulunan bir İnsanın onur ve 
şerefini korumayı, bir yandan da ulusal! 
(güvenliğin gereği olarak, gerçeği araştır
mayı amaçlıyorduk. 

Değerli üyeler, ıgeçen hafta içinde, 
Sayın Bakanın bu kürsüden yaptığı o ta
lihsiz konuşmayı dinledik. Eğer böyle 
bir konuşma yapmasalardı, soru öner
gemin yanıtlanmasına kadar bekleyecek-
ıtiım; ancak, ıkonuşmakrdafcıi akıl' almaz 
suçlamalar, huzurunuza çıkmayı gerekM' 
kıldı* 

'Gösterdiğimiz tepkiler üzerine, Sa
yın Vuralhan açıklama yapmak gereğiniı 
duydu. Bu açiklamasında SHİP'yi suçla-
madığını belirtiyor; evet, konuşmasında 
SOP'nin adı geçmedi'; ileri sürdüğü gibi, 
bir milletvekilinin adı da geçmedi'; ak
sine, zabıtlardan aynen okuyorum1: «Bazı 
muhalefet milletvekilleri konuya ilişkin 
sorumsuz beyanlarda bulunarak...» di
yorlardı. Görülüyor ki, suçlanan, açık
ça, ibazı muhalefet ımîiletveleEleridir. 
Ben de kendileri hakkında araştırma ya
pan ve bu konuyu Meclise getiren mii1-
lletveikilıiyim; bu nedenle, Sayın Bakanın, 
ağır haksız ve insafsız suçlamalarına he
def 'olduğum gerçeği, bütün yalınlığı ile 
ortadadır. 

Sayın millletvekileri, bu Meclisin üye
leri olarak gerçekleri ortaya çıkarmak; 
eğer suçsuzsa, hakkında söylentiler çıkan 
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ıbir balkana aklanma olanağı sağlamak, 
görevimizdir. Bu amaçla verdiğimiz soru 
önergesinde, asla suçlayıcı değildik ve ne 
diyorduk: «Asla peşin hükümlü hareket 
etmeksizin, bu söylentilerin hangileri 
nün hangi ölçüde haklılık taşıdığını, Sa
yın Vuıralhan'la 'ilişkisinin ölüp olmadı
ğının ortaya konmasında yarar görüyo-
ıruz. Ziıra, söylenti ve suçlamaların hedefi 
durumuna gelen Sayın Vuralhan, şu an
da Millî Savunma Bakanıdır ve Ordu
muzun modernizasyonu çerçevesinde, mil
yarlarca dolarla iıfade ediılen yeni dış-
atarilaır yapılmaktadır ve yapılacaktır. Bu 
alımların her türlü şaibeden uzak olarak 
gerçekleştirilmesinde, ulusal çıkar, dev
letlin ve hükümetin itibarı bulunduğu 
tartışmasızdır. (Asla peşin hükümlü ha-
ıreket etmeksizin...» diyorduk. 

Bütün bu iyi niyetimize rağmen, bu 
çatı altında büyük bir sorumsuzluk ör
neği ile karşılaştık. Bizim kendisine asla 
reva görmediğimiz, ıbir muhalefet partisi 
olarak, olanca ciddiyet ve sorumluluk için
de yönelttiğimiz sorulara yanıt bekler
ken hiçbir sorumuza en küçük bir yanıt 
{gelmediği; aksine, haksız, insafsız bir sal
dırıya uğradık. Parlamentomuz içinde biır 
bakanın ıböylle konuşaibiIimesL ciddî bir 
talhsizüıMir. ' 

Ben hu söylentilerin ıgerçek olup ol
madığının araştırılmasını istediğim için, 
Sayın Bakan tarafından, Ermeni terörist
lere hedef gösterici ilan edildıim. Ben de 
kendilerini «Çelik yelek yerine, teneke 
yeleklen yetersiz aıraç ve gereçler ata
dı» diye, Ermeni teröristlerle işbirlikçi 
olarak mı lian ©deyim? f(SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar; ANAP sı
ralarından gürültüler.) Hayır, bunu yap
mam. Bunu yapmam; çünkü, taşıdığım 
sorumluluğu bilyorum; ama, şunu söy
lerim, Dış temsikiilikllerıimize alınan araç 

ve gereçlerin yetersizliği ve bu yolda yol
suzluklar olduğu söylentilerinin araştınl-
masmı, iddiaların doğru olup olmadığı
nın ortaya çıkarılmasını istemek, Erme
ni teröristlere hedef göstermek olamaz; 
akaitte, bu, ciddî bir uyardır. Eğer, o 
aıraç ve gereçlerde gerçekten yetersiz
lik varsa, derhal yeterli halle getirilmesi
ni gerçekleştirmek zorundayız; ama, böy
le yetersiz araç ve gereçler alınmışsa, 
onları allan yetkiler, Ermeni terörüne he
def olan duş temısi'lcilikierimizi bilerek ya 
da bilmeyerek kurbanlık koyun haline 
getirmişlerdir; bunun hesabını vermeli
dirler. Asıl suç buradadır, suçlu burada
dır, düşülen mantık yanlışlığı buıradadır 
ve Sayın Bakanın tabiriyle, ihanet bura
dadır. ıflSHP sıralarından alkışlar) 

Bu yolsuzluk söylentisini Meclis önü
ne getirme istemlerimizi, yüreklerimizi 
her zaman burkan Dışişlerinin 50 aziz 
şehidiyle önleme çabası, modası geçmiş 
bir ilkelliktir. Böyle bir davranış, ne 
özünde haklıdır, ne de böyle bir suçla
mayla 'bu Mecliste korkutulacak insan 
vardır. Aksine, yeni şehitler vermemek 
için böyle olayların üzerine gideceğiz. 

Sayın milletvekilleri, ne hazindir ki, 
bu Meclisin bir üyesi olarak, anayasal 
bir hakkımızı kullanarak gerçeği araştır
ma yolunda kendisine yönelttiğimiz soru
lara cevap vereceğine Sayın Bakan, kabi
ne arkadaşlarına ve Yüce Meclise dönü
yor ve «Hassas konuların - bu olayda 
olduğu gibi - çarpık amaçlarla kullanıl
ması yolunu biır kere açaırsak, benim 
için sahnelenmeye çalışılan oyun, yarın 
sizlin için de olabilir» diyor; yani, gözda
ğı veriyor; yani, «Gerçeği araştırmayın, 
kayıtsız ve koşulsuz beni koruyun» dî  
yor,. 

Cumhuriyetin bir bakanına bu aczi 
yakınamıyorum. (ANAP şuralarından 
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sıra kapaklarına yummalar, SHP şurala
rından alkışlar) Bu parlamento, artık sa
ğır sultanın bile duyduğu bu yolsuzluk 
ıslöylientitoinin üzerime gitmezse, en başta 
Sayım Bakanın şeref ve onuru gölgeli 
kalacaktır, ©en, siyasî .parti farkı gözet
meksizin, Yüoe Meclisin tüm üyelerinin 
ıbu konuda bizim kadar duyarlı olduğuna 
içtenlikle inamyorum. 

Sorularımız bâlâ cevap bekliyor Sa
yın Bakan. Alınan zı/rhll araçlar için 
Schuca Şiırketiyle^ ön anlaşma yapıldığı
nı öğrenir öğrenmez, Washington Büyük
elçiliği, hukuk danışmanına bir rapor 
'haztflaltima gereğimi niçin duymuştur? 

Bu şirketin iflasın eşiğinde olduğu 
yalan mıdır? 

Alman Schuca Şirketine verilen iha
lede, önceden Stuttgart Başkonsoloslu
ğumuza araştırma emri verilımişken, he-
mıen akabinde devreden çıkarılarak, kü
çük ibiır memur olduğunu söylediğinz 
lOsrnan öznur, neden devreye gMvarraş-
'tiır? Bu şahsın oğlu, Schuca Şirketinde 
çalışmamakta mıdır? , 

Bu siırketin satmak istediği çelik ye
meklerin kurşun geçirdiği eksper rapor
larıyla sabitken, zırhlı araçlar da neden 
bu (şirketten alınmıştır? 

IBu zırhlı araçlardan, Cumhurbaşkan
lığı köşküne alınan, niçin (iade edilimiş-
ıtiırı 

Sorun Dışişleri personeline alınan 
araçlardan memnunlar ımı? 

Zırhlı ithale sonrasında Almanya'da-
ki şirket el değiştirirkıen, sizin «Bonn 
Büyük elçiliğinde küçük bir memurdu» 
dediğiniz Osman »öznur'un Schuca'da ça
lışan oğlu ibrahim öznur, birdenbire 300 
milyon sermayeli bir şirketin sahibi olu-
vermemiş midir? 

Bir ayağı alışveriş yaptığınız şirkette, 
bir ayağı sizin örgütünüzde olan şahıs
larla ticaret yapıyorsunuz; sonra, o şa
hıslar birdenbire mülıtimilyoner oluveri-
yorlar; tatil köyleri kuruyorlar, siz de, 
sıfcça, kahvelerini İçmeye gidiyorsunuz... 
Sayın Vurallhan, bütün bunlar, siz,. Dış
işleri İdarî ve ıMalî Daire Başkanı oldu
ğunuz dönemde yapılıyor; «(Belgelerde 
benim adım yok, ben bunları binmiyo
rum» diyemezsiniz. İBu şirketlerin tartış
ma götürür oldukları açık. Biz, namuslu 
insanlara söz atmıyoruz, gerçeği sizden 
öğrenmek istiyoruz. Şu anda, milyarlarca 
dolarlık iteleler yapan ıbir bakanlığın 
basındasınız; Iherkesin ve hepimizin gü
ven duyması gereken bir mevkidesiniz; 
ıhesap vermek zorundasınız. Araştırmak, 
sormak bizim görevimiz; siz savcı değil
siniz, 'suçlama yolluna gidemezsiniz; «Bel
geleri sızdıran var» yaygarasıyla Dışişlfârıi 
mensuplarını İhanetle suçlayamazsınız., 

IBAŞKAN — 'Sayın (Kiril, toparla
yınız efendim, toparlayın lütfen. 

I. ÖNDER KIRLI l(Pevamla) — To
parlıyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri, 'Sayın Vuralhan 
bu kürsüde, basınımıza da insafsızca sal
dırdı. Basının görevi soru sormaktır., 
Bunlara cevap vermeyecek, cevap vere
meyeceksiniz; ama, kürsüye çıkıp,, basın 
mensuplarını suçlayıp, karalayacaksınız; 
arkadan da, gerçeğe dayalı ve özlediği
miz basın anlayışından dem vurarak, Ba
sın Yasasında getirmek istediğiniz anti^ 
demokratik değişldıiklbre acemice kılıf 
Jıazırlayacaksınız... '(ANAP sıralarından 
gürültüler) Ve o kanunu çıkardığınız za
man, basın, bir iddiayı dahi ortaya ata
mayacak; susturulan basın, suçlanan mil-
«letvekileriyle. ülkeyi yağma Hasan'ın bö
reği gibi yöneteceksiniz, sonra da bunun 
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aidi demokrasi olacak!.. Ne âlâ memle
ket!... 

Değerli milletvekilleri, bu Meclis 
kürsüsünde yapılan o talihsiz konuşma
da, demokrasi 'tarihimizde... 

BAŞKAN — Sayın Kırlı... 
1. ÖNDER KIRLI (Devamıla) — 

Topluyorum efendimi. 
BAŞKAN — Sayın Kırlı, lütfen... 
t ÖNDER KHRL1 (Devamla) — 

İlık kez 'Sayın Balkan, 10 milyonları aşan 
otel ıgiderlerinin biır şirket tarafından 
karşılandığımı fütursuzca kabul) etti ve 
parayı ödeyen firmaları, «imkânlarıyla 
kampanlarairına ıkatılırnıj peik değeri gö-
oüldaşlar olanak niteledi. Dikkatle üze-
ırinıde duralım; İddia da, parasal desteği 
sağlayan bir şiıfket, ihir firmadır. Şimdi 
soruyoruz... 

BAŞKAN — Sayın Kırlı... 
GÜNEŞ TANER ((istanbul) — Böy

le olmaz Sayım Başkan, daha bitiremedi. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Karla, (konuşma
nız 5 dakikayı geçti efendim. 

t. ÖNIDOR KIRLI ((Devamla) — Top
luyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen, son sözlerinizi 
söyleyiniz. İçtüzük hükümlerine tüm 
üyelerin uyması gerekıtiğini toir kere 
daha ifade ediyorum. Lütfen sözünüzü 
|tamâmilaynıız efendim. 

i. ÖNDER KIRLI ı(Devamlıa) — Sa
yın 'Milî Savunma IBakanı, bütün bu sor
duğumuz soruları, işgal ettiği mevkiin 
soruımlluluğu içinde açıklamak durumun
da olan bir insandır, 'önce kendi şahsî 
hesabınızı veriniz Sayın Balkan; muhale
fetin veremeyeceği hesap yok. Çamur 
atma ile işin altından kalkıüamaz. İkti
darsınız, devletin ıtüm olanakları eliniz
de; ijşte muhalefet partileri; suçladığınız 

AAt% 
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gibi, milyarları alıp götüren varsa, ko-' 
yun ortaya. Ne Sayın Dışişleri Bakanı, 
ne de jbir toaşlka sayın bakan çıkıp..4 

BAŞKAN — Sayın Kırlı, lütfen ta-
mamlaymız efendim. 

İL ÖNDER KIRLI (Devamla) — 
Topluyorum efendim. 

İBASKAN — «Topluyorum» yok. 
(ANAP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar, gürültüler) Müsaade edin efen
dim... Müsaade edin efendim... 

t. ÖNDIER KIRLI (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri, ne Sayın Dışişleri 
Bakanı, ne de bir fyaşka sayın bakan
dan değü, Sayın Vurallhan'dan, soru-
ılaırıma cevap ıbekliyorutm. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kırlı, Sayın Kır
lı, lütfen ıcümlenizi tamamlayınız efen
dim. 

1 ÖNDER KIRLI l(Devamia) — 
Tamam efendim. Topluyorum efendim. 

Sayın Bakanın, sinema yıldızları gibi 
dublör kullanamayacağını umuyorum. 
ıtfANAP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar, gürÜ'Mler) Meclis tutanakları
na geçen o meşhur konuşmada. «Geç
mişte ifa ettiğim 'her görevin ve o gö
revin icabı olan mesuliyetin hesabını 
her zaman ve her yerde vermeye ha
zır olduğumu da huzurunuzda özelikle 
vurgulamak isterim» diyordu. 

İşte kürsü. İşte Meclis; bu sözünüz
den dönmeyeceğinizi umuyorum. (ANAP 
sıralarından igürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kırlı... Sayın 
Kırlı, sözünüzü »kesmek mecburiyetinde 
kalacağım. Lütfen... (ANAP sıraların
dan igürültüler) 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — 
İlik defa çıktığınız o kürsüde oturumu 
(idare edemiyorsunuz. 
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BAŞKAN — Lütfen susun efendim; 
Başkanlık: Divanı görevini yapıyor efen
dimi. 

1. ÖNDER (KIRLI (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, çağ atladığı iddia 
©diten Türkiye'de, çağdaş olabilmek içim, 
öncelikle bu zihniyetten ve 'böyle bir ba
kandan kurtulmak gerekir. 

Saygılari'mla. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarıım... 
CÜNEYT CANVER ((Adana) — Sa

yın Bakan, cevap verin. 
DURMUŞ FİflKjRÎ SAĞLAR (İçel) 

— Sayın Bakan cevap verecek mi? Sa
yın Bakanın cevap vermesi gerekir; Sa
yın Bakana sataşma var. 

(M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Sayın Balkan, buyurun kürsüye, sizi 
bekliyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... 

Değerli arkadaşlarım, içtüzük bü
kümlerine göre gündem dışı söz alan 

. arkadaşımızın kaç dakika konuşacağını 
sizlere söyledim. Bu, >1973 içtüzüğüdür 
ve 1982 Anayasasına göre, İçtüzük henüz 
hazırlanmış değildir. (ANAP sıraların
dan gürültüler) Lütfen... Lütfen... 

Bu İçtüzüğü, Başkanlık Divanınız, 
elinden geldiğince, ıtüm üye arkadaşları-
anızın kürsü özgürlüğüne saygı duyarak 
uygulatmaya çalkşıyoır. (ANAP sıraların
dan gürültüler) Bunun için, arkadaşlan-
ımız, kendilerine taalluk eden bazı cüm
leleri tamamlamak... 

ıMEHMİET MOKiERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Ne cümlesi yahu?..' 

BAŞKAN — Ve yazılı bazı konuş
manın uzaması nedeniyle, 'Başkanlık Di
vanından bir iki dakika istemektedirler. 
(ANAP sıralarından «Yarım saat oldu» 
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sesleri) Müsaade edin. Bendeniz;, demin, 
aynı şeyi Sayın Bakan için de yaptım. 
Onun için, uygulamalarımı, belidi bir 
yan tutarak değil, doğrudan doğruya, 
Parlamentonun, Genel (Kurulun ciddî bir, 
çaliışma içinde bulunmasını sağlamak 
için yapıyorum; bu konuda bize yardımcı 
olursanız çok memnun olurum. (ANAP 
sıralarından gürültüler, 'SHP sıralarından 
alkışlar) 

İMETİN BALTBEY (Afyon) — Saa
tini değiştir. 

BAŞKAN — 'Şimdi, tekrar ediyo
rum; içtüzük hükümlerine göre, Sayın 
Bakan veya Dışişleri Bakanına izafe
ten Hükümet adına diğer bir 'bakan ce
vap verebilir... Vermediğine göre, görüş
me ıtamamllanmıştır. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

IMEHIMIET MIÜKERRBM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — iSana ne yahu; Allah 
Allah: 

DURMUŞ FUKİRI SAĞLAR (İçel) 
— Sayın Başkan, yanlışlık var; gaüba 
cevap vermesi gerekiyordu; Sayın Baka
na sataşma var, cevap vermesi) gereki
yor. 

CÜNEYT CANVEIR (Adana) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakana sataşma var; 
cevap versin. 

BAŞKAN — Değeri arkadaşlarım, 
İçtüzüğün 60 inci maddesine göre, Hü
kümet, isterse cevap verebilir, isterse 
vermeyebilir; lütfediniz, Başkanlık Diva
nı bu takdir hakkını kullansın. 

3. — İstanbul Milletvekili M. Ali 
Eren'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu-
da meydana gelen olaylar ile bunların ne
denlerinin Parlamento tarafından bütün 
yönleriyle ele alınarak tartışılması ve ger
çekçi çözüm yolları bulunmasının ge
reği konusunda gündem dışı konuşması 
ve İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'nin 
cevabı 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
gündem dışı söz isteyen üçüncü arkadaşı
ma söz veriyorum. 

İstanbul 'Milletvekili Sayın M. Ali 
Eren buyurun efendim. {SHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Eren, gündem dışı söz isteği
niz; Doğu ve Güneydoğu Anadoluda 
meydana gelen olaylara ilişkindir; 'bu 
çerçeve içinde İkadır ve sürenizi buna gö
re kullanırsanız memnun olurum efen
dim. 

İM. ALÎ EREN '(tstanibul) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekili arkadaşla
rım; bu ülkenin hiçbir sorunu tabu de
ğildir, her sorunu Yüce Mecliste tartı
şılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bundan önceki 
gündem dışı konuşmalarda ve onlara ve
rilen yanıtlarda, bazı konular özellikle, 
mahrem kabul ediliyor, özellikle tabu 
gibi görülüyor vie onlara dokununca, he
pimiz âdeta yerimizden fıntıyoruz. Ha
yır! Sorun varsa, o sorun bu memleke
tin sorunudur, 'bizim sorunumuzdur; o 
sorunu burada tartışacağız, o soruna 
burada çözüm bulacağız. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin 
ciddî sıkıntıları vardır; bu sıkıntıların ba
şı da, konuşan, çok sesli, sorunlarını 
tartışan ıbir toplum olamama sıkıntısı
dır. Ulusal sorunlarımız öcü değildir. 
Bu sorunlarımızı korkusuzca, özgürce, 
tüm siyasal örgütlerimizde; toplumun her 
kesiminde tartışmalıyız. Bu tartışmalara 
Parlamento da katıtaalı, çözüm yolları 
burada aranmalıdır. Böyle bir ortamın 
yaratılması, ulusal çıkarlarımız gereğidir. 

Bugün, kamuoyunu sürekli meşgul 
eden toplumsal yaralarımızdan biri de 
Kürt sorunudur. Uzun yıllar tabu gözüy
le bakılan ıbu sorunun, 'basınımız ve ay-
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dınlarımız tarafından tartışılmaya başlan
ması olumlu bir gelişmedir. Başbakan 
Sayın özal kadar televizyondan yarar
lanan yazarlarımızdan Mehmet Ali Bi-
rand'ın sık silk bu sorunu gündeme getir
mesini önemli ve savindirici bir gelişme 
olarak değerlendiriyorum. _ 

Değerli milltvekilleri; Parlamento 
bu tabuyu yıkmak zorundadır. Kürt 
sorununu bütün yönleriyle ele alarak, 
gerçekçi çözüm önerileri üreterek, sorunu 
tüm detaylarıyla tartışmalıdır. Bugüne 
kadar soruna doğru yaklaşım gösteril
memiş v,e Kürtlerin varlığı sürekli yad
sınmıştır. Bu insanlarımıza hep kuşkuyla 
bakılmış, farklı siyasal ve ekonomik uy
gulamaya tabi tutulmuşlardır. Şöyle ki; 
yasalarımız Doğuda farklı, Batıda fark
lı yorumlanmış ve uygulanmışlardır. 
(ANAP ve DYP sıralarından gürültü
ler) 

ABDULHALtM ARAŞ (Kocaeli) — 
Yalan söylüyorsun, yalan!... 

M. ALÎ EREN (Devamla) — Doğu
da, en basit bir olaydan tüm bölge hal
kı sorumlu tutulmuş, köylüler, çoluk -
çocuk, yaşlı - genç ayrımı yapılmaksı
zın gözaltına alınıp, işkence ve kötü mu
ameleye tabi tutulmuşlardır. Bölgenin, 
Türkiye ihtiyacının bir bölümünü karşıla
yan yeraltı ve yerüstü zenginliklerine 
karşın, bugüne kadar, bu ıbölge mahru
miyet bölgesi olarak bırakılmış, kendi 
dillerini konuşmaları yasaklanmıştır. 
(ANAP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar, gürültüler) Bölgede asimilas
yon var gücüyle devam ettirilerek, isim
ler değiştirilmekte, vatandaşlar çocukla
rına özgürce isim verememektedirler. 
(ANAP ve DYP sıralarından gürültü
ler) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Ne ko
nuşuyorsun; bilmiyorsun. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Atatürk milliyetçiliği çerçeve
sinde Türk Milleti içerisinde herhangi bir 
ayrım yapılamaz. Türlkliye'de Türk Mil
leti vardır. 

TALAT SARGIN (Tokat) — Anaya
sayı unutma, Anayasayı. 

M. ALÎ EREN (Devamla) — Doğu
da düzenlönen operasyonlarda özel talim-
•nameler uygulanmakta ve yakalanan sa
nıkların olay yerinde infazı yapılmaikta-
dır. (ANAP ve DYP sıralarından gürül
tüler) Tunceli Sıkıyönetim Komutanı...s 
(ANAP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Dinle, dinle; önce dinlemesini öğre
nin. Dinle, anlatacağım. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın hatip, 
bir dakika efendim. 

M. ALt EREN (Devamla) — Eğer 
yürjeğiniz varsa, söylediklerimiz yanlışsa, 
gelir buradan yanıtlarsınız. Onu bekliyo
rum sizden; tartışmak istiyorum sizinle. 
Gelin, yanıtlayın... '(SHP sıralarından al
kışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 
Onun için dinleyin. 

Bölgede kurulan ve olağanüstü yetki
lerle donatılan bölge valiliği, vatandaşları, 
«güvenilir güvenilmez» vatandaşlar ola
rak ayırmış; «Köy koruculuğu» adı al
tında yeni bir güvenlik sistemi oluşturu
lup, halk, kendi kendini korumaya zor
lanmıştır. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Ulusal bütünlüğümüzü 'bozucu 
sözler sarf ediyorsun. 

M. ALt EREN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, geçen oturumlarda gündem 
dışı konuşmalara yanıt vermek üzere 
Sayın Dışişleri Balkanımız Mlesut Yılmaz 
söz aldılar. Gerek, Yunanistan sorunuyla 
ilgili, Yunanistan'daki Türk dernekleri
nin «Türk» sözcüğünün kaldırılması ola
yı ve Yunanistan'daki Türklere yapılan 

baskılardan söz ederek, Yunan-Hüküme
tinin bu tutumunu ıkınadılar; gerekse de, 
Bulgaristan'da Türklere.... 

HÜSEYİN CAHİT ARAL (Elazığ) 
— Saf kan Tüfk onlar. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Yunanistan'da ve Bulgaristan' 
da, uluslararası antlaşmalarla varlığı ka
bul edilen bir Türk etnik unsuru var
dır... (SHP sıralarından «Otur yerine» 
sesleri, gürültüler) 

Sayın. Başkan, müdanale edin, mem
leketlin ulusal birliği hakkında konuşma 
yapamaz. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOGLU (Kahra
manmaraş) — Bölücü!... 

M. ALİ EREN (Devamla) — Biz 
demokratız... Oturun yerinize. Biz de
mokratız. Biz, Yunanistan'da olsun, Bul
garistan'da olsun, hangi milliyetten olur
sa olsun, insanlarımıza baskı yapılıyor
sa, biz her zaman o ibaskının karşısın
da olacağız; Türklere de baskı yapılma
sına karşı olacağız her zaman. Sizden 
de bu hassasiyeti bekliyoruz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Ulusal bütünlüğümüzü bozucu 
söz söylüyorsunuz. (ANAP ve DYP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Eren, Sayın 
Eren, toparlayınız efendim lütfen. 

M. ALİ EREN (Dövamla) — Sayın 
milletvekilleri, biliyorsunuz, Yunanistan' 
da, Bulgaristan'da Türklerin isimleri de
ğiştiriliyor, Türklere baskı yapılıyor, 
Türkler asimile edilmek isteniyorlar. Biz, 
Ana Muhalefet Partisi olarak defalarca 
buna Ikarşı çıktık. Ben, demokrat bir mil
letvekili olarak, Bulgaristan'ın bu tutu
munu kınıyorum; ama sizlerden de şunu 
bekliyorum: Ülkemizde de eğer azınlık 
milliyetlere baskı yapılıyorsa, onların 
isimleri değiştiriliyorsa '(ANAP ve DYP 
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sıralarından gürültüler) Siz de, gelin, bu
radan onu kınayın; onu bekliyorum siz
den. (ANAP ve DYP sıralarından gürül
tüler) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın 
Başkan, lütfen... Hatip, «Azınlık millet» 
dedi. Türkiye'de hangi azınlık millet var
dır, açuklasın bunu? (ANAP ve DYP sı
ralarından gürültüler) 

•M. ALI EREN (Devamla) — Sayın 
'milletvekilleri, biliyorsunuz, bundan ön
ce... (ANAP ve DYP sıralarından gürül
tüler) 

GîeMp buradan beni yanıtlarsınız, ben 
de size yanıt veririm. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Cevap 
ver buna, mecbursun cevap vermeye. 

M. ALI EREN (Devamla) — Bağır
mayın. 

Sayın milletvekilleri, ıbiliyorsunuz, 
Bulgaristan'dan ülkemize göç etmiş, kaç
mış, bölünmüş aileler var. Bu ailelerin acı
sını yüreğimizde duyuyoruz biz. (ANAP 
ve DYP sıralarından gürültüler) Geçen
lerde Türkiye'ye gelen AyselMn de acı
sını yüreğimizde duyduk hep, bugün de 
duyuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Eren, bir daki
ka efendim... 

İLHAN AŞKIN {Bursa) — Hangi 
azınlık imlet var, onu açıkla? 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuş
tur. Size, son sözleriniz, cümleleriniz için 
müsaade iediyoram; lütfen tamamlayı
nız. 

M, ALt EREN (Devamla) — Bitiri
yorum Sayın Başkanım. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın 
Başkan, açıklasın; hangi 'azınlık millet 
var, onu açıklasın? 

M. ALt EREN (Devamla) — Ancak, 
12 Eylülden sonra... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hangi 
azınlık millet var, onu açıklayın? (ANAP 
v«j DYP sıralarından gürültüler, sıra ka
paklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Lütfen... Çok rica ede
ceğim.... 

M. ALt EREN (Devamla) — ... ül
keyi terk etmek zorunda kalıp, yurt dı
şına giden, orada da vatandaşlık hakları 
ellerinden alınan yüzlerce insanımız var; 
onların da çoluğu, çocuğu aileleri bura
da... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Türkiye' 
de hangi azınlık millet var, onu söyle? 

M. ALt EREN (Devamla) — Sizle
re de soruyorum; onların ailelerine pasa
port verecek misiniz? Yurt dışına gön
derecek misiniz onları? (SHP sıraların
dan alkışlar) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Hangi azınlık?... Sayın 
Başkan, hangi azınlıktan bahsediyor? 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Cevap 
ver, cevap; hangi azınlık millet var Tür
kiye'de? 

M- ALt EREN (Devamla) — Ar
kadaşlarım, sayın milletvekilleri, demok
rasi bir bütündür; halkalarından birinin 
eksik kalması, bütününün kurulmasına 
engel olur. 

ADALET BAKANI MAHMUT OL
TAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sar 

yın Başkan, Anayasa dışı laflar oluyor. 
Türkiye'de azınlık ikim, onu söylesin. 
Böyle konuşmasına müsaade etmeyin. 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — 
Kimmiş azınlık?... Ayıp, ayıp. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Sayın Başkan, Lozan'da 
kimin azınlık olduğu belirlenmiştir. Ki
me hizmet ediyor?... (DYP sıralarından 
gürültüler) 
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YALÇIN KOÇAK (Sakarya) — 
Mecliste azınlıklar mı var? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Türkiye'de azınlık kim
miş? Açıklama yapsın 'Sayın Başkan. 

M. ALÎ EREN (Devamla) — Türki
ye dçin demokrasi, ülkede geçerli bir de
mokrasi olmak zorundadır. Bu konuya 
Parlamentonun sahip çıkacağına, tüm 
arkadaşlarımın gereken duyarlılığı göste
receğine inanıyorum. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
rından gürültüler, «Yuh» sesi, DYP sı
ralarından gürültüler) Kürsü burada, bu
yurun gelin tartışalım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim.' 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (An

kara) — Sen vazifeni yap, vazifeni. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA

LEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, ha
tibe cevap vereceğim. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı Sayın 
Mustafa Kalemli cevap için söz istemiş
lerdir; kısa bir maruzatta bulunduktan 
sonra kendilerine söz vereceğim. 

Değerli arkadaşlarım, hatibe yeriniz
den sık sık müdahale etiğiniz takdirde, 
konuşmanın insicamı bozulmakta ve böy
lelikle* konuşma uzamakta ve dolayısıyla 
her arkadaşımız, kendisiyle ilgili kısım
ları ele almak suretiyle söz söylemekte-
dir. [ 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Senin müdahale etmen gere
kir; etmiyorsun. 

MEHMET NECAT ELDEM (İstan
bul) — Hatip öyle konuştuğunda zatı 
âlinizin müdahale etmesi lazım. 

BAŞKAN — Kürsüde konuşulan her 
söz, ıbaikan tarafından 20 dakikada ce-
vaplandırıila'bilir. 5 dakika, 10 dakika 
olduğunu söyledim. Lütfederseniz, Sayın 

Bakan dinliyor, şimdi de söz aldı, ce
vap verecek. Eğer biz karşılıklı t>u şe
kilde muhavereye geçersek, toplantıyı 
sürdürmlemiz mümkün olmaz. 

Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
çok değerli milletvekilleri; bugün, bu 
kürsüde, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin çatısı altında, belki hiç . söylenme-
jpesi gereken birtakım kavramlar, birta
kım iddialar dile getirildi. Atatürk'ün 
Kürsüsünde bu iddialar, bu kavramlar 
diiîe getirilirken, bu kavramları, bu iddia
ları dile getiren sayın milletvekili arka
daşımıza, Başkanlık Divanının bu şekil
deki müsamahasını esefle karşıladığımı 
belirterek sözlerime başlamak istiyorum. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Sayın milletvekili burada, «hiçbir şe
yin tabu olmadığını, her şieyin konuşul
ması gerektiğini» ifade ettiler; aynen ka
tılıyorum. Türkiye Büyük Millet Mecli
sinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin sayın üyelerinden gizli ve saklı bir 
şey olamaz bu vatan sınırları içinde. 

Ayrıca, sayın milletvekilinin, belki 
dolaylı olarak gündeme getirmek istedi
ği bu konular, enine boyuna, 'bütün de
rinliğine, bu kürsüde, bu Mecliste, geçen 
dönemde de, ondan önceki dönemlerdie 
de; gerek açık oturumlarda,, gerök Sıkı
yönetim Kanununun tatbikatına ilişkin 
uzatma kararlarının ahnmasıınıda, gerek
se gizli oturumlarda tartışılmıştır. 

Sayın milletvekili, bu kürsüden, ken
di dillerinin konuşulmasının gerektiğini 
ifade ettiği gruptan bahsettiler; azınlık
lardan bahsetiler; işkenceden, kötü mu
ameleden bahsettiler, «Yasalar Doğuda 
farklı, Batıda farklı uygulanıyor» iddia
sında bulundular.; (SHP sıralarından 
«Doğru» sesleri) 
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Tabiî, bunlar söylenebilir. Bunların 
hepsi mrücerriet kavramlardır; söylemek
ten de sizi kimse alıkoymadı zaten; ama, 
Anayasamızın 3 üncü maddesini bu kür
süden bir kere daha okumak istiyorum: 
«Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bir bütündür. (ANAP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Dili 
Türkçedıir» (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

«Bayrağı, şekli (kanununda belirtilen, 
beyaz ay yıldızlı al bayraktır.» (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

«Millî marşı İstiklal Marşı'dır. 
Başkenti Ankara'dır.» (ANAP sırala

rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 

Demagoji yapma, demagoji. 
TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) 

— Şiir mi okuyorsun? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekillerıi; 3 üncü maddesini 
okuduğum ıbu Anayasaya göfle burada 
andiçtiık; bunu hatırlatmakta fayda var. 
Nasıl andiçtiık? 3 üncü maddesini okudu
ğum bu Anayasanın hükümleri içerisin
de seçilmiş ve bu kürsülere gelmiş mil
letvekilleri andiçtik. Bakınız nasıl andiç-
ıtiık, hatırlatalım. Hafızaii beşer nisyan ile 
maluldür; ama, bu kadar çabuk malul 
olmaması lazım. «Devletin varlığı ve ba
ğımsızlığını, vatanın ve milletin bölün
mez bütünlüğünü, milletin 'kayıtsız ve 
şartsız.egemenliğini koruyacağıma; huku
kun üstünlüğüne, demokratik ve laik 
Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâp
larına bağlı kalacağıma; toplumun hu
zur ve refahı, millî dayanışma ve adaleıt 
anlayışı içinde hierkesin insan hakların
dan ve ıtemel hürriyetlerden yararlan
ması ülküsünden ve Anayasaya sadakat-
tan ayrilmayaoağıma; Büyük Türk Mil-
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leti önünde namusum ve şerefim üzerine 
andiçerim» dedik, andımızı da böyle iç
tik. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu Anayasa elimizin altında, gözümüzün 
önünde ilken, sayın milletvekilli burada, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolumuzun ba
zı illerinde uygulanmakta olan olağan
üstü hal ile ilgili birtakım şeyler söyle
mek istiyor ise, ben bu konuda da siz
lere! bilgi vermeye hazırım. Daha iki 
gün önce o bölgeden geldim; pek çök 
yerlerini de dolaştım. Sayın İstanbul 
Milletvekilimiz, seçildiğinden 'bu tarafa 
belki daha o bölgeye gitmediler; ama, 
ben Bakan olarak ilk ziyaretimi o bölge
lere yaptım; bunu açıkça ifade ediyorum. 

26 Nisan 1979 tarihinden itibaren 
Güneydoğu Anadolu'da başlatılan sıkı
yönetim uygulaması, 19 Temmuz 1987 
tarihinde sona ermiş ve 285 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile, Bingöl, 
Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, 
Siirt, Tunceli ve Van illerini kapsamak 
üzere Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ih
das edilmiştir. 

Olağanüstü Hâl Kanununun 3 üncü 
maddesi gereği, 24.7.1987 tarihli Başba
kanlık onayıyla da Adıyaman, Bitlis ve 
Muş illeri, mücavir iller olarak tespit 
edilmiştir. 

285 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Olağanüstü Hâl Bölge Valisine 
verdiği müracaat yetkisinin Olağanüstü 
Hâl Bölge Valisine kullanılması ve! 

yaptığı müracaat üzerine, Jandarma Asa
yiş Komutanlığı da kurulmuştur. 

Bakınız, Olağanüstü Hal Bölge Va-
liğinin ve Jandarma Asayiş Komutan
lığının kurulduğu bu bölgemizde - bir 
kere - şartlar nedir: Mücavir illerle bir
likte, 125 132 kiilometre karelik bir 
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sahayı kapsar. Doğu ve Güneydoğu 
İran, Irak ve Suriye ile toplam kara 
sınırı uzunluğu 850 kilometredir. Ara
zi, ıbitki örtüsü bakımından genelde 
çıplak; ancak yüzde 13.8'i ormanlık ve 
makiliktir; Merdin Dağları, Karacadağ, 
Cudi Dağı v!e Hezir Çayından itibaren, 
Van'ım doğusunda Kotur Çayına kadar 
olan dağlık kesim 'bitki örtülüdür ve daha 
iç kesiımlerdekıi dağlar da benzer özellik
leri taşır. 

8'i bu bölge sınırları içine alman, 3'ü 
de mücavir olmak üzere 11 ilde, 76 il
çe, 153 bucak, 4 905 köy, 7 081 mezra 
bulunmaktadır; 127 yerleşim biriminde 
de belediye teşkilatı vardır. 11 ilin top
lam nüfusu 4 789 408 olup, bu nüfusun 
yüzde 63'ü de kırsal alanda yaşamakta
dır. 

19 Temmuz 1987'den 8 Aralık 1987' 
ye kadar 156 olayın bir dökümünü yap
mam gerekir ise; 16 silahlı saldırı, 24 
güvenlik kuvvetleriyle çatışma, 15 baskın, 
2 pusu, 8 gasp ve soygun, 22 taciz ate
şi, 23 adam kaçırma, 38 sabotaj ve kun
daklama, 8 bildiri, yazılama, pankart 
asma sekilinde olaylar meydana gelmiş
tir. 

Bingöl'die 7, Bitlis'te 2, Diyarbakır' 
da 9, Elazığ'da 2, Hakkâri'de 41, Mar
din'de 38, Siirt'te 25, Tunceli'de 32 olay 
meydana -gelmiştir. 19 Tammuz - 8 Ara-
ık 1987 tarihleri arasında 47 terörist 
ölü olarak ele geçiriılmiştir. Örgütün ger
çekleştirdiği silahlı saldırılarda 17 güven
lik görevlisi şehit ojmuş, 35 kişi ise ya
ralanmıştır. Bunun yanı sıra, 105 vatan
daşımız hayatını kaybetmiş, 53 kişi ya
ralanmıştır. Bölge valiliğinin kuruluşun
dan bu yana, 119 vatandaş terörist ör
gütlerce kaçırılmış, bunlardan 63 kişisi 
de geri dönmüştür. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu bilgileri niye verdim? Bu bilgileri 
vermemde bir maksadım var. Şöylle ki: 
Bakınız her türlü konuyu biz bu Mec
lise getirir konuşuruz, 'bunların cevap
larını da sayın milletvekillerinin taleple
ri üzerine açık seçik veririz; bundan bir çe
kincemiz yoktur; ama, bu bölgeye hizmet 
vermeye çalışan güvenlik kuvvetlerimizi 
şu veya bu şekilde birtakım caydırıcı 
suçlamalarla veyahut da güvenlik kuv
vetlerinin görevlerini yapmasına mani 
olucu birtakım beyanlarla bu bölgedeki 
meselemizi hailedemeyiz. Bu bölgedeki 
meselemizi halletmek istiyor isek, bunu, 
günlük politika tartışmalarının kısır çe
kişme döngüsü içerisine almadan, çok 
açılkyüreklilikle bu kürsüye getirip, ra
kamlarla, belgelerle ortaya koymamız la
zımdır. içişleri Bakanlığı olarak bundan 
'bir çekincemiz yoktur. 

Bu kürsüden açık ifade ediyorum. 
Soracağınız her türlü suale, gerek bu 
kürsüden, gerek bakanlığımda cevap ver
meye; rakamları ortaya dökmeye, bilgi
leri size aktarmaya her zaman hazırım; 
ama, bu kürsüyü birtakım kişilere veya 
çevrelere veyahut da 'birtakım ideolo
jilere selam söyleme manasında kullan
mak, hiçbirimize yakışacak bir davra
nış değildir. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; ben bugün, kürsüde bu konuda ko
nuşan arkadaşımızın bu konuşmayı yap
mamasını arzu ederdim. Sayın Başkan, 
Başkanlık Divanı olarak bunu sen iyi 
şekilde değerlendireceğinizi umar ve bun
dan sonra, Atatürk'ün bu kürsüsünün bu 
kabil istismarlara açık tutulmamasını 
hassaten rica eder, hepinize saygılar su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ba
kan; teşekkür ©derim. 
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IV. — USUL HAKKI] 

1. — İstanbul Milletvekili M. Ali 
Eren'in yaptığı gündem dışı konuşmaya 
Oturum Başkanının müdahale etmesinin 
gerekip gerekmediği hakkında. 

ONUR AL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Sayın Başkan, tutumunuzla il
gili söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi tutumumla ilgili 
söz istiyorsunuz, lütfen söyleyiniz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Biraz evvel gündem dışı konuş
ma yapan arkadaşın konuşması cereyan 
edenken, Anayasa gereği, zatı âlinize te
rettüp eden bazı görevler yetine getiril
memiştir. Bu konuda usule taalluk leder 
bir biçimde, tutumunuzu değerlendirmek 
üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşım, siz 
usul hakkında söz istemiş bulunuyorsu
nuz, tutumla ilgili değil; usul hakkında 
söz istiyorsunuz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Usul hakkında efendim. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 64 ün
cü maddesinde «Görüşmeye yer olup 
olmaması, Başkanı gündeme veya Millet 
Meclisinin çalışma usullerine uymaya 
davet, ıbir 'konuyu öne alma veya geriye 
bırakma gibi usule ait konular, diğer 
işlerden önce konuşulur» denmektedir. 
(Gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Meclisin çalışma usullıerine uy
maya davet... 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Meclisin çalışması konusu ile, hati

bin 'konuşmasında size bir sataşma var 
ise... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Sataşma değil efendim. Zatı âli
niz, Başkanlık görevinizi, usule uygun 

L GÖRÜŞMELER 

olarak ifa buyurmadınız. Bu 'konuyu arz 
etmek üzere usul hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — 'Şimdi, usulle ilgili söz 
istemiş bulunmaktasınız? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An-
ıkara) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Usulle ilgili söz iste
ğiniz, benıim tutum ve davranışımla ilgili 
olduğunu söylüyorsunuz; ancak sözü, 
hatibin sözleriyle ilişkili' olarak istiyorsu
nuz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — İşin tabiatı gereği. 

BAŞKAN — Hatibin sözleriyle iliş
kili bir söz istemi ise, hatibin konuşma
larına 'Bakan cevap verdi... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Değil efendim. 

BAŞKAN — Başka arkadaşımıza sa
taşma varsa, o gelir cevap verir. Ancak... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — Sataşma değil efendim. Sataş
ma gerekçesiyle söz istemiyorum. Zatı 
âlinizin üzerinize düşen görevi ifa buyur-
madığınız gerekçesiyle söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz. Uhde
me düşen görevi yerine getirdiğim ka
naatindeyim; bir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (An
kara) — İfa buyurmadınız. Ben onu arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Ancak, bunda ısrar et
tiğiniz için, iki lehte, iki aleyhte usul hak
kında söz vereceğim. 

Buyurun beyefendi. (ANAP sıraların
dan alkışlar, SHP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar) 

Lehte mi, aleyhte mi Sayın Bozkurt? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (An

kara) — Aleyhte tabiî efendim; niye,leh
te olacak? 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (An

kara) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 
1920'denı günümüze kadar geçen safaha
tı incelendiğimde, herhalde, yapılan ko
nuşmalar içerisinde, biraz evvel bir de
ğerli milletvekilinin yaptığı konuşma ka
dar talihsiz bir konuşmayı tespit etmek 
mümkün değildir. (SHP. sıralarından gü
rültüler, ANAP sıralarından alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Başka
nım tutumu hakkında söz aldın. 

İM. ALİ EREN (İstanbul) — Usul 
hakkında konuşacaktı... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Sükûneti sağlar mısınız Sayın 
Başkan? Hitapta güçlük, çekiyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu 
mümtaz kürsüsünde Türk Milletinin bir
lik ve beraberliğini sarsma amacına ma
tuf bir biçimde, maalesef, talihsiz bir ko
nuşma yapılmıştır. (SHP sıralarından gü
rültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Usul 
dışı konuşuyor. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — öylesine talihsiz bir konuşma 
ki, Bulgaristan'da ve Yunanistan'da var
lıkları ikii ve çok taraflı antlaşmalarla 
kabul ve tescil edilmiş Türk unsuru ile, 
onlara yapılan mezalim ile, âdeta kendi
lerince muhayyel ve mutasavver bir unsur 
ortaya konulmak istenmiş ve onlar üze
rinde öylesine bir işlemin yapıldığı id
dia edilmek mevkiinde kalınmıştır. (SHP 
sıralarından gürültüler^ 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Başka
nın tutumuyla ne ilgisi var söylediklerinin? 

ONURAL ŞEREF (BOZKURT (De
vamla) — Türkiye'de, uluslararası anlaş
malarla veya ikili anlaşmalarla tespit edil
miş ve «Kürt» olarak tesmiye edilen her
hangi bir azınlık veya etnik grup yoktur.. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Türkiye'de, Yüce Atatürk'ün be
lirlediği! milliyetçilik anlayışı çerçevesin
de Türk Ulusunun birlik, beraberlik ve 
selametimi savunan Türk Ulusu, Türk 
Milleti vardır; bunu herkes böylece bi
le. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Sayın Başkan... 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sa

yın (Başkan, bunların usulle ne ilgisi var? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (De

vamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Bozkurt, bir da

kika efendim. 
Değerli arkadaşlarım, Başkanlığın tu

tumuyla ilgili usul hakkındaki bir müza
kerede başka bir hatiple ilgili veya ona 
atfedilen konuşma burada tartışma ko
nusu olursa sözü keserim. 

Lütfen, benimle ilgili konuşun, lüt
fen benim tutumumla ilgili konuşun efen
dim, (ANAP ve SHP sıralarından gürül
tüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Müsaae ediniz, arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Sayın Başkan, şu anda zatı-
âlkıiz Türkiye Büyük Millet Meclisine 
Başkanlık ediyorsunuz; yani, anayasal bir 
görevi ifa buyuruyorsunuz. Anayasamı
zın 11 inci maddesi, «Anayasa hükümle
ri, yasama... (SHP sıralarından «10 uncu 
maddeyi de oku» sesleri, gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — 84 üncü 
maddeyi de oku. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Sükûneti sağlar mısınız Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Değerli arkadaşım Sa
yın Bozkurt, şimdi mesele şu... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Görevinizi nasıl ifa etmediği
mizi arz ediyorum efendim. 

ıBAŞKAN — Eğer, doğrudan doğru
ya Başkanlığın tutumuyla ilgili konuşur
sanız, müzakereler sükûnette devam eder. 
Lütfen... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Sayın Başkan, siz şu anda, 
bendenize ve biraz evvel konuşan arka
daşımı dinleyen Yüce Meclise başkanlık 
ediyorsunuz. Yasama görevinin bir par
çasını ifa etmek mevkiindesiniz ve Ana
yasanın 11 inci maddesi, Anayasa hüküm
lerinin, yasama, yürütme ve yargı organ
larını, idare makamlarını ve diğer ku
ruluş ve kişileri bağlayan temel' hukuk 
kuralları olduğunu âfade etmektedir. 
(!SHP sıralarından «84 üncü maddeyi 
oku» sesleri, gürültüler) ve siz, Anaya
sanın, «Atatürk milliyetçiliğine bağlı» ifa
desine; Anayasanın, «Türkiye Devleti, ül
kesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 
Dili Türkçedir» hükmüne (SHP sırala
rından «84 üncü maddeyi de oku» ses
leri, gürültüler) ve buna benzer diğer hü
kümlerine aykırı bir biçimde, maksatlı 
bir şova ses çıkarmamakla, âdeta aynı 
cürmü işlemiş, aynı hareketi ortaklaşa 
kabul etmiş oluyorsunuz. Size teessüf 
ediyorum. (ANAP sıralarından' alkışlar, 
SHP sıralarından «84 üncü maddeyi oku» 
sesleri, gürültüler) 

Sizin vazifeniz, yelkovanla akrep ko
valamak değil; ama milleti bölmek iste
yen gerçek akrepleri kovalamak olmalıy
dı, 
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Saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar, SHP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
konuşma, benim tutumumla ilgili bir ko
nuşma değil. (ANAP sıralarından gürültü
ler.) Deminki konuşmalarda, "bir aralık, 
bazı arkadaşlarımız alkışlıyor, bazı arka-
daşlaranız 'bağırıyor. Şimdi size bir şey 
söyleyeyim : Konuşmada, benim usule ay
kırı 'bir hareketim söz konusu olmalıydı. 
Bu kürsü özgürlüğü içinde, 'başka bir şah
sa hitap etmek için Başkanın tutumundan 
söz edilmez; edilirse, o zaman, bu Parla
mentoda rahat, usule uygun çalışma dü
zenini sağlamamız mümkün olmaz., 

'Değerli arkadaşlarım, usul hakkında 
lehte ve aleyhte İkişer kişiye söz vereceği
mi söyledim. Lehte 'bir kişi konuştu, 
aleyhte de bir kişi konuştu. Aleyhte baş
ka bir kişi var mı efendim? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sa
yın Başkan, leh'te konuşacağım. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Cüneyt Canver, konuşma süre

niz 10 dakikadır efendim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; uzun 
konuşmayacağım, kısa bazı cümleler söy
leyeceğim ve müsaade eedrseniz - oturaca
ğım. 

Batı'da, soytarılık müessesesi vardır 
değerli milletvekilleri; ama, soytarılar kral
ları 'bile eleştirirler. Oysa, dalkavuklar 
«evet efendimci, sepet efendimci» dıirler; 
Doğu'ya özgüdürler. 

Sayın Bozkurt, siz bir dalkavuksunuz; 
soytarılık sizin için rütbedir. {ANAP sı
ralarından «Yuh» sesleri, gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar.) 

AHMET AKGÜN ALBAYRAK 
(Adana) — Sayım Başkan, nasıl söz edi
yor? Sözünü geri alsın. 
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MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) — Sa
yın Başkan, nasıl müsaade ediyorsunuz? 
Oldu mu şimdi? 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
usul tartışmasının hangi safhaya geldiğini 
size göstermek için, arkadaşımı kırmadım, 
usul hakkında konuşsun dedim, konuştu; 
'hangi usul hakkında konuştu? (ANAP sı
ralarından gürültüler.) Hangi usul?. Be
nim tutumum hakkında konuşmak için, 
benim Atatürk milliyetçisi olmadığımı 
iddia etmeniz lazım. (ANAP sıralarından 
gürültüler.) 

Onu iddia edebilecek 'burada tek kim
senin olduğunu sanmıyorum. Evvela, her
kes şu kürsüdeki konuşmasıyla ilzam edi
lir; o konuşma dolayısıyla söz alırsınız. 
Başkanınız olarak 'ben kendimi müdafaa 
etmek için inerim, kürsüden konuşurum,; 
size sataşırsam, o zaman konuşursunuz. 

Şimdi, Bayın Bozkurt arkadaşımın di
ğer bir arkadaşıma; yine, Can ver arkada
şımın da Bozkurt arkadaşıma dokunmak 
ve bazı sözler sarf etmek suretiyle, neti
ce itibariyle usul hakkında değil, usulün 
dışında konuştuklarını hep beraber kabul 
edelim. 

AHMET AKGÜN ALîBAYRAK. 
(Adana) — Niye mani olmadın? Mani ol
saydın. 

BAŞKAN — Bunu burada kapatıyo
rum ve ... (ANAP sıralarından gürültüler, 
sıra kapaklarına vurmalar.) 

KÂİMRAN KARAMAN (Hatay) — 
Sen iyi bir Başkan olamazsın. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (An

kara) — Sayın Başkan, sataşma nedeniyle 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
KiÂMRAN KARAMAN (Hatay) — 

Senden Başkan olmaz. Acemi! 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşım, neye 
göre söz istiyorsunuz, onu lütfen söyle
yin. (ANAP sıralarından gürültüler.) 

İBRAHİM ÖZDEMIR (İstanbul) — 
Hakaret etti; neye göresi var mı? 

ERKAN KEMALOÖLU (Muş) — 
Sözünü geri alsın. 

'BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
demin, bir arkadaşım, «çok tecrübeli de-

• ğilsiniz, yemi çıkmışsınız» dedi. 

ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — 
Doğru demiş. 

BAŞKAN — Beş dönemdir parlamen
toda bulunuyorum; ama beş dönem parla
mentoda 'bulunurken, Türkiye'de demok
ratik rejimin tüm kuralları ile yerleşmesi 
için uğraş veren bir arkadaşınızım. Sataş
mayı böyle yapıyorsanız, cevabınızı, bu
radan inerim, şu kürsüden veririm. (ANAP 
sıralarından «İn» sesleri, gürültüler.) Lüt
fediniz... Tarafsız yanımı tüm gücümle 
size, Türk Parlamentosuna göstermek is
tediğimi bir kere daha ifade etmek isti
yorum. Burası Türk Milletinin temsil edil
diği yerdir, millî (hâkimiyetin temsil edil
diği yerdir; kürsü özgürlüğü vardır, ko
nuşma özgürlüğü vardır, cevap verme öz
gürlüğü vardır; bunu ilan ediyorum. 

'Buyurun Sayın Bozkurt, sataşma için 
söz veriyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar.) 

Sayın Bozkurt, «sataşma» dediniz, o 
noktayı bana izah ederseniz memnun olu
rum. (ANAP sıralarından gürültüler.) İç
tüzüğün 70 inci maddesi öyle; zapta ge
çirmek için söylüyorum. Lütfen.... 

HAZrM KUTAY (Ankara) — izahtan 
vareste Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen... 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (An

kara) — Ben sataşma gerekçesi ile söz 
isterken, (bana, biraz evvel konuşan hati
bin hangi sözlerinin sataşma teşkil ettiği-
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md sormakla, âdaba, bernim 'hffiraz evvel 
vurgulamaya çalıştığım başkan modelinin 
yeni bir örneğini dana sergiliyorsunuz 
Sayın 'Başkan. (ANAP sıralarından «(Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Sayın Başkanım, endişe buyurmayı
nız; herkes seviyesi ile mütenasip hareket 
eder, seviyesi İle mütenasip konuşur. 
'(ANAP sıralarından alkışlar, SHP sırala
rından gürültüler.) 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Çok doğru; sen'in seviyen belli. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (De
vamla) — Endişe buyurmayınız Sayın 
Başkan, o seviyeye inecek bir İnsan olma
dığımı bu Meclis ve 'bu Meclislin geçen 
dört yılki tutanakları gayet güzel ifade 
etmeye hazırdır. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

ffl. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Cezayir Demokratik Halk Cum
huriyetini ziyaret edecek olan Cumhur
başkanı Kenan Evren'e, TBMM Başkanı 
Yıldırım Akbulut'un vekâlet edeceğine 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/418) 

'BAŞKAN — «'Başkanlığın Genel Ku
rula Sunuşları» kısmında, Cumhurbaş
kanlığının bir tezkeresi var, okutup bilgi
lerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Cezayir Cumhurbaşkanı Chadli Bend-
jedid'in davetlisi olarak 17-20 Ocak 1988 
tarihlerinde Cezayir Demokratik Halk 
Cumhuriyetini resmen ziyaret edeceğim
den, dönüşüme kadar; Cumhurbaşkanlı
ğına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
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'M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) — 
Biliyoruz; parti değiştirdin. 

ONURAL ŞEREF BOZKtURT (De
vamla) — Yalnız, ben kepdli kendime 
üzüldüm. Ben, biraz evvel konuşan arka
daşıma bir yılı aşkın süreyle başkanlık et
tim. Kabahat bende, ben ona Meclis kür
süsünden hangi seviyede konuşulacağını 
öğretemediğim için, kendi kendime hayıf
lanıyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Bir şairin şiiri vardır; «Çekildik izze
ti likbal ile babı hükümetten» demiş. 
Hamd olsun, çekildim izzeti ikbal ile bun
ların arasından. '(ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar. SHP sıraların
dan gürültüler.) , 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
gündeme geçiyoruz. 

KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

106 nci maddesi uyarınca, Türkiye Büyük 
'Millet Meclisi Başkanı Yıldırım Akbulut 
vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Kenan Evren 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

2. — Dünya Sevk ve İdare Formu
nun 26 Ocak • 2 Şubat 1988 tarihleri ara
sında tsviçreyde yapılacak yıllık toplantı
sına gidecek heyete, İstanbul Milletvekili 
Güneş Taner ile Samsun Milletvekili 
Mehmet Akarca'nın da katılmalarının uy
gun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tez
keresi(3/419) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anaya
sanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir 
tezkeresi vardır. Okutup, onayınıza suna
cağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Bir heyetle iştirak edeceğim Dünya 
Sevk ve İdare 'Forumunun 26 Ocak - 2 
Şubat 1988 tarihleri arasında İsviçre'de 
yapılacak yıllık 'toplantısına ekli listede 
adları yazılı parlamenterlerimizin de ka
tılmaları uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre 
gereğini arz ederim. 

Başbakan 
Turgut Özal 

Güneş Taner Mehmet Akarca 
İstanbul Samsun 

BAŞKAN — Okunan tezkereyi ve ek
li üsteyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edil
miştir. 

V. — SEÇİMLER 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
komisyonlarına üye seçimi. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, İç
tüzüğün 21 ve 25 inci maddeleri gereğince, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon

larına üye seçimli söz konusudur; ancak, 
bazı 'baskı 'hataları nedeniyle listelerin ta
mamlanamadığı saptanmış 'bulunmakta
dır. Seçimler için gerekli işlemi yarın ya
pacağız. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAP

LARİ 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alı

nak'ın, Erzurum Sıkıyönetim Askerî Mah
kemesince tutuklananlara cezaevinde iş
kence ve keyfî uygulamalar yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6jl) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Soru
lar» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sırada Kars Milletvekili Sayın 
Mahmut Alınak'ın, Erzurum Sıkıyönetim 
Askerî Mahkemesince tutuklananlara ce
zaevinde işkence ve keyfî uygulamalar 
yapıldığı 'iddiasma ilişkin Başbakandan 
sözlü sorusu vardır. 

Soru sahihi Sayın Mahmut Alınak?. 
Burada. 

Değerli arkadaşlarım, Bu soruyla il
gili olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına, Sayın Adalet Bakanı Mah
mut Oltan Sungurlu tarafından hir yazı 

gönderilmiştir. Bu yazıda, «Kars Millet
vekili Mahmut Alınak'ın Sayın Başbakana 
yönelttiği ve tarafımdan cevaplandırılma
sı tensip kılınan sözlü soru önergesine ko
nu teşkil eden hususlarla ilgili bilgilerin 
derlenebilmesi içim, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 97 nci maddesinin beşinci fık
rası uyarınca bir aylık süre Verilmesini» 
istemektedirler. 

Bu bir aylık süre, 'bakanlığın hakkı 
olduğu için verilmiş ve soru ertelenmiştir 
efendim, 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sa
yın Başkanım, bu konuyla ilgili söz almak 
istiyorum, izin verir misiniz acaba? 

'BAŞKAN — Mümkün değil efeodim. 

2. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
nin, Hatay İlindeki topraksız çiftçilere da
ha önce dağıtılmış olan toprakların geri 
alındığı ve Hatay İli dışından getirilenlere 
verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/2) 
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BAŞKAN — 2 nci soruya geçiyoruz 
efendim.: 

Hatay Milletvekili öner Miski'nin, 
Hatay İlinde topraksız çiftçilere daha önce 
dağıtılmış olan toprakların geri alındığı 
ve Hatay ili dışından getirilenlere verildi
ği 'iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
rusu vardır. 

Sayın Öner Miski?.... Burada. 
Başbakan adına cevap verecek balkan?. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH 

TENEKECİ (Konya) — Bir 'hafta mehil 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Devlet 'Bakanı Sayın Ab
dullah Tenekeci, belgeleri toplamak için 
'bir hafta mehil istemişlerdir. 

Soru ertelenmiştir. 
3. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 

Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen il
lerde bazı okul binalarının askerî amaç
la ya da karakol olarak kullanıldığı iddia
sına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/3) 

B) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARİ 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökrruenoğlu'nun, 29 Ekim 1987 - 29 
Kasım 1987 tarihleri arasında Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Fonuna aktarılan kaynaklara ve bu fon
dan yapılan harcamalara ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından so
rusu ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in 
yazılı cevabı (7/1) 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 

Teşvik Fonu ile ilgili alarak aşağıdaki 

BAŞKAN — 3'üncü sıradaki soruya 
geçiyoruz. 

Hakkâri 'M'illetvekili Cumhur Keskin' 
in, oalğanüs'tü hal ilan edilen illerde 'bazı 
okul binalarının askerî amaçla ya da ka
rakol olarak 'kullanıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü sorusu. 

Sayın Cumhur Keskin?... Burada. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
sözlü sorularda bitmiştir. Gündemde 
'başka konu yoktur. 

Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi 
komisyonlarına üye seçimi için, gerekse 
gündemdeki diğer 'konuları görüşmek için 
20 Ocak 1988 Çarşamba günü saat 15.00' 
te toplanmak üzere birleş'imi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.33 

sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı tarafından yazılı olarak ce-
vaplandırılmasıını saygı ile arz ederim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Sosyal devlet ilkelerini: zedeleye
rek milletimizin büyük çoğunluğunu fu-
karaıiığa mahkûm eden sürekli zamk 
ekonomik politikanın neticesi olanak Fa
kir Fukara Fonuna 29 Ekim 1987 - 29 
Kasım 1987 arasında nereden ve ne ka-
diar kaynak aktardınız? 

2. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
mayı Teşvik Fonundan bugüne kadar 
yapılan yardımlardan ne kadarı 29 Ekim 
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- 29 Kasım 1987 arası yapılmıştır? Bu 
miktar hangi vilayetlere ve ilçelere han
gi kıstasla dağıtılmıştır. Bu yörelerde kaç 
kişiye ne miktar verilmiştir? 

3. ISümerbank kanalıyla söz konu
su fondan kaç kişiye ne kadar giyecek 
yardımı yapılmıştır? Fakir Fukara Fo
nundan giyecek yardımı yapılan şubeüıerle 
Fon'dan satış yapılmayan şubelerin 29 
Ekim - 29 Kasım arasındaki satış bedeli 
leri ne kadardır? Hangi vilayetlerin han
gi ilçelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışmayı Teşvik Fonundan Sümerbank 
kanalıyla giyecek yardımı yapılmıştır? 

T C . 
Devlet Bakanlığı 15 . 1 . 1988 

Sayı : 03.9.68/00053 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : a) T.B.M.M. Başkanlığının 

4.1.1988 tarih ve 7/1/023/00267 sayılı ya
zısı. 

b) Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcılığının 7.1.1988 tarih ve 03-1/002/ 
0009 sayıllı yazısı. 

îlgi (a) yazı ekimde Devlet ©akanı ve 
Başbakan Yardımcılığına, ilgi (b) de ka
yıtlı yazı ekinde de Bakanlığıma intikal 
ettirilen Hatay Milletvekili! M. Murat 
Sökmenoğlu'nun Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonuna aktarılan 
kaynaklarla ilgili Yazı/îı Soru önergesine 
aöt not ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cemil Çiçek 

Devlet Bakanı 

Hatay Milletvekili M. Murat Sök
menoğlu'nun «Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu'na Aktarılan 
Kaynaklar» ile İlgili Yazılı Soru önerge
sine ait not : 

1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
mayı Teşvik Fonuna kuruluşundan bugü
ne kadar hiçbir kaynaktan aktarma yapıl
mamıştır. Fonun Merkez Bankası nezd'in-
dekıL hesabına, 3294 sayılı kanun gereği 
yatırılması gereken kanunî paylar ilgili 

. kuruluşlarca yatırılmaktadır. 
Fonun gelirleri kanunun 4 üncü mad

desinde aşağıdaki gibi belirtilmektedir. 
a) Kanun ve Kararnamelerle kuru

lu bulunan ve kurulacak olan fonlardan 
Bakanlar Kurulu kararlarıyla % 10'a ka
dar aktarılacak miktardan, 

b) Bütçeye konulacak ödeneklerden, 
c) Orman emvali satış hâsılatından 

aktarılacak % 5'lik miktardan, 

d) Trafik para cezası hâsılatının ya
rısından, 

e) Yıllık beyanname veren gelir ve 
kurumlar vergisi mükelleflerinin, hesap

lanan Gelir ve Kurumlar Vergisine ilave 
olanak ödeyecekleri yüzde birlik miktar
dan, (Mükelleflerce ödenen bu miktar 
vergi uygulamasında gider yazılmaz). ~ 

f) TRT reklam gelirlerinden aktarı
lacak % 30'luk miktardan, 

g) Petrol ürünlerinin satışlarından' 
her kilogram iç;m kesilecek l'er liradan, 
(Bu miktarı 5 katına kadar artırmaya Ba
kanlar Kurulu yetkilidir). 

h) Her nevi bağış ve yardımlardan, 
i) Diğer gelirlerden, 

Teşekkül eder. 

Bu maddeye göre (d ve e bentleri ha
riç) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu için tahsil edilen veya ak
tarılması yapılan miktar, tahsil veya ak
tarmayı takip eden ayın en geç 15%ıe ka
dar T.C. Merkez Bankası nezdindeki fon 
hesabına yatırılmak zorundadır. 

Bu maddenin (e) bendi gereğince, yıl
lık beyanname veren Gelir ve Kurumlar 
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Vergisi mükelleflerinin ödemeleri gere
ken miktar söz konusu mükellefler tara
fından hesaplanır. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellef
leri tarafından fona ödenecek meblağın 
tarh, tahakkuk ve ödenmesine ait usul ve 
esaslar hakkında, Gelir ve Kurumlar 
Vergilisinin tarh, tahakkuk ve ödenmesi
ne ilişkin hükümleri uygulanır; 

Bu maddenin (d) ve (e) bendleri uya
rınca vergi daireleri ve saymanlıklarca, 
tahsil edilen fona ait paralar, tahsilatın 
yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna ka
dar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca be
lirlenecek esaslara göre T.C. Merkez Ban
kasındaki fon hesabına gönderilir. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonu, kanunen yatırılması gere
ken paylarını yatırmayan bazı kuruluş
lardan 40 'Miyar civan alacaklıdır. Esa
sen 28.10.1987 tarihinde fonun mevcudu 
126 900 000 000 TL. civarında bulun
maktaydı. Dolayısıyla herhangi bir kay
mak aktarmasına gerek hasıl olmamıştır. 
OKaldı ki, bahis konusu 29 Ekim 1987 -
29 Kasım 1987 tarihlerinde daha önceki 
dönemlerin laksine yarı yarıya az mik
tarda meblağ, fondan vakıflara aktarıl
mıştır. 

2. Fon Sekreteryası yardımın türleri 
itibariyle istatistik! bilgiler çıkarmak 
amacıyla 3'er aylık dönemler halinde va
kıfların faaliyetlerini takip etmektedir. 
Fonda aylık bilgiler yoktur. Ekim - Ka
sım - Aralık ayı toplamını gösteren ra
korlar 15 Ocak 1988 den' itibaren fona 
gelecektir. 

3. Fondan kişilere yardım yapılması 
söz konusu değildir. Yardımlar il ve il
çelerdeki vakıflar tarafından yapılmakta
dır. Vakıfların yaptıkları aynî yardımla
rı hangi kurum ya da kuruluşlardan sa-

— 465 

19 . 1 . 1988 0 : 1 

tın aldıkları fon tarafından bilinmemek
tedir., Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıfları «özel hukuk tüzelkişileri» ola
rak, mütevelli heyetlerinin kararları doğ
rultusunda hareket etmektedirler. 

2. — Manisa Miletvekili Ümit Can-
uyar'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışmayı Teşvik Fonundan 1.1.1987 -
15.12.1987 tarihleri arasında Manisa İlin
de kimlere ne miktar yardım yapıldığı
na ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ce
mil Çiçek'in yazılı cevabı (7/2) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı 
Sayın Cemil Çiçek tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Ümit Canuyar 
Manisa 

1, Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışmayı Teşvik Fonundan 1.1.1987 tarihi 
ile 15.12.1987 tarihleri arasında Manisa 
Merkez ve ilçelerinde hangi kıstaslarla 
kimlere, kaç kişiye, ne miktarda yardım 
yapılmıştır? 

2. Adı geçen fondan ayrı ayrı ay
lar itibariyle ne kadar yardım yapılmış
tır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı: 03-9.68/00052 15.1.1988 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

tlgi : 4.1.1988 tarih ve 7/2/042/00446 
sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde Bakanlığı
ma intikal ettirilen ve tarafımdan cevap
landırılması istenen Manisa Milletvekili 
Ümit Canuyar'ın Manisa tündeki Sos-
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yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Vakıflarından yapılan yardımlarla ilgili 
yazılı soru önergesine ait not ekte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemil Çiçek 
Devlet Bakanı 

Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'm 
«Manisa ilindeki Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu» ile İlgili 
Yazılı Soru Önergesine Ait Not : 

1. 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7 nci 
maddesi, Sosyal Yardımlaşma ve Daya
nışma Vakıflarının kuruluş ve yetkileri
ni belirlemiştir. Buna göre : Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fo
nunda toplanan kaynağın ülke çapında 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdî ve aynî 
olarak dağıtılmak ve bu Kanunun ama
cına uygun faaliyet ve çalışmalarda bu
lunmak üzere her il ve ilçede Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kuru
lur. 

Mülkî idare amirleri vakfın tabiî baş
kanı olup, illerde, belediye başkanı, em
niyet müdürü, defterdar, millî eğitim 
gençlik ve spor il müdürü, sağlık ve sos
yal yardım il müdürü ve müftü; ilçeler
de, belediye başkanı, ilçe emniyet üst 
görevlisi, mal müdürü, millî eğitim genç
lik ve spor ilçe müdürü, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının ilçe üst görev
lisi ve müftü vakfın mütevelli heyetidir. 

Vakıf senetleri mahallin en büyük 
mülkî idare amiri tarafından Medenî 

Kanundaki hükümlere göre tescil ettiri
lir. 

Her faaliyet dönemi için il ve ilçe
lerde hayırsever vatandaşlar arasından 
valinin seçeceği üçer kişi mütevelli he
yetinde görev alırlar. 

Ayrıca; Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışma Vakıfları «özel Hukuk Tüzel
kişileridir.» 

Bu sebeplerle, vatandaşlara yapılan 
yardımlara Sosyal Yardımlaşma ve Da
yanışma Vakıflarının mütevelli heyetleri 
karar vermektedirler. 

Fon sekreteryası yardım yapılan ki
şilerin kimliğini takip etmemektedir. An
cak yapılan yardımların kullanım alan
larının, miktarının vs. bilinmesi ve ista
tistik! bilgiler çıkarılması için 3'er aylık 
dönemler halinde faaliyet raporları is
tenmektedir. Kimlere yardım yapıldığı
nın ilgili vakıflardan sorulması gerek
mektedir. 

Manisa ve ilçelerine ait 1987 yılı yar
dımları ekli tabloda görüldüğü gibidir. 
Aralık 1987 rakamları 15 Ocak tarihin
den itibaren fon sekreteryasına gelecek
tir. 

2. Fondan yardım yapılmamakta
dır. Fon gelişmişlik ve nüfus kriterine 
göre 649 vakfa kaynak dağıtmaktadır. 
Yardımlar il ve ilçelerdeki vakıflar ta
rafından yapılmaktadır. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarının denetimi bütün diğer vakıf
lar gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü ta
rafından yapdmaktadır. 
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Manisa ve İlçelerinde 1987 Yıhnda Yandan Yardım 

1.1.1987 - 31.3.1987 

Kişi Yardım tutarı 
İlçeler 

Merkez İlçe 
Akhisar İlçesi 
Alaşehir İlçesi 
Demirci İlçesi 
Gördes İlçesi 
Kırkağaç İlçesi 
Kula İlçesi 
Salihli İlçesi 
Sarıgöl İlçesi 
Sarıihanh İlçesi 
Selendi İlçesi 
Soma İlçesi 
Turgufthı 'İfflçesü 

sayısı 

421 
744 

1 007 
3 106 

271 
393 
108 
599 

82 
21 

108 
330 
445 

(TL.) 

15 424 019 
24 659 076 
29 897 364 
24 608 195 
43 058 132 
16 788 217 
7 874 782 

21 054 152 
3 585 000 

10 614 250 
7 347 786 
9 649 322 

18 639 005 

Toplam 7 829 208 591 105 

Genel Toplam 25 999 Kişiye 654 828 460,— TL. 

1.4.1987 - 30.6. 

Kişi Yardım 
sayısı (T 

272 
252 
372 
136 
162 
275 
174 
186 
551 
424 

68 
312 
435 

15 
41 
33 
19 
8 

14 
10 
14 
17 
22 

7 
3 

71 

12 620 279 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

10 UNCU BİRLEŞİM 
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Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Komisyonlarına üye seçimi. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK tŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

il. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak'ın, Erzurum Sıkıyönetim Askerî Mah

kemesince tutuklananlara cezaevinde iş
kence ve keyfî uygulamalar yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1) 

2. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
nin, Hatay İlindeki topraksız çiftçilere 
daha önce dağıtılmış olan toprakların ge
ri alındığı ve Hatay İli dışından getirilen
lere verildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/2) 

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

1 
KANUN TASARI VE TEKLİFLE

RİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 


