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I. — GEÇEN TUTANAK 
ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Ko
nuşmalar 

1. — Afyon Milletvekili Ba
ki Durmaz'm, Türkiye'deki hay
van ve et üretimi, ithalatı ve 
ihracatı ile, alınması gereken ted
birlere ilişkin gündem dışı konuş
ması ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Do
ğan'in cevabı 

2. —• Erzincan Milletvekili 
Mustafa Kul'un, iktidarın Erzin
can'da partizanca davranışlarına 
ilişkin gündem dışı konuşması ve 
içişleri Bakanı Mustafa Kalemli' 
nin cevabı 

B) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Japonya'ya gidecek 

olan Başbakan Turgut Özal'ın 
dönüşüne kadar Başbakanlığa, 

Sayfa 

219 
220 
222 

222 

222 

222:226 

226:229 
229 

Sayfa 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın 
vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
teskeresi (3/767) 229 

2. — Amerika Birleşik Dev
letlerine gidecek olan Devlet Ba
kanı Abdullah Tenekeci'nin 
dönüşüne kadar Devlet Bakanlı
ğına, Bayındırlık ve İskân Baka
nı İsmail Safa Giray'm vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/768) 229:230 

3. — İzmir Milletvekili M. 
Turan Bayaztt'm, (6/22) numaralı 
sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi (4/54) 230 

4. — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin 8.11.1988 tarihli ve (51) 
sayılı kararı ile 19.11.1988 günü sa
at 17.00'den itibaren (4) ay süre 
ile uzatılması onaylanan Bingöl, 
Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, 
Mardin, Siirt, Tunceli ve Van il- , 
lerindeki olağanüstü halin, 
19.3.1989 günü saat 17.00'den 
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geçerli olmak üzere (4) ay süre ile 
uzatılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi (3/766) 

C) Gensoru, Genel Görüş
me, Meclis Soruşturması ve Mec
lis Araştırması Önergeleri 

1. — Zonguldak Milletvekili 
Tevfik Ertüzün ve 24 arkadaşının, 
özelleştirmenin amacından saptı
rılması karşısında kayıtsız kaldı
ğı, sorumluluğunun gerektirdiği 
özeni göstermediği, özel çıkar sağ
lanmasına fırsat verdiği ve millî 
ekonomiyi telafisi güç zarara uğ
rattığı iddiasıyla Devlet Bakanı 
Adnan Kahveci hakkında genso
ru açılmasına ilişkin önergesi 
(11/5) 

D) Öneriler 
a) Danışma Kurulu Öne

rileri 
1. — (H/5) esas numaralı 

gensoru önergesinin, gündemin 
Özel Gündemde Yer Alacak İşler 
Kısmında yer almasına ve öngö-
rüşmesinin Genel Kurulun 
28.2.1989 Sah günkü birleşimin
de yapılmasına; gündemin Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komis
yonlardan Gelen Diğer İşler Kıs
mının 19 uncu sırasında yer alan 
219 sıra sayılı Kanun tasarısının, 
bu kısmın ilk sırasına geçirilerek, 
22.2.1989 Çarşamba günkü birle
şimde görüşülmesine ve bu kanun 
tasarısının görüşmelerinin ta
mamlanmasından sonra, gün
demdeki sözlü soruların görüşme
lerine geçilmesine 23.2.1989 Per
şembe günü de sadece sözlü so
ruların görüşülmesine ve mahallî 
idareler seçimleri nedeniyle, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurul çalışmalarına 

255:256 

256 

256 

Sayfa Sayfa 
14.3.1989 Sah gününden başla
man üzere 10 gün ara verilmesi-

230:255 ne ilişkin Danışma Kurulu öne
rileri 256:257 

V. — GENSORU, GENEL 
225 GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞ

TURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 258 

A) Öngörüşmeler 258 
1. — Hatay Milletvekili Ali 

Uyar ve 20 arkadaşının, İSDE-
MİR Müessesesi ile buna benzer 
başka iş alanlarındaki çalışma ko
şullarını tespit etmek ve bu konu
ya kalıcı bir çözüm getirmek ama
cıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 258:275 

VI. — SORULAR VE CE
VAPLAR 275 

A) Yazılı Sorular ve Ce
vapları 275 

1. — Manisa Milletvekili 
Ümit Canuyar'ın, Teker in tütün 
tesellümüne ve tüccarın üretici
den aldığı tütün için ne zaman 
mukavele yapacağına ilişkin soru
su ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in 
yazılı cevabı (7/461) 275 

2. — Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'-
nun, Kamu İktisadî teşebbüsleri
ne genel müdür olarak atanacak
larda aranan hizmet şartına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Yusuf Bozkurt Özal'-
m yazılı cevabı (7/497) 275:277 

3. — Tekirdağ Milletvekili 
Güneş Gürseler'in, Kayseri İlin
de geçen yıl önemli boyutlara ula
şan hava kirliliğinin halktan giz
lendiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı 
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Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı 
(7/504) 

4. — Zonguldak Milletveki
li Güneş Müftüoğlu'nun, Çaycu-

Sayfa Sayfa 

ma Devlet Hastanesinin doktor 
277:278 sorununa ilişkin sorusu ve Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanı Nihat 
Kitapçı'nın yazılı cevabı (7/516) 278:279 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet 
Gazioğlu'nun, Bursa'da hava ve çevre kir
liliğinin artması, nedenleri ve alınması ge
rekli tedbirlere ilişkin gündem dışı konuş
masına, Devlet Bakanı Adnan Kahveci ce
vap verdi. 

Federal Almanya'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı Kâmran İnan'm dönüşü
ne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Antalya Milletvekili ibrahim Demir 
ve 16 arkadaşının; Türk basının sorunla
rı konusunda genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/12) ile; 

Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü 
ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik prog
ramlarındaki çöküşün önlenmesi ve ulu
sal sosyal güvenlik sisteminin kurulması 

için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/58); 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 
önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı 
ve öngörüşmelerinin, sırasında-yapılaca
ğı açıklandı. 

Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'-
un, 6/33, 6/54, 6/88 ve 6/118 numaralı söz
lü sorularının yazılı soruya çevrilmesine 
ilişkin önergesi okundu; Başkanlıkça ge
reğinin yapılacağı açıklandı. 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine; 
308 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin Geçici Maddesinin Değiştirilmesi
ne ve 352 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Tasarısının (1/530, 1/533) (S. 
Sayısı : 218) görüşmeleri tamamlanarak, 
kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

21.2.1989 Sah günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşime saat 18.3 2'de son 
verildi. 

, Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 

Kâtip Üye 
Edirne 

İsmaü Üğdûl 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
17 . 2 . 1989 Cuma 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcı

lar Kanunu ile 3221 Sayılı Hâkim ve Sav
cı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/537) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.2.1989) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — İsparta Milletvekili ibrahim 

Gürdal'ın, Burdur İl merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmen
lerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba 
okullarına nakledildikleri iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/353) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 16.2.1989) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-

baş'ın, tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik 
şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/550) (Başkanlığa geliş tarihi: 
16.2.1989) 

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
KuPun, Erzincan İli Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin 
Merkez Belediyesi sınırları içine alınma
masının nedenine ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/551) (Başkan
lığa geliş tarihi : 16.2.1989) 

3. — Samsun Milletvekili Cemal Alı
şan'in, il mahallî idareler kontrolörlerine 
denetim özel hizmet tazminatı verilmeme
sinin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 

yazılı soru önergesi (7/552) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 16.2.1989) 

4. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'-
nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TARİŞ'in 
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna 
ve bu borcun ne zaman ödeneceğine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/553) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 16.2.1989) 

5. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/554) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.2.1989) 

6. — Antalya Milletvekili Adil Ay
dın'm, Antalya İli Manavgat İlçesi Çatal-
tepe Köyündeki tapulu tarlalardan bir kıs
mının kamulaştırılmaksızın orman ağaç
landırma sahası içine alındığı iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/555) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.2.1989) 

7. — Niğde Milletvekili Mahmut Öz-
türk'ün, Niğde İli Aksaray İlçesi Eskil 
Çulha Yaylası İlkokulunun öğretmen so
rununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/556) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.2.1989) 

8. — Konya Milletvekili Ömer Şe
ker* in, İstanbul İli Üsküdar İlçesi Örnek 
Mahallesinde bulunan Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığına ait beşyüz sosyal konu
tun, bu konutlarda kiracı olarak oturan 
memurlara satıldığı iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/557) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.2.1989) 

1. — 

20.2.1989 Pazartesi 
Yazdı Soru Önergeleri Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde Tuz-
Mardin Milletvekili Mehmet la mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla 
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ilgili olarak bir dergide yer alan iddialara 
ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/558) (Başkanlığa geliş tarihi: 
17.2.1989) 

Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'-
m, Emlak Bankası eski Genel Müdürünün 
talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlem
lerine ve bu Bankaca Türk Kadını Gaze
tesine ödenen reklam ücretine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/559) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 17.2.1989) 

21 . 2 . 1989 O : 1 

Gensoru Önergesi 
1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 

Ertüzün ve 24 arkadaşının, özelleştirme
nin amacından saptırılması karşısında ka
yıtsız kaldığı, sorumluluğunun gerektirdi
ği özeni göstermediği, özel çıkar sağlan
masına fırsat verdiği ve millî ekonomiyi te
lafisi güç zarara uğrattığı iddialarıyla Dev
let Bakanı Adnan Kahveci hakkında Ana
yasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci mad
deleri uyarınca bir gensoru açılmasına iliş
kin önergesi (11/5) (Başkanlığa geliş tari
hi ; 16.2.1989) (Dağıtma tarihi: 19.2.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Bajkanvckili £ . Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Muıtafa Sarıgül (İstanbul), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 61 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille
rinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle 
belirtmelerini rica ediyorum. 

(Balıkesir Milletvekili A. Edip 
Uğur'a kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var
dır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden evvel, iki sayın 
milletvekilinin gündem dışı söz istemi var
dır; bu arzularını yerine getireceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Afyon Milletvekili Baki durmaz'tn, 

Türkiye'deki hayvan ve et üretimi, ithalatı ve ih
racatı ile, alınması gereken tedbirlere ili/kin gün
dem dışı konuşması ve Tarım Orman ve Kcyişleri 
Bakam H. Hüsnü Doğan'ın cevabı. 

BAŞKAN — Türkiye'deki hayvan ve 
et üretimi, ithalatı ve ihracâtı hakkında 
gündem dışı konuşma yapmak isteyen Af
yon Milletvekili Sayın Baki Durmaz, bu
yurun efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BEKİ DURMAZ (Afyon) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; bir tarım ül
kesi olan yurdumuzda nüfusumuzun bü
yük çoğunluğu, geçimini tarım ürünlerin
den ve yetiştirdiği hayvanların ürünlerin
den temin etmektedir. Özellikle kırsal ke
simde yaşayan toplumun, ekonomik ve 
sosyal yaşamında, hayvancılıktan elde et
tiği gelirin önemli bir payı bulunmaktadır. 

Nüfusumuzun önemli bir kısmı, ye
tiştirdiği hayvanların etinden, sütünden, 

yününden ve bu materyallerden elde etti
ği mamul maddelerin gelirlerinden hem 
besinlerini sağlamakta, hem de diğer ih
tiyaçlarını karşılayarak hayatlarını idame 
ettirmektedirler. 

Bu nedenledir ki, hayvancılık, nüfu
sumuzun önemli bir kesimi tarafından, 
geçmişte olduğu gibi, gelecekte de geçimi 
için en büyük güvence kaynağı olarak gö
rülmektedir. 

Kalkınma planlarında, hayvancılığın 
millî ekonomideki bu önemli yeri ve hay
vansal besin maddelerinin insan sağlığı 
üzerindeki etkileri dikkate alınarak, hay
vancılığın geliştirilmesi ve hayvansal be
sin maddelerinin artırılması konusunda 
gerekli tedbirlerin zamanında alınması 
öngörülmüştür. Ne var ki, son yıllarda uy
gulanan politikalar, hayvancılık konusun
da herhangi bir gelişmeyi sağlayama
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, Başbakanlık 
Ekonomik Araştırma ve Geliştirme Genel 
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Müdürlüğünün raporlarına baktığımızda, 
bu acı tabloyu açıkça görmek mümkün
dür. Nitekim, bu raporda, yıllar itibariy
le, canlı hayvan varlığımızda belirgin bir 
azalma görülmektedir. 1981 yılında 68 
milyon olan küçükbaş hayvan sayısı, 1987 
yılında 56 milyona düşmüştür; 1981'de 16 
milyon olan büyükbaş hayvan sayısı, 
1987'de 13 milyona gerilemiştir. Bu duru
ma göre, canlı hayvan varlığımızda, 1981'e 
göre, 1987 yılında toplam 15 milyon baş 
azalma görülmektedir. Aynı durumu ka
saplık hayvan gücünde de görmek müm
kündür. 1981 yılında küçükbaş ve büyük
baş kasaplık hayvan sayısı 29 milyonken, 
1987'de 24 milyon civarına gerilemiştir. 

Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi, 
gerek damızlık ve gerekse kasaplık hayvan 
üretimine olan ilgi gittikçe azalmakta ve 
üretim süratle düşmektedir. Bu durum 
karşısında, Özal Hükümeti, hayvancılık
taki ihmal ve beceriksizliğini, et ithalatı 
yapmak suretiyle kapatmaya çalış
maktadır. 

Bu gibi sunî tedbirler, fayda yerine 
zarar getirecek ve memleket hayvancılığını 
tahripten başka bir işe yaramayacaktır. Ni
tekim, yapılan et ithalatına rağmen, ista
tistikler, son yedi sekiz yılda kırmızı et tü
ketiminin gerilediğini açıkça göstermekte
dir. Gelişmiş ülkelerde kişi başına tüketi
len kırmızı et miktarı yılda 100 kilograma 
doğru çıkarken, ülkemizde, artan nüfus 
karşısında, artması şöyle dursun, giderek 
azalmaktadır. 1981 yılında et arzı, hiç 
ithal yapılmadığı halde, 908 bin ton iken 
ve fert başına yılda 19 kilogram et düşer
ken, bu oran, yıllar itibariyle azalarak, 
1987 yılında 770 bin tona düşmüş ve fert 
başına düşen et miktarı da ortalama 14 ki
lograma düşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, bu durum gös
termektedir ki, yılda 20 kilogram et tüke
ten Türk insanının sofrasından, uygula

nan yanlış politikalar nedeniyle, beş yıl 
içerisinde 5 kilogram et tekrar geri alın
mıştır. Gerek hayvan üretiminin bariz bir 
şekilde azalması ve gerekse kırmızı et tü
ketiminin düşmesi, bugünkü iktidarın 
hayvancılık konusunda uygulamış olduğu 
yanlış politikaların bir sonucudur. 

Öyle anlaşılmaktadır ki, hayvancılık 
ülkesi olan Türkiye'de, henüz, hayvancı
lık ve et endüstrisinin gerçek hesapları bi
linmemektedir. Bugüne kadar izlenen bu 
yanlış politika devam ederse, ülkede yal
nız et üretimi değil, aynı zamanda et tü
ketimini sınırlayan ve gerileten bir uygu
lamanın acısını ileride hep birlikte çe
keceğiz. 

Sayın milletvekilleri, yine aynı yıllar 
itibariyle et ihracatına baktığımızda, 
1981'e göre 1987 yılında bir düşüş olduğu 
görülmektedir. Nitekim, 1981 yılında 25 
milyon kilogram et ihraç edilerek 80 mil
yon dolar gelir sağlanmışken, bu ihracat 
1987 yılında 23 milyon kilograma düşmüş 
ve gelir 50 milyon dolar civarında kalmış
tır. 1984 yılında başlanan et ithalatına bak
tığımızda, dört yılda 86 bin ton olarak ger
çekleştirilen et ithalatı karşısında, 100 mil
yon dolarlık döviz, yabancı ülkelere öden
miştir. İthal edilen etlerin büyük bir ço
ğunluğunun tüketiciye doğrudan doğru
ya ulaşmayıp, et sanayii ürünleri imala
tında kullanılma eğilimlerinin artması, 
yerli et ile üretim yapan et sanayiini güç 
duruma düşürmüştür. Yerli et ile üretimi
ni sürdüren kuruluşlar, karkas ağırlığına 
1 000 Türk Lirası öderlerken, ithal etin 
maliyeti 465 lira civarında kalmıştır. Bu 
acı durum, besi işletmecilerini güç durum
da bırakmıştır. Nitekim, 1984 yılında be
siye alınan sığır 600 bin iken, 1985 yılın
da bu sayı 150 bine düşmüştür. Bunun so
nunda, ekmek kapısı kapanan besiciler pe
rişan olmuşlardır. 

Sayın milletvekilleri, serbest piyasa 
ekonomisinin savunulduğu günümüzde, 
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aynı ekonomik sistem uygulanan ülkeler
de olduğu gibi, hayvancılığımızın daha 
fazla zarar görüp, yok olmaması için, ye
terli koruma önlemleri acilen alınmalıdır. 
Besicilikte, karkas toptan satış fiyatları, 
enflasyon da dikkate alınarak, yükseltilme
lidir. Devamlı yükselen yem fiyatları ma
kul bir düzeyde tutulmalıdır. Bugün bir 
çıkmaz içinde olan ve besi yapan işletme
ler bir bir kapanmaktadırlar. Bu işletme
lere düşük faizli krediler sağlanarak, be
sicilik teşvik edilmelidir. Hayvancılığımı
zı bir çıkmaza düşüren bugünkü politika
lar, memleket gerçeklerine göre yeniden 
gözden geçirilmelidir. Damızlık ve besi 
hayvancılığını artırıcı tedbirler zaman kay-
badilmeden alınmalıdır. Et ithalatı durdu
rulmalı veya kotalar ile sınırlandırılmalı
dır. Et sanayii kuruluşları yaygınlaştırıl
malıdır. Türk hayvan yetiştiricileri ve be
sicileri, Hükümetten, sorunlarına acil çö
züm bulunmasını istemekte ve mutlaka 
beklemektedirler. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu ko
nuştuklarımızı özetlemek gerekirse : Ül
kemizde hayvan sayısı gittikçe artmakta 
değil, azalmaktadır. Kişi başına düşen et 
miktarı, geçmiş yıllara göre belirgin bir şe
kilde düşmüştür; bu ise, insan sağlığını 
olumsuz yönde etkileyerek, beslenmeye et
ki yapmaktadır, ithalat anmakta, buna 
rağmen ihracat azalmaktadır. Besici ve ye
tiştirici perişan duruma düşmüştür. Bun
ları bu perişan durumdan kurtarmak ve 
hayvancılık ülkesi olan ülkemizde hayvan
cılığı yeniden ihya etmek, fakir fukaranın 
geçim kaynağını sağlamak için, hayvan
cılık politikasının mutlaka gözden geçiri
lerek, memleket gerçeklerine uygun bir bi
çimde yeniden düzenlenmesini takdirleri
nize arz ediyorum. 

Saygılarımla. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Durmaz. 

Hükümet adına cevap vermek üzere, 
Sayın Doğan; buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; Afyon Milletvekili Sayın Baki Dur
maz'm, hayvancılık politikası hakkında 
ifade ettikleri hususlara cevap vermek üze
re huzurunuzdayım; hepinize saygılar 
sunarım. 

Tarım sektörü içerisinde en zor işler
den biri, kabul etmek lazım ki, hayvancı
lıktır. Bu bakımdan, biz, son beş yıllık ic
raatımızda, genel tanm politjkasmda, hay
vancılığa mümkün olduğu kadar ayrı bir 
yer vermeye, hayvancılığı, tarımın diğer 
sektörlerine göre daha fazla teşvik etme
ye gayret ettik. 

Sayın Durmaz'm bahsettiği hayvan 
sayılarıyla ilgili husus, bu Mecliste şim
diye kadar defaatle münakaşa idildi, ben
de çeşitli vesilelerle bu konudaki düşün
celerimizi arz ettim. Onun sebebi, 1984 yı
lında yapılan bir istatistikî çalışmayla il
gilidir; yoksa, o çalışmayı doğru dürüst 
destekleyen veriler ortada değildir. Çün
kü, 1983 senesinden 1984 senesine hayvan 
sayısındaki -ki, daha bizim politikaların te
siri de yok- azalmaları herhangi bir şekil
de izah etmek mümkün değil; onun deta
yına burada girmek istemiyorum; çünkü, 
o ayrıca münakaşa idilmesi gereken bir ko
nudur. Eğer Devlet Planlama Teşkilatının 
raporlarına bakarsanız -ki, hayvancılık ra
kamları Devlet Planlama Teşkilatının hem 
beş yıllık planlarında, hem de yıllık prog
ramlarında yazılmıştır- bu rakamların 
hepsi o raporlarda vardır, et üretimimiz
de veya süt üretimimizde herhangi bir ge
rileme olmadığını, tersine, yıldan yıla ar
tış olduğunu açıkça ifade edebilirim. Bu
gün, kırmızı et ve tavuk dahil, Türkiye'
de et üretimi, 1988 yılında takriben 1 mil-
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yon 400 bin ton civarındadır ve bunu da
ha önceki yıllarla mukayese ederseniz, top-
lam'üretimde bir azalış değil, artış oldu
ğunu görürsünüz. Kişi başına tüketimde 
fazla bir artış olmamış olabilir; ama, ge
rileme yoktur. O kunuyu da bilhassa be
lirtmek isterim. 

BAKİ DURMAZ (Afyon) — Ne ka
dar, Sayın Bakan; kaç kilo? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Şimdi, bir nokta da şudur : "Efen
dim, hayvan ithalatını fazla yaptınız, et it
halatını fazla yaptınız, bu da bize sıkıntı 
verdi" deniliyor. 

Ben size, geçen yilki" rakamları vere
yim; geçen yıla ait 11 aylık kesin rakam
lar var. Et ve canlı hayvan olarak, hayvan 
ihracatından, Türkiye'ye gelen para 270 
milyon dolardır. Buna mukabil geçen se
ne yine 11 ayda- Türkiye'nin ithalatı da
ha ziyade sığır etidir; 12 milyon dolardır. 
Yıl sonu itibariyle değerler şuraya gider : 
Toplam canlı hayvan ve et olarak ihraca
tımız* 300 milyon dolardır, dışandan ge
tirdiğimiz de, topu topu 15 milyon dolar
dır; hepsi budur. Yani, üzerinde bu kadar 
söz edilen konu, bu göründüğü gibidir. 
Kaldı ki, bir husus daha var : Geçmiş yıl
larda Türkiye'de hayvancılığın bize en faz
la para getirdiği yıllar, 1980 ve 1981 yılla
rıdır; o yıllarda 500 milyon dolara doğru 
çıkmıştır, bu doğrudur; ama, fiyatlar da 
daha iyi seviyedeydi. Siz, sadece gelen do
larla mukayese ederseniz, bu hesap doğ
ru olmaz. O yıllarda kilogram başına canlı 
hayvan olarak dünyadaki fiyatlar daha iyi 
yere gitmiştir, petrol fiyatları iyidir, Arap
ların çok daha fazla gelirleri vardır ve bi
ze iyi para getirmiştir. Bizim, hayvancı
lıkta, ihracattan kazandığımız paranın çok 
önemli bir bölümü, canlı olarak sattığımız 
koyun ve keçiden gelir. Mesela, biraz ev
vel size arz ettiğim 270 milyon dolarlık ra

kamın 227 milyon dolan, canlı olarak sa
tılan koyun ve keçiden gelmiştir. 

Bakın, biz ne yaptık : Hayvancılıkta 
yemi destekleme ilk defa bizim zamanı
mızda başladı; önce, yeme yüzde 20 
nispetinde destek yaptık, bilahara yüzde 
25'e çıkardık, şimdi de kilo başına 40 li
radır. Geçen sene bu şekilde verilen top
lam para 200 milyar lira civarındadır; ya
ni, 200 milyar lira civarında, yeme destek 
yapılmıştır. Veteriner ilaçlarına destek ya
pılmaktadır. Kredilerde -az veya çok bu
lunabilir, bir şey demiyorum ama- en dü
şük kredi faizleri, daima, hayvancılık sek
törüne uygulanmıştır. 

Bunun dışında, önemli bir teşvik de 
şudur : Doğu Anadolu'da yatırımın yüz
de 30'u, diğer bölgelerde hayvancılık ya
tırımlarının yüzde 25'i, çok yerde devlet 
tarafından hibe olarak karşılanmıştır. 
Bunlar da, özellikle tavukçulukta büyük 
gelişmelere sebep olmuştur. 

Bir husus daha var : Bugün, süte ki
logram başına 25-35 lira ilave olarak prim 
veriyoruz. 

Bir başka husus daha söyleyeyim; 
Hayvan ithalatına, özellikle kaliteli süt 
hayvanı ithalatına büyük önem verdik. 
Son birbuçuk yıl içerisinde tam 35 bin süt 
ineği, Amerika'dan ve Avrupa'dan Tür
kiye'ye ithal edildi. Bu rakamı geçmiş yıl
larla mukayese etmeniz mümkün değil. 
1983 yılma kadar Türkiye'ye getirilen ka
liteli hayvan sayısı, topu topu 18 binden 
ibarettir. Biz, birbuçuk yılda 35 bin hay
van getirdik; yeni bağlantılarımız da var. 
Ümit ediyorum, önümüzdeki iki yıl içe
risinde de bu rakamı, inşallah 100 bine ka
dar da çıkaracağız ve bunları bütün böl
gelere dağıtacağız. 

Muhterem milletvekilleri, şu nokta
yı belirtmemde yarar var : Tabiatıyla, ta
rımda bazı sıkıntılarımız vardır, bunu ka-

— 225 — 
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bul etmek lazım; ama, bu sıkıntılar sade
ce Türkiye'nin şartlarından kaynaklanmı
yor; bugün, dünyanın gelişmiş ülkeleri, ta
rım mallarına, özellikle tarım ürünleri ih-
racadarına o kadar büyük sübvansiyonlar 
yapıyorlar ki, bu sübvansiyonlar, bütün 
dünyada dış ticarete giden tarım ürünleri 
fiyatlarını düşürüyor. Bu, tabiatıyla Tür
kiye'ye, Türkiye gibi olan bütün ülkelere 
de menfi tesir ediyor; bunu da kabul et
mek lazım. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Doğan. 

2. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul' 
un, iktidar mm Erzincan'da partizanca davranış
larına ilişkin gündem dışı konuşması ve içişleri Ba
kanı Mustafa Kakmli'nin cevabı 

BAŞKAN — İktidarın Erzincan'da 
partizanca davranışları hakkında, Erzin
can Milletvekili Sayın Mustafa Kul'un 
gündem dışı söz istemini yerine geti
riyorum. 

Buyurun Sayın Kul. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sa
yın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; İk
tidar Partisinin Erzincan'da yanlı ve par
tizanca davranışları nedeniyle ve bu dav
ranışların tartışılacağı, konuşulacağı en 
uygun bir yer olan Büyük Millet Mecli
sinde denetim yollarının tıkanması üzeri
ne söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, İktidar Partisi
nin partizanca davranışlarını böyle 5 da
kikalık bir konuşma içerisinde tamamen 
anlatmamız mümkün değil; ben, sadece 
bir örnek vermek istiyorum. Bütün parti
zanca davranışlar, hayatımızın her alanı
na yansımış; ama ben bunlardan sadece 
bir tanesini örnek olarak vermek is
tiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1988 Şubat ayın
da Yüce Meclise iki ayrı konuda soru 
önergesi vermiştim; aradan bir yıl geçmiş 
olmasına rağmen, ne bu sorularıma ne de 
daha sonra sorduğum sorularımın hiçbi
rine yanıt alamadım. Bazı konular var ki, 
ivedilikle, acil olarak cevaplandırılması ge
rekmektedir. Özellikle, acil olarak cevap
landırılması gerektiğini bildiğimiz konu
larda, yazılı soru sormamıza rağmen, ya
zılı sorularımız dahi süresi içinde cevap-
landmlmayıp, sözlü soruya çevrilmekte ve 
o sorulardan cevap bekleyen binlerce in
san, bakanlarımızın bu vurdumduymaz 
ve sorumsuz davranışlarını ibretle izleyip, 
onları kınamaktadırlar. 

k Sayın milletvekilleri, 9 Şubat 1988 ta
rihinde vermiş olduğum sözlü soruda, be
lediye olma isteminde bulunan yerleşim 
merkezlerinin belediye olup olmamasına 
karar verilirken hangi ölçülerin esas alın
dığını, bu istemleri reddedilen yerleşim bi
rimlerinin hangi eksikliklerinin bulundu
ğunu sormuştum. Bu soruma, bugüne ka
dar da cevap alamadım. Eğer, bu sorum 
Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmış 
olsaydı -ki, bu soruya cevap bekleyen yüz
lerce yerleşim merkezi bulunmaktadır- bu 
tür sorunu olan köyler veya o köylerde ya
şayan yüzbinlerce insan tatmin olacaktı; 
eğer, onlardan kaynaklanan bir eksiklik 
varsa, bu eksikliklerini bugüne kadar ta
mamlamış olacaklardı; ama Bakanımız 
bunu cevaplandırmadığından dolayı, İk
tidar Partisi, hem Anayasanın bizlere ta
nınmış olduğu denetim yollarını tıkamış
tır, hem de Anayasayı ihlal etmekle, yüz
binlerce insanımızı umutsuzluğa itmiştir. 

Sayın milletvekilleri, hemen hemen 
hepinizin kendi seçim bölgelerinde buna 
benzer örnekler vardır; ben, kendi seçim 
bölgem olan Erzincan'dan bir örnek ver
mek istiyorum. Erzincan'ın Merkez Ula
lar Köyü var; şehir merkezine 2 kilomet-
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re mesafede, Belediye sınırlarına ise sadece 
500 metre uzaklıkta bulunmaktadır. 1985 
nüfus sayımına göre -ki, o zaman mevsim 
itibariyle nüfusun büyük bir çoğunluğu 
yaylada bulunmasına karşın- 4 242 nüfus 
tespit edilmiştir ki, aslında bu köyümüzün 
gerçek nüfusu 7 binin üzerindedir. Bu köy, 
belediye olma konusunda veya şehir bele
diyesine katılma konusunda müracaatta 
bulunuyor; bu konuda 16 Mart 1986 tari
hinde plebisit yapılıyor; 1 183 seçmenden 
tamamı, belediye olma konusunda olum
lu oy kullanıyorlar. "Yani, belediye olma ko
nusu, köylülerin yüzde 99.9'u tarafından 
kabul ediliyor; ancak, Erzincan Valiliği
nin, köy muhtarına verdiği cevap olduk
ça ilginç; 3 Mart 1987 tarih ve 3191 sayılı 
yazıyı aynen okuyorum : "Ulalar Köyü 
Muhtarlığına; 
Erzincan. 

Köyünüzün belediye sınırlan içerisi
ne alınmasının şimdilik mümkün olma
dığı, Belediye Başkanlığının 27 Aralık 
1986 tarih ve 1/77 sayılı yazısından anla
şıldığı, tarafınıza 25 Aralık 1986 gün ve 
23/86 sayılı yazımızla bildirilmiştir. 

Belediye olma talebiniz ise, il genel 
meclisinin 14.11.1986 gün ve 19 sayılı ka
ran uyannca, Ulalar Köyünün, mücavir 
alan içerisinde belediye kurulduğu takdir
de, bu köy sakinlerine hiçbir fayda sağla
mayacağından, talebin reddine karar 
verilmiştir" diye cevap veriliyor. 

Bu cevap çok ilginç; çünkü, Erzincan 
Belediyesinin 27 Aralık 1986 tarihli yazı
sından anlaşılan konu, Valilik tarafından 
köy muhtarına iki gün önce, yani 25 Ara
lık 1986 tarihinde bildirilmiş. Yine, köyün 
belediye olmasının halkın yararına olup 
olmadığı konusunda, köylünün yüzde 99,9 
plebisit sonuçlanna karşı, il genel meclisi 
masa başında "Fayda sağlanmaz" kararı 
verebilmiştir. 

Öte yandan, şehire aynı mesafede bu

lunan ve 1 841 nüfusu olan Çukurkuyu 
Köyü; yine 2 bin nüfusu zor tamamlayan 
Karakaya Köyü belediye oluyor ki, buna 
hiçbir itirazımız yok; bu iki köyümüzün 
de belediye olmasını sevinçle karşıladık; 
ancak Ulalar Köyü, üç kez belediye olma
ya hak kazanmışken, yine merkeze bağlı 
Geçitköy, Altmbaşak ve Çağlayan köyleri 
belediye olmak için yeterli nüfusa sahip ol-
duklan halde, belediye olamamalanna 
mantıklı bir cevap verebilmenin güç ola
cağını zannediyorum. 

Sayın Bakan, size soruyorum : Ula
lar Köyü 9 senedir mücavir saha içerisin
de ve Erzincan Belediyesine her yıl 50-60 
milyon lira Emlak Vergisi ödemektedir. 
Ulalar ve Geçitköy köylerimizin içme su
yu yoktur, sulama suyu yoktur, sağlık oca
ğı yoktur; ne köy olduğu belli, ne de ka
saba olduğu bellidir. Köy Hizmetleri, Ulu
lar ve Geçitköy'e hiçbir hizmet götürmü
yor; çünkü bu iki köyümüz de şehirle içi
ce girmişler, belediye hiçbir hizmet götür
müyor, çünkü belediye sınırlan dışansın-
da... Bu köylerimizin sorunlannı kim 
çözecek? 

Sayın Bakanım, 7 bin insana içme 
suyunu neden çok görüyorsunuz? 7 bin in
sana bir doktoru neden çok görüyorsunuz? 
Sayın Başbakanımız bir göz ameliyatı için 
Amerika'ya giderken, yüzmüyonlarca li
ra masraf o köylerden, o köylülerin cebin
den çıkarken, 7 bin insanın sağlığı sizi hiç 
ilgilendirmiyor mu? 

Sayın Başbakanım, size soruyorum : 
Bu konuyu size ilettiğim zaman, " Ulalar' ı 
belediye yapacağınıza söz vermiştiniz; ne
den sözünüzü tutmadınız, bana neden ya
lan söylediniz? Siz, bakanlannızla, millet-
vekillerinizle, müsteşarlarınızla ve binlerce 
bürokrat ve teknokratlarınızla ve her şeyi 
iyi bildiğinizi iddia ettiğiniz halde, bir ül
keyi doğru dürüst yönetemezken, yüzünü
ze gözünüze bulaştırırken... 
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MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Ayıp ayıp! 

MUSTAFA KUL (Devamla) ...ilko
kul mezunu bir muhtarın 7 bin nüfusu 
idare etmesini nasıl beklersiniz? 

Sayın Meclis Başkanım, size soruyo
rum : Üzümlü'de, vali ve daire müdürle
rine, "Ne olursa olsun, Ulalar'ı belediye 
yapmayacağız" diye talimat verdiniz nu? 
Bu, sizin tarafsızlığınıza yakışıyor mu? 
Hele ki, referandumda Erzincan'da 
ANAP'a oy istemek, hele hele hizmet kar' 
şılığı pazarlıkla oy istemek, sizin bulun
duğunuz makama yakışıyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Kul, süreniz dol
du, lütfen bitiriniz. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Ta
mamlıyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; bildiğiniz gibi, doğuda ve güneydo
ğuda kanayan bir yara var; bu tür olay
lar, sağcı olsun solcu olsun, hemen hemen 
hepimizi üzen olaylardır. Erzincan, kritik 
bir bölgede bulunuyor. Eğer bugüne ka
dar terör örgütleri Erzincan'da kendileri
ne bir zemin bulamamışlarsa, bu olay, Er
zincan halkının, sorunlarına demokratik 
yollardan çözüm bulma umudunu yitir-
memiş olmasından kaynaklanmaktadır. 
Bunca açlığın, yokluğun, sefaletin yanın
da, bir de, vatandaşın, en doğal ve en ta
biî isteklerini ve haklarını demokratik yol
lardan alamayacağını anladığı an, terör 
örgütlerine Erzincan'da en uygun ortamı 
siz hazırlamış olursunuz. 

Sayın milletvekilleri, özellikle sayın 
ANAP milletvekilleri, uyanın artık; bu gi
diş, iyi bir gidiş değil; ANAP korporas-
yonlaşma yolunda. Bu tür yapılaşma, 
Türkiye'nin başına çok ciddî problemler 
getirebilir. Bitirin artık şu "Lale Devri'-
'ni; lüks ve ihtişam sarhoşluğundan sıyrı
lın artık; halkın haline bakın. Size oy ve
ren insanların sorunlarına çözüm bulma

ya çalışalım. "Özal Hanedanlığı"nın et
kisinden kendinizi kurtarmaya çalışın. Bı
rakın helva sohbetlerini, kaplumbağa ya
rışların^!); unutun Uludağ'ı, Marmaris'i, 
Bodrum'u... Halkın sesine kulak verin ar
tık... Sorunlara hep beraber, elbirliği ile 
çözüm bulmaya çalışalım. Bu sorunları 
çözmek bizim görevimiz. Eğer biz bu so
runları çözmez isek, Beyazıt Hamamın-' 
dan birisi daha çıkar, o zaman hepiniz ka
çacak yer ararsınız. 

Hepinize saygılar sunar, beni dinle
diğinizden dolayı teşekkür ederim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet adına, İçiş
leri Bakanı Sayın Kalemli, buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; sayın milletvekili
nin, Erzincan ili ve köyleriyle ilgili sorun
ları Yüce Meclisin kürsüsünden dile ge
tirmesinden, ben de en az kendisi kadar 
memnuniyet duyduğumu ifade ederek sö
ze başlamak istiyorum. \alnız, hemen ifa
de etmem gerekir ki, Erzincan'a hizmet 
götürmede hiçbir taraflı davranış gösteril
memiştir. Hemen hemen bütün köylerimi
zin elektriği, yolu, suyu ve okulu vardır. 
Bunlar, herbirinin ihtiyacına binaen ta
mamlanmıştır. Hatta, eğer yanlış hatırla
mıyorsam, ilgili sayın parlamenterimizin 
köyünün yolu da (Sütpınar Köyü olması 
lazım) bugün asfalttır ve 1987 yılında ya
pılmıştır. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Se
çim öncesinde bir gece içerisinde yapıldı. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Değerli millet-
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vekilleri, sayın parlamenterimizin burada 
hassasiyetle üzerinde durduğu Ulalar Kö
yünün belediye olamayışı konusuna gelin
ce : Bir beldenin, biliyorsunuz, belediye 
olmasının belli bir prosedürü vardır. Bu 
prosedür, önce o beldede başlar, ilde ta
mamlanır -teferruata girmiyorum- sonra 
Bakanlığımıza gelir; Bakanlığımızda ge
rekli inceleme yapıldıktan sonra da Danış-
taya takdim edilir; Danıştaym olumlu gö
rüşü alındıktan sonra da, kararname ha
zırlanarak yüce makama götürülür. Ula
lar Köyünün belediye olamayışı da, II Ge
nel Meclisinin uygun görüşmeyi ve Danış
taym menfi karan sonucudur. Bunda her
hangi bir kasıt aramak, bir taraflı davra
nış aramak, son derece yanlıştır. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Da-
nıştaya gitmedi. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Bu konuşma 
vesilesiyle hemen ilave etmek isterim ki, 
geçtiğimiz şubat ayı içerisinde, yine Erzin
can'da pek çok tesis hizmet için devreye 
sokulmuştur. Hemen, misal için söylüyo
rum : 10 Şubat Cuma günü Kemah'ta em
niyet amirliği ve belediye hizmet binası; 
13 Şubat 1989 günü Çukurkuyu Kasaba
sının telefon santralı; 14 Şubat 1989 günü 
Çayırlı'da özel idare işhanı, Çayırlı Lise
si binası ve PTT hizmet binası ile lojman
larının açılışı; 15 Şubat 1989 günü Tercan'
da, özel idarece 700 milyon Türk Lirası 
sarfıyla yapılan Tercan Endüstri Meslek 
Lisesinin açılışı yapılmıştır. Bunları birkaç 
kalem, sadece misal olarak verdim. 

Görüldüğü gibi, Erzincan'ın her ka
zasına, her köyüne hizmet götürmenin 
gayreti içerisindeyiz, İdare olarak, Hükü
met olarak. Sayın arkadaşımızın da, bun
ları bu şekilde değerlendirmesini ve soru
larına cevap verilemeyişinin de, Meclisin 
denetim mekanizmasının -münakaşaya 
girmek istemiyorum- şu veya bu şekilde 

tıkanmış olmasından dolayı olduğunu bil
mesini rica ediyorum. 

Ayrıca, dün yapılan Danışma Kuru
lu toplantısında, yarınki ve ondan sonra
ki gün Meclis çalışmaları tamamen sözlü 
sorulara cevap verilecek şekilde düzenlen
miştir. 

Bunu da, bir kere daha bilgilerinize 
saygıyla arz ederim efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Tefekkür ederim Saym 
Bakan. 

B) TEZKERELER VE ÖNER
GELER 

1. — Japonya'ya gidecek alan Başbakan 
Turgut Özd'vt dönüşüne kadar Başbakanlığa, Dev
let Bakam Kazan Ofaay'tn vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne Şişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/767) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemia "Sunuşlar" kısmında, 

Cumhurbaşkanlığının 2 tezkeresi vardır, 
okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Japon İmparatoru Hirohito'nun ce
naze törenine katılmak üzere, 21 Şubat 
1989 tarihinde Japonya'ya gidecek olan 
Başbakan Turgut ÖzaTm dönâfüne ka
dar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı Kasım 
Oksay'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görüImüjdlduğuıVu 
bilgilerinize sunarım. 

Yıldırım AkbıHut 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

2. —Amerika Birlefik Devletlerine gidecek 
olan Devlet Bahanı Abdullah Tenehci'nin dönü
süne kadar Devlet Bakanlığına, Baytndtrltk ve is
kân Bakam İsmail Safa Giray'tn vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne, ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/768k 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 
Şubat 1989 tarihinde Amerika Birleşik 
Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı 
Abdullah Tenekeci'nin dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân 
Bakanı I. Safa Giray'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Yıldırım Akbulut 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

3. — İzmir Milletvekili M. Turan Baya-
zü'ın, (6/22) numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi (4/54) 

BAŞKAN — Gündemde bulunan bir 
sözlü soru önergesinin geri alınmasına da
ir gerekçeli bir önerge vardır. 

Malumunuz olduğu üzere, bu tür 
önergelerin kısa ve gerekçesiz olması la
zım gelir; ancak, gerekçe kısa olduğu için, 
emsal teşkil etmemek üzere önergeyi oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

16 Şubat 1988 tarihinde gündeme alı
nan "3392 Sayılı Yasa ile Kurulan İlçeler" 
hakkındaki 6/22 sayılı sözlü soru önergem 
bugün 2 yaşına basmıştır. 

Aradan geçen süre içinde cevaplan-
dırılmamasının nedeni, İktidar Grubu
nun, haftanın 1 gününü denetlemeye ayır
mak suretiyle muhalefetin denetleme hak 
ve görevini engellemesidir. Meclis araştır
ması ve genel görüşme önergelerinin faz
lalığı sebebiyle sözlü soruların görüşülme
diği şeklindeki savunmayı siyaseten haklı 
bulmak olanaksızdır. Çünkü, Anayasa ve 
İçtüzük böyle bir sonucun doğmasına ve 
bu şekilde bir savunmanın geçerliliğine 
açık değildir. 

İnancım odur ki, alışkanlık haline ge
tirilen ara vermeler olmasa ve Genel Ku
rul yasama çalışmalarını buna ayrılan 
günlerin birkaç saatiyle yetinmeyerek ye
rine getirse denetleme işlevi de sağlıklı bir 
şekilde yürüyecektir. 

Kaldı ki, İktidar Grubu arzu ettiği 
takdirde, bekleyen tüm sözlü soruların en 
çok 2 birleşimde cevaplandırılacağı da bir 
gerçektir. 

Bu görüşlerle, sözlü sorumun, kade
ri İktidar Grubunun insafına terkedilmiş 
bir gündem maddesi olarak kalmasını gö
rev ve sorumluluk anlayışımla bağdaştıra-
madığımdan ve Anavatan Grubunun tu
tumunu kınamak amacıyla sözlü soru 
önergemi geri aldığımı arz ederim. 

Saygılarımla. 

Turan Bayazıt 
İzmir 

BAŞKAN —i Soru önergesi geri ve
rilmiştir. 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
8.11.1988 tarihli ve (51) saydı karart ile 
19.11.1988günü saat 17.00'den itibaren (4) ay 
süre ile uzatılması onaylanan Bingöl, Diyarbakır, 
Elâzığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Tunceli ve Uın 
illerindeki olağanüstü halin, 19.3.1989günü saat 
17.00'den geçerli olmak üzere (4) ay süre ile uza
tılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/766) 

BAŞKAN — Daha evvel 8 ilde uza
tılan olağanüstü halin 4 ay süreyle uzatıl
masına dair Başbakanlığın bir tezkeresi 
vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 2.11.1988 tarihli ve 188-2/04918 
sayılı yazımız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
8.11.1988 tarihli ve (51) sayılı Kararı ile 
19.11.1988 günü saat 17.00'den itibaren (4) 



T.B.M.M. B : 61 21 . 2 . 1989 O : 1 

ay süre ile uzatılması onaylanan Bingöl, 
Diyarbakır, Elazığ,' Hakkâri, Mardin, Si
irt, Tunceli ve Van illerindeki olağanüstü 
halin, 19.3.1989 günü saat 17.00'den ge
çerli olmak üzere (4) ay süre ile uzatılma
sının Türkiye Büyük Millet Meclisine ar
zı Bakanlar Kurulunca 15.2.1989 tarihin
de uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi 
üzerinde, Hükümetin açıklamasından 
sonra, içtüzüğün 73 üncü maddesine gö
re görüşme açacağım. 

Tezkere hakkında açıklamada bulun
mak üzere, Hükümet adına, İçişleri Ba
kanı Sayın Kalemli, buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; olağanüs
tü hal uygulamasının bulunduğu Diyar
bakır, Mardin, Tunceli, Siirt, Hakkâri, 
Bingöl, Elazığ ve Van illerimizdeki uygu
lamanın son durumunu arz etmek üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum. 

Bilindiği üzere, millî birlik ve bera
berliğimizi tehdit eden terör ve anarşiyle 
mücadelede etkili olunması ve istenilen so
nuca gidilmesini temin maksadıyla, 12 Ey
lül 1980 tarihinden itibaren yurt çapında 
sürdürülen sıkıyönetim uygulamaları, Hü
kümetimizce 19 Mart 1984 tarihinden iti
baren kademeli olarak bütün illerimizde 
kaldırılmış, tedbir olarak getirilen olağan
üstü hal uygulamalarına da, bahse konu 
illerimiz dışında tamamen son verilmiştir. 

15 Ağustos 1984 tarihinden bu yana 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri
mizde sürdürülmeye çalışılan terör faali

yetlerine karşı daha müessir olabilecek 
tedbirlerin alınabilmesi amacıyla, bugü
ne kadar olağanüstü hal uygulamasının 
uzatılmasına gerek duyulmuştur. Ülke ge
nelinde ise, güvenlik kuvvetlerimizin, ko-
ordoneli olarak sürdürdükleri kararlı ça
lışmaları neticesinde, ideolojik maksatlı 
örgütlerin faaliyetlerinin asgarî seviyeye 
indirilmesi sağlanmıştır. Verilen mücade
lede bu şekilde başarılı olunması sebebiy
le, olağanüstü dönemlerin şartları aşılmış 
ve parlamenter demokrasinin işleyişi 
mümkün kılınabilmiştir. Bununla beraber, 
birlik ve beraberliğimizi bozmayı, toplum 
yapımızı temelinden sarsmayı, Anayasal 
rejimimizi yıkmayı hedefleyen şer mihrak
ları, yeniden örgütlenme faaliyeti içerisi
ne girerek, varlıklarını kamuoyuna duyu
rabilmek ve tekrar müessir olabilmek ga
yesiyle, asgarî ölçüler içerisinde de olsa, 
eylemlerini sürdürmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, hepimiz, de
mokrasinin tam anlamıyla işlemesinden 
yanayız ve arzu ediyoruz ki, hiçbir bölge
mizde, ne suretle olursa olsun, olağanüs
tü bir uygulama söz konusu olmasın. An
cak, bu bölgemizde şartlar gerektirdiği 
için böyle bir uygulamaya mecbur kalın
mıştır. Talihsizlik odur ki, söz konusu böl
gedeki, vatanın bütünlüğüne ve halkımı
zın canına, malına yönelen tehdit ve sal
dırılar göz önüne alınmadan, bazı çevre
ler ve kişiler bu anayasal uygulamayı, dev
letin güvenliği söz konusu olduğu halde 
yadırgamakta, gerçeklere uymayan poli
tikalar üretmeye çalışmaktadırlar. Yine bu 
çevre ve kişiler, bölge halkının şikâyetle
rinin arttığını ileri sürmektedirler. Bölge-
de,kanunlarımızın yetki verdiği güvenlik 
kuvvetleri görevlidir. Bunun yadırganacak 
ve küçümsenecek bir tarafı olmadığı gibi, 
bölge halkının da, ne devletten, ne güven
lik güçlerinden, ne de alınan tedbirlerden 
şikâyeti vardır. Yöre halkı adına yapılmak 
istenilen şikâyetler, afakî bilgi ve olaylara 
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dayalıdır. "Devletin güvenliği, politik de
magojilere de alet edilmemelidir ve konu
yu belli çıkarlar için saptırmaya çalışmak, 
tasvip görmemelidir" diye düşünüyorum. 

Olağanüstü hal uygulamasının bir 
çare olmadığı iddia edilmektedir; fakat bir 
taraftan da, devletin tedbir almadığı id
diaları ileri sürülmektedir. İşte, devlet ted
birini almıştır. Devlet tedbir almayıp da, 
halkı eşkıyanın eline teslim mi etmelidir? 
Bir zamanlar bazılarının yaptığı gibi, dev
let güçlerinin yerine, başka yardımcı güç
ler mi devreye sokulmalıdır? Arzulanan 
bu ise, bu, bizim devlet yönetimi anlayı
şımıza tamamen terstir sayın milletvekil
leri. 

Değerli milletvekilleri, zaman zaman 
bazı kişi ve çevrelerce, almış olduğumuz 
tedbirler, baskının kurumlaştırılması ola
rak gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu, bir 
yanılmanın ifadesidir kanaatimce. Devle
timizin, bölgede, halkı korumak için aldığı 
tedbirler, zulüm aracı olarak gösterilemez. 
Asıl zulüm edenler, halka silahını çeviren
lerdir. İşte biz, demokrasiyi bütün kural
larıyla işletiyor ve demokrasiye kasteden
ler ile onu tanımayanlara karşı mücadele 
veriyoruz. Gücümüzün bütün imkânlarıy
la bu mücadeleyi azimle sürdürmeye de 
kararlıyız. 

Bundan önceki görüşmelerde, sayın 
sözcüler, ifadelerinde, devletin karşı şid
det uyguladığını ileriye sürmüşlerdir. Ben 
bunları talihsizlik ya da maksadını aşan 
«özler olarak telakki ediyorum. Devletimi
zin güvenlik kuvvetleri, kanunî sınırlar 
içerisinde görevini yerine getirmekte, şid
deti, hiçbir sınır tanımadan halka yönel
tenlerle kanunlar çerçevesinde mücadele 
etmektedirler. Devlet güçleri, canları pa
hasına da olsa yakaladıklarını, Türk ada
letine teslim etmektedirler. 

Çeşitli vesilelerle ifade ettiğim üzere, 
Hükümetimiz, olağanüstü halin hayranı 

değildir ve iktidara geldiğinden beri de, ül
ke sathında olağandışı uygulamalara son 
vermek için çaba göstermektedir ve şart
lar elverdiğinde de bu uygulamaya niha
yet verilecektir. 

Bazıları, olağanüstü hal görüşmeleri 
gündeme gelince, göç olayı oluşundan 
bahsetmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, devlet, göç et
mesi için kimseyi zorlamamaktadır. Ak
sine, yörede yaşayanların huzur ve güve
ni için bütün imkânlarını seferber etmek
tedir. Ayrıca, daha müessir bir güvenlik 
ağının teşkili için, yörede koruculuk sis
temi geliştirilmiş ve gerekli düzenlemeler 
de yapılmıştır. Terörist gruplarının amaç
larının devleti yıkmak olduğunu biz yıl
lardır ifade ederken, bazı çevreler bu, du
rumu henüz müşahede etmişlerdir. Bunu 
da sevindirici bir gelişme olarak kaydedi
yoruz. 

Hem eşkıyanın mezaliminden bahse
dip, hem de olağanüstü halin kaldırılma
sını istemek, çelişkinin ötesinde, ne söy
lediğini bilmemek değilse; maksatlı konuş
maktır. Buna rağmen, bizim icraatımız, 
bölgeyle ilgili spekülasyon yaratmak değil, 
hizmet üretmektir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde geç
mişte politik şiddetin teorisini yaratıp, yay
gınlaştıran mihrakların bir kısmı, vatan
daşlığını dahi terk ederek, maksatlı çev
relerin de teşvik ve desteğiyle, Türkiyemiz 
aleyhine yalan ve iftiraya dayalı propagan
da kampanyaları düzenlemekte, sebep ol
dukları kanlı olayları yeterince değerlen
dirmeyen Avrupa kamuoyu nezdinde de
mokrasi havarisi rolü oynamakta ve ulus
lararası kuruluşlara şikâyet etmeyi mari
fet olarak kabullenmektedirler. 

Yine, geçmişte olduğu gibi, bugün 
de, kapağı Batı ülkelerine atarak, ülke ve 
rejimimiz aleyhine yanlış imajların doğ-
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masına sebep olanlar, huzur ve güven dolu 
yurdumuzda kendilerine yeni maşalar bu
larak, karanlık emellerini gerçekleştirmek 
için yoğun çaba sarf etmektedirler. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
lerimizde sürdürülmeye çalışılan terör fa
aliyetleriyle ilgili olarak eylemci militan-
lafra yurt dışında sağlanan barınma, eği
tim ve lojistik desteğiyle ilgili olarak mü
teaddit defalar Yüce Meclise malumat arz 
edilmiştir. Hükümetimiz, eşkıyaya tanınan 
bu imkânların sona erdirilmesini temin 
maksadıyla, ilgili devletlerle her türlü te
maslarda bulunmaya devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, çeşitli vesileler
le ifade ettiğim gibi, ülkemize karşı, ge
rek yurt içi ve gerekse yurt dışında yıkıcı 
terör mihraklarında başlatılan saldırılar, 
terörün, bizatihi millî varlığımıza kaste
derek, topraklarımız üzerindeki emelleri 
istikametine kanalize edilmek istendiğini 
göstermektedir. 

Gerek Doğu ve Güneydoğu Bölgele
rimizde vuku bulan saldırılar sonrası, ge
rekse diğer yerlerde yapılan operasyonlar 
sırasında elde edilen bilgilerden, aşırı un
surların da, bölücü mihraklarla güç ve ey
lem birliği içerisinde terör hareketlerini 
sürdürmeyi amaçladıktan anlaşılmaktadır. 

Bahse konu bölgemizde, vatan haini 
eşkıya parçalarının vahşi eylemlerine karşı 
sürdürülen operasyonlar ve alınan tedbir
ler sonucunda, yöredeki vatandaşlarımız 
eşkıyanın oyununa gelmemiş; devletine 
duyduğu sevgi ve saygının gereği olarak, 
güvenlik güçlerinin yanında yer almış, sa
tılmış eşkıyaya da hakettiği dersi vermiş
tir. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, Yüce 
Meclisimize olağanüstü hal uygulamasıyla 
ilgili olarak değerlendirme ve tekliflerimizi 
sunmadan önce, geçen dönem içerisinde 
olağanüstü hal uygulamasının bulunduğu 

illerimizdeki olay durumuna kısaca değin
mek istiyorum. 

Burada, olağanüstü hal uygulaması
nın devam ettiği 8 il ile 3 mücavir ilimiz
de geçen dönem meydana gelen olaylar
la, bu dönemin mukayesesini arz 
edeceğim. 

Geçen dönem, 38 saldırı, 51 çatışma, 
17 patlama olayı meydana gelmişken; için
de bulunduğumuz dönemde 38 saldırıya 
karşın, 9 saldırı, 8 çatışma ve 2 patlama 
olayı meydana gelmiştir. Yine, geçen dö
nemde 1 yazı yazma, 2 bildiri dağıtma, 4 
pankart asma olayı olmak üzere, toplam 
113 olay meydana gelmiş; bu dönemde ise, 
1 pankart, 2 bildiri dağıtma olmak üzere, 
toplam 22 olay meydana gelmiştir. Geçen 
dönemde meydana gelen olaylar sonucun
da 30 güvenlik görevlisi, 29 vatandaşımız 
şehit olurken, 67 terörist ölü olarak ele ge
çirilmiş; bu dönemde ise 11 güvenlik gö
revlisiyle, 8 vatandaşımız hayatını kaybet-

v miş, 5 terörist de ölü olarak ele geçirilmiş
tir. 

Geçen dönem içerisinde gerçekleşti
rilen operasyonlarda 773 kişi, 90 otoma
tik silah, 17 tabanca, 6 415 mermi, 69 
bomba, 22 dinamit lokumu, 231 fünye ile 
birlikte yakalanmışken; bu dönem yapılan 
operasyonlarda, 727 kişi, 29 otomatik si
lah, 20 tabanca, 2 974 mermi, 12 bomba, 
60 dinamit ve 1 roketatar ile yakalanmış
lardır. 

Ayrıca, devletin, bölgedeki etkinliği
nin yarattığı güven ortamı nm sonucu ola
rak terör gruplarında çözülmeler meyda
na gelmeye başlamış, bu dönemde 9 kişi 
terör gruplarının elinden kaçarak, güven
lik kuvvetlerine teslim olmuşlardır. 

Terörist faaliyetlere yönelik olarak şe
hirlerde gerçekleştirilen önemli operasyon
larla, örgütün şehir çalışmalarına, dolayı
sıyla söz konusu terör örgütüne önemli ge
riletiri darbeler vurulması amaçlanmış ve 
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başarılı sonuçlar elde edilerek, planlanan 
müessif olaylara fırsat verilmemiştir. 

Yukarıda arz ettiğim olayların muka
yesesinden de anlaşılacağı gibi, kararlılı
ğımız ve güvenlik kuvvetlerimizin ortaya 
koyduğu başarılı çalışmalar sonucu, yıkı
cı terör örgütü büyük ölçüde sarsılmış, fa
aliyetlerinde ve olaylarda gerilemeler baş
lamış ve örgüt kadroları, baş gösteren da
ğınıklıktan çıkış yollan aramaya başlamış
tır. 

Sayın milletvekilleri, gerçekleştirilen 
operasyonlarda ele geçirilen önemli sığı
nıkların her birinde, bir köyü uzun süre 
besleyebilecek miktarda çeşitli gıda mad
deleri depolanmış olarak bulunmuştur. 
Mesela, ele geçen bir sığınakta, 1 750 ki
logram un, 550 kilogram bulgur, 350 ki
logram tuz, 3 775 kilogram şeker, 110 ki
logram zeytin, 108 kilogram yağ, 320 ka
lıp sabun, 150 kilogram patates; bir diğe
rinde ise, 1 750 kilogram un, 400 kilog
ram bulgur, 400 kilogram tuz, 525 kilog
ram şeker, 110 kilogram zeytin, 162 kilog
ram yağ, 320 kalıp sabun ve 150 kilogram 
patates ele geçirilmiştir. 

Şimdi, bölgede devlet terörü estiril
diğini ileri sürenlere sormak isterim : Bu 
kadar malzeme ve erzak, ne için, hangi 
amaçla, kime karşı, kimler tarafından de
polanmıştır; bu depolara kimler tarafın
dan, nasıl taşınmıştır? 

Sayın milletvekilleri, devletin güven
lik güçleri, bunları adım adım takip et
mekte, ele geçirmekte ve imha etmektedir. 
Artık, herkes biliyor ki, bütün bu hazır
lıklar, halkın kanına susamış, bazı onul
maz hayallerle kandırılmış vatan haini eş
kıya tarafından, bu devletin bütünlüğüne 
kastetmek amacıyla yapılmıştır. O halde, 
basit çıkarlar uğruna, gerçeğe uymayan 
beyanları, eşkıyayı cesaretlendirecek söz ve 
davranışları bırakıp, varlığımızı borçlu ol
duğumuz devletin bekası için, geliniz, bu 
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mücadeleyi hep birlikte yürütelim. 
Sayın milletvekilleri, eşkıyanın her 

türlü faaliyetlerini engelleyici operasyon
lara gidildiğini biraz önce ifade etmiştim. 
Bu cümleden olarak, bölgenin özelliği de 
göz önünde bulundurularak yeni operas
yon taktikleri geliştirilmekte, ülkemiz aley
hine vuku bulan olumsuz propaganda tak
tiklerine karşı, özellikle dokümanlara da
yalı psikolojik karşı propagandaya ağırlık 
verilmektedir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
lerimizde vukuu muhtemel terörist faali
yetlere karşı yürütülen çalışmalar ve alı
nan güvenlik tedbirleriyle, haber alma fa
aliyetleri aralıksız olarak sürdürülmekte
dir; muhtemel gelişmeler üzerinde de has
sasiyetle durulmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, verilen 
izahlardan da anlaşılacağı üzere, her ne 
kadar güvenlik kuvvetlerimiz gelişmeleri 
yakından takip etmekte ve vukuu muhte
mel olaylara anında müdahale etmektey-
se de, yine de, dış destekli terör örgütleri
nin, faaliyetlerine ısrarla devam etmek ni
yetinde olduklarını müşahede etmekteyiz. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
lerimizi ağırlıklı eylem alanı olarak seçen 
eşkıya, hedefine ulaşmak için faaliyetleri
ne devam etmekte, insanlık dışı eylemler
de bulunmayı sürdürmeye çalışmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda arz et
meye çalıştığım hususlar ışığında olağan
üstü hal uygulamasının devam ettiği ille
rimizin bulunduğu bölgede faaliyetlerini 
devam ettirme eğiliminde bulunan terör 
odaklarının, kadrolarını dağılmaktan kur
tarmak için, halen gücünü koruduğu ima
jını yaratmak amacıyla, silahlı terör ey
lemlerini gerçekleştirmeye çalışacağı; böl
ge halkıyla daha yakın ilişkiler içerisine 
girmek suretiyle, vergilendirme ve halk 
komiteleri oluşturma gayretlerine hız ve
receği; şehirlerde yediği darbelerin izleri-
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ni silmek gayesiyle, şehir faaliyetlerine 
ağırlık vererek, cephe örgütlenmelerine 
canlılık getirmeye çalışacağı ve şehirlerde 
sansasyonel eylemlere tevessül edebilece
ği; isteğe veya zora dayalı olarak oluştur
maya çalışacakları, halk komiteleri vasıta
sıyla propaganda faaliyetlerini artırarak, 
geniş halk kitlelerini kanunsuz gösteri fa
aliyetleri içerisine çekmeye çalışacakları; 
bu arada, diğer yıkıcı ve bölücü terör ör
gütlerinin de yurt içi faaliyetlerine ve ağır
lıklı olarak kitle örgütlenmelerine hız ver
meye gayret gösterecekleri; yaklaşan yerel 
seçimleri sabote etmek amacıyla çeşitli ey
lem ve provokasyonlara tevessül edebile
cekleri, muhtemel olarak değerlendiril
mektedir. 

Bahse konu illerimizin, terörist un
surlarının faaliyet alanı içerisinde bulun
ması; militanların sızma ve intikal yolla
rının aynı bölge içerisinde olması; bölge
nin, eşkıyanın barınma ve kitle içinde ka
muflajına imkân sağlaması; düzelecek ik
lim şartlarının, teröristlerin eylemlerine 
imkân tanıyacak olması ve örgütlerin ye
niden toparlanmaya gayret gösterecekleri 
yolundaki bilgiler ışığında, önümüzdeki 
dönemin, hareketliliğini muhafaza edeceği 
değerlendirilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, gönül arzu eder
di ki, başlangıçta da belirttiğim gibi, bü
tün illerimizde normal yönetime dönül
sün. Ancak, huzurlarınızda sebeplerini çe
şitli vesilelerle izah ettiğim gibi, bölgede, 
huzur ve güven ortamı tamamıyla sağla
nıncaya, rahatsızlıklar izale edilinceye ka
dar bu uygulamaya devam edilme zorun
luluğu ortadadır. Ülkemiz ve insanlarımızı 
huzur ve güven dolu bir geleceğe kavuş
turmak için verilen bu mücadelenin millî 
görev olduğunun idraki içinde olan Hü
kümetimiz, Yüce Meclisimizin bütün de
ğerli üyelerinin de aynı görüşleri paylaş
tığı inancındadır. 

Arz edilen hususlar ve değerlendir
meler ışığında, olağanüstü hal uygulama
sının sürdürüldüğü, Diyarbakır, Mardin, 
Tunceli, Siirt, Hakkâri, Bingöl, Elazığ ve 
Van illerimizdeki uygulamanın bir dönem 
daha devam ettirilmesine karar verilmesi 
hususundaki Hükümetimiz görüşlerinin 
Yüce Meclisçe destekleneceğini ümit edi: 
yorum. 

Hepinize engin saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Kalemli. 

Şimdiye kadar, Başbakanlık tezkere
si üzerinde söz isteyenler : Doğru Yol Par
tisi Grubu adına Sayın İsmail Köse, şahsı 
adına Sayın Kamer Genç. 

Başka gruplardan söz isteyen sayın 
milletvekili var mı? 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Koca
eli) — Sayın Başkan, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Hasan 
Fehmi Güneş konuşacaklardır. 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, Sayın Köse; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA İSMAİL 
KÖSE (Erzurum) Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; olağanüstü halin dört ay 
daha uzatılması hususunda, Doğru Yol 
Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurunuzdayım; sözlerime başlar
ken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, 
olağanüstü halin bundan bir önceki uza
tılması karart üzerinde konuşurken, bir 
sonraki dönemde olağanüstü halin kaldı
rılacağı konusunda bir taahhütte bulun
muştu. Sayın İçişleri Bakanı, 8.11.1988 ta
rihinde yapmış olduğu konuşmada, bir 
daha uzatıldıktan sonra doğu ve güney
doğu illerimizdeki bu 8 ilden de olağanüs
tü hal uygulamasının kaldırılmasını taah-
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hüt etmesine rağmen, bugün yine Yüce 
Meclise getirilen bir teklifle, olağanüstü 
halin dört ay daha uzatılması talep edil
miştir. 

Devletimizin bekası, milletimizin bü
tünlüğüne yönelik olarak, içte ve dışta 
düşmanların yapacağı tahribatı önlemek 
bakımından alınacak tedbirler konusun
da Doğru Yol Partisi daima müspet hare
kette bulunmuştur. Gerek bundan önce
ki uzatma kararları, gerekse içişleri Ba
kanlığı bütçeleri üzerindeki konuşmaları
mızda, güvenlik güçlerimizin maddî ve 
manevî yönden desteklenmesini, hem do
ğu ve güneydoğu illerimizde yaşayan in
sanlarımızın ekonomik ve sosyal yönden 
güçlenmesini temin etmek, hem de o böl
gelerde görev yapan güvenlik güçlerimi
zin bütün ihtiyaçlarının giderilmesi husu
sunu ve partimizin görüşlerini Yüce Mec
lise bu kürsüden ifade etmişizdir. 

Mesele, millî birlik ve bütünlüğü te
min etmek açısından ele alındığı takdirde 
ve elbette ki, olağanüstü halin de şu ge
rekçelerle devam etmesi isteniyor ise, parti 
olarak bu teklifin yanında müspet olarak 
bulunma durumunda olduğumuzu ifade 
etmek istiyorum. Ancak, millî birlik ve be
raberliğin temini hususunda yalnız güven
lik güçlerinin alacağı tedbirlerle ve sekiz 
yıldır güvenlik güçlerinin silah zoruyla de
vam eden ve daha ne kadar süre devam 
edeceği meçhul olan böyle bir uygulama
nın ne zaman kaldırılacağı hususu, bizim 
kafalarımızda giderilmesi icap eden bir so
rudur. 

Bu meselenin çözümü, muhakkak su
rette, o bölgedeki ekonomik ve sosyal ya
pının sağlam bir duruma getirilmesiyle ve 
yine, o bölgede yaşayan insanlarımızın 
millî birliğini temin edecek eğitim ve öğ
retim imkânlarıyla, devletin eşit ve adil 
olarak kendi imkânlarını oraya zamanın
da aktarmasıyla mümkün olacaktır. Eğer 

biz, özellikle o bölgede yaşayan vatandaş
larımızdan fedakârlık yapmalarını istiyor
sak, o bölgede yaşayan vatandaşımıza dev
letin imkânlarının öncelikle götürülmesi 
mecburiyeti vardır. 

Yaşadığımız kış günlerinin ağır şart
lan içerisinde soğukta kıvranan o bölge
deki insanlarımızın, ekmeğinin, aşının ve 
aracının köyüne gelip gelmediği konusu ile 
ilgilenmek gerekir. Bugün üzerinde konuş
muş olduğumuz olağanüstü halin başarı
lı olabilmesinin, muhakkak surette bu me
selelerle irtibatlı olduğunu söylemek isti
yorum. Aynca, bu birliği temin ederken, 
bir tarafta devletin imkânlarını çeşitli ve 
zararlı bir şekilde kullanma durumunda 
olan İktidar Partisi yanında, bu bölgede
ki insanlarımıza yapılan -basında güven
lik kuvvetlerimiz hakkında çıkan yazılar 
inşallah doğru değildir- insanlığa yakışma
yan, hiçbir inanç ve fikre yakışmayan dav
ranışların haberlerini de basından öğren
miş bulunuyoruz. Orada yaşayan insan
larımızın, bu kürsüden ifade edemeyece
ğim şekilde güvenlik mensuplan tarafın
dan işkencenin dışında daha değişik ha
reketlere maruz bırakıldıklarını bundan 
birkaç gün önce basından hep beraber ta
kip ettik. 

Ben, Sayın Bakanın, olağanüstü ha
lin uzatılmasını talep ettiği devrede ve ger
çekten bütün vatandaşlarımızın tepkisine 
sebep olan dışkı meselesinin de ne şekilde 
sorgulandığı ve ne şekilde sonuçlandığı 
hakkında bilgi vermesini isterdim ve bu 
da buradaki sayın milletvekillerini bu ko
nuda tatmin etmiş olacaktı. Onun için, 
doğu ve güneydoğu bölgelerimizde yaşa
yan insanlarımızın -suçlu olanlarının dı
şındakiler, özellikle bunlar çoğunluktadır-
yüzde 90-95'i, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letinin yanında ve bu devletin vatandaşı 
olduklannı her zaman ve her zeminde söy
lemişlerdir. Bu devletin bayrağına, vata
na ve ezana bağlı olduklarını söyleyen in-
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sanımıza, İstanbul'da, İzmir'de ve kuzey
de yaşayan insanlardan farklı bir muamele 
yapılmasını ben hayretle ve ibretle karşı
lıyorum. (DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

Bir tarafla, hile yaparak devletin ka
sasından milyarlarca lira para çalmak su
retiyle milletin hak ve hukukuna tecavüz 
eden insanlar çok iyi bir muamele görür
ken, diğer tarafta ise PKK örgütünün bas
kısı altında, onun yapacağı eylemleri dev
letine ihbar etme durumunda olan ve böl
gede aynmcı bir düşüncenin yerleşmesi
ne fırsat vermeyen vatandaşımızın maruz 
kaldığı böyle bir muameleyi nefretle kını
yorum. Bu bakımdan, eğer haber gerçek 
dışı ve bir kuru iddiadan ibaretse, millî gü
cümüz olan devletimizin ayakta kalması
nı sağlayan güvenlik kuvvetlerimize bu şe
kilde yapılan suçlamayı da elbette Sayın 
İçişleri Bakanının açıklığa kavuşturması ve 
güvenlik kuvvetlerinin de bu töhmetin al
tından kurtarılmasını sağlaması icap et
mektedir. 

Günümüzde millî birlik ve bütünlü
ğümüzü temin eden en önemli araçlardan 
bir tanesi, Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumudur. TRT Genel Müdürlüğünün 
yapmış olduğu toplantılarda Doğru Yol 
Partisi olarak ifade ettiğimiz düşünceler 
şunlardır : Bir taraftan, eğitim ve öğretim 
faaliyetleriyle Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu Bölgelerinin batıdaki standartlara, 
yani ülkemizin batı kesimindeki ve diğer 
bölgelerindeki standartlara kavuşturulma
sı mecburiyeti mevcutken, diğer taraftan 
özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerine, radyo ve televizyon faaliyet
lerinde ve yayınlarında özel programların 
hazırlanması gerekmektedir. Biz bunları 
defalarca talep etmişiz, defalarca söylemi-
şizdir; ancak, gelin görün ki, bırakın Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini, 55 
milyon insanımızın azamisini rahatsız 

eden, komünist düşünce mesajını veren, 
millî bünyenin ahlak yapısını, inançlannı 
altüst eden bu millî müessese, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki insa
nımıza da hiçbir şey götürememiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hu-
meyni düşüncesinden rahatsız olmuyor 
musunuz? Humeyni'den mesaj veriyor... 

BAŞKAN — Sayın Genç!.. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Mil
letimizin bütünlüğünü, devletimizin ilele
bet ayakta kalmasını sağlayacak, millî bir
liği temin edecek olan, istikbale matuf, 
eğitim, fikir ve düşüncelerimizdir. Bugün
kü politikada, 2000 yıllarını karşılayacak 
olan milletimizin ve devletimizin millî bir 
eğitimi ve millî bir radyo-televizyon prog
ramı yoktur. Günübirlik programlar yap
mak suretiyle, insanlarımızın içinde bu
lunduğu ekonomik ve sosyal sıkıntılardan 
kafalarını uzaklaştırdığını, renkli prog
ramlar göstermek suretiyle onları ıstırap
tan uzaklaştırdığını zanneden iktidar Par
tisi, doğu ve güneydoğudaki insanımızı 
tatmin edecek kadar millî hüviyetli prog
ramlar ortaya koyamamıştır. Bu bakım
dan, TRT'nin, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu Bölgelerindeki insanlarımızın birlik 
ve bütünlüğünü temin edecek program
lar yapmasına ve bu programları da Türk 
köylüsünün, Türk esnafının, Türk insanı
nın, özellikle Anadolu'da yaşayan insanı
mızın yatış ve kalkış saatlerini dikkate ala
rak yayınlamasında fayda vardır. Gece sa
at 23.00'ten sonraki programları köyler
deki hiçbir vatandaşımız izlememektedir. 
O bölgelerdeki insanlarımız ancak saat 
17.00 ila 20.00 veya 21.00 arasında ayakta 
olacağı için, radyo ve televizyon program
lan bu saatler arasında özel olarak o böl
gelere yayınlanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, millî birlik ve 
bütünlüğün bahis konusu olduğu zaman
larda, önce bu yüce çatının alanda bulu-
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nan değerli milletvekillerinin aynı düşün
cede, birlik ve beraberlik içinde olmak 
mecburiyeti vardır. Hiç zannetmiyorum 
ki, eğer mesele ciddî olarak ortaya kon
muş sa, bu değerli milletvekillerimiz karşı 
çıksınlar; bu mümkün değildir. Ancak, 
yurt dışı toplantılarında Türkiye Büyük 
Millet Meclisini temsil eden bazı millet
vekilleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'
da yaşayan o mübarek insanlarımızı istis
mar edecek, bölgede bölücülük yapma du
rumunda olan şer kuvvetlere mesaj vere
cek nitelikte, yabancı devletlerin bulundu
ğu toplantılarda bölücü konuşmalar yap
mışlardır. O konuşmayı yapanları da hu
zurunuzda nefretle kınıyorum. (DYP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Türk siyasî ta
rihinde, bu konuşmaya kadar, milletveki
li hüviyetiyle böyle bir konuşma yapılma
mıştır. Bu bir talihsizliktir. Ne yazık ki, ik
tidar Partisi içerisinde bulunan ve yine bö
lücü düşünceye mensup bir milletvekili de, 
o milletvekiline verilen cezayı kınamıştır. 
Bu bakımdan, iktidar olsun, muhalefet ol
sun, milletimizi bölmek, devletimizi yık
mak isteyen hangi düşünce olursa olsun, 
o düşünceye ilk önce karşı çıkmak, bura
da yemin eden milletvekillerinin borcudur. 

Değerli milletvekilleri, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu Bölgelerimizde olağa
nüstü halin muvaffakiyeti, o bölgedeki in
sanlarımıza iyi muamele sonucunda sağ
lanacaktır. Oradaki insanlarımızı sevme
diğimiz ve saymadığımız müddetçe, on
ların da bizim bir parçamız olduğunu ka
bul etmediğimiz müddetçe ve onlara ayrı 
bir gözle bakma durumunda olduğumu
zu onlara ihsas ettirdiğimiz anda, onlar, 
daima başkalarının yanında olma duru
munda kalırlar. O bakımdan, ister olsun, 
ister olmasın -olmaması temennimizdir-
tek bir olayda dahi eziyet ve cefa edilme
mesi, işkence yapılmaması, hele özellikle 

demin bahsetmiş olduğumuz o iğrenç ola
yın -inşallah olmamıştır- olmasına müsa
ade edilmemesi, ilgililerin ve yetkililerin 
önemli bir görevidir. 

Muhterem milletvekilleri, İstanbul'
da olağanüstü hal kalktıktan sonra birçok 
hadiselere şahit olduk; babaların savaşına, 
sandık cinayetlerine ve başka olaylarda 
kullanıldığı ifade edilen MİT ajanlarının 
öldürülme hadiselerine şahit olduk ve An
kara'da Meclisin yanındaki binalarda 
bombaların patladığına da şahit olduk. 
Yalnız Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl
gelerinde değil, ülkemizin hiçbir yerinde 
anarşi ve terör olaylarının olmaması, parti 
olarak da, insan olarak da en büyük te
mennimizdir. Ancak, 12 Eylül istismarını 
yapmak suretiyle, 12 Eylülden önceki 
anarşi ve terör hareketlerini, ihtilalin ya
pılmasına gerekçe göstermeye meşruiyet 
kazandıracak kadar antidemokratik dü
şünceye ulaşan insanlara 1961 Anayasası 
yerine 1982 Anayasası verilmesine rağ
men, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluşu Hakkında Kanun çıkarılarak 
özel nitelikte bir mahkeme kurulmasına 
rağmen, devletimizin bütçesindeki imkân
lar zorlanarak, ekonomik sıkıntılara rağ
men, iç güvenlik güçlerimizin maddî bü
tün imkânları geçmişe nazaran temin edil
mesine rağmen ve sınır bölgelerindeki asa
yişin korunmasının Türk Silahlı Kuvvet
lerine devredilmesine rağmen, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'da, İstanbul'da, An
kara'da anarşi ve terör olayları durmamış 
ise, bunda, ne kanunun, ne de iç güven
lik güçlerimizin herhangi bir kusuru yok
tur; uygulayıcıların, Hükümetin aczi var
dır değerli milletvekilleri. 

Olağanüstü halin dört ay daha uza
tılmasının, mahallî seçimlerin sükûn.içe
risinde yapılmasına bir gerekçe olması ve 
o bölgedeki insanlarımızın demokratik 
olarak yapılacak olan bir seçime iştirak-
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lerinin sağlanması bakımından ve yine kış 
şartlarında bulunmamız dolayısıyla yolla
rın kar yağışı nedeniyle kapalı oluşundan 
ötürü devlet imkânlarının oraya anında 
intikali mümkün olamayacağından, o böl
gede yaşayan insanlarımızın huzur ve gü
veni bakımından ve yine devletimizin be
kası için, Doğru Yol Partisi olarak, inşal
lah son olmak kaydıyla, bu teklifin lehin
de oy kullanacağız. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (DYP 
ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Köse. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın Hasan Fehmi Güneş; buyu
run efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

ı SHP GRUBU ADINA HASAN 
FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti grup sözcüleri olarak, olağa
nüstü hal uygulamalarına ilişkin görüşme
lerin ciddî bir düzeyde kalmasına baştan 
beri özen göstermekteyiz; yapıcı olmak, 
katkıda bulunmak doğrultusunu koruyo
ruz; ulusal bir sorunu konuşmanın ve Ona 
çözüm önermenin sorumluluğunu önde 
tutuyoruz; tartışma üstünlüğü sağlamak 
için polemik düzeyinde laf yarıştırmayı 
uygun bulmuyoruz; konunun buna ta
hammülü olmadığını da biliyoruz. Ancak, 
her konuşmamızdan sonra iktidar grubu 
sözcülerinin bu dikkatten uzak bir üslup
la bize saldırdıklarını hayretle izliyoruz. 
Konuyu sağdan soldan çekiştirerek, bize 
dönüyorlar ve "Ne yani, 12 Eylülden ön
ce böyle olaylar yok muydu, kan gövdeyi 
götürmüyor muydu?" gibi gereksiz bir 
çizgiye yöneliyorlar. 

Bu haksızlıktır, bu tutarsızdır ve ya
rarsızdır da. Bilmeliyiz ki, olağanüstü hal 
bölgesindeki olaylar, 12 Eylül öncesi olay
larından farklıdır. 12 Eylülden önce de

mokratik düzenimize yönelik genel bir kal
kışma söz konusu idi; demokrasimizin 
kökleşmesi, gelişmesi önlenmek isteniyor
du; demokratik istikrarımızı bozmak 
amaçlanmıştı. Bunun için yoğun bir siya
sal şiddet uygulanıyordu. 

Bölgedeki olayların amacı ise, toprak
larımızın o bölümü üzerinde ayrı bir dev
let kurmaktır. Bölge ile sınırlı ve şövenist, 
ırkçı iddialarla yüklü bir eylem planı yü
rütülmektedir. Eylemci örgütü ilgilendi
ren, o bölgenin toprakları ve o bölge hal
kının bir bölümüdür. Bu kapsamdaki ey
lemlerin başlangıç yılı ise, iktidar sözcü
lerinin de ileri sürdüğü gibi, 1983 yılıdır. 
Bu fark gözden kaçırılmamalıdır. O böl
gedeki eylem türlerinin değişikliği de bu
radan kaynaklanmaktadır. O bölgedeki 
olaylarla, 12 Eylül öncesi olayları aynı çiz
giye oturtan değerlendirmeler, gerçekçi ve 
geçerli olamaz. 

Değerli milletvekilleri, bu yaklaşım 
yararsızdır da. Çünkü, bugünün sorunla
rının çözümünü geçmişte aramak, akıllı
lık değildir. Çözümü, günümüz koşulla
rında ve ileriye yönelerek bulmalıyız, bu
labilmeliyiz. Çok arzu ediliyorsa, 12 ey
lülü, öncesiyle sonrasıyla, olabildiğince 
tartışırız, her şey ortaya konur, herkes pa
yını alır, sonra koyuluğu aydınlığa terk 
ederiz; ama ikide bir, sıralı sırasız, kom
şu camına taş atar gibi, bir laf ortaya at
mak hem haksızlık oluyor, hem de siyase
tin düzeyini düşürüyor. Unutulmamalıdır 
ki, geçmişteki olaylar, başarısızlıklara ma
zeret olarak kullanılamazlar. Biz yine yeğ
lediğimiz düzeyde düşünce ve önerilerimi
zi sunmaya çalışacağız. Çünkü, biz, kısır 
tartışmalarla vakit kaybetmeyi değil, so
runun çözümlenmesini gerçekten arzu 
ediyoruz ve oradaki, başansız ve yanlış uy
gulamalardan da siyasal bir yarar sağla
mayı kendimize yakıştıramıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
olağanüstü hal bölgesindeki etnik şöveniz-
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me dayalı bölücü eylemler süregelmekte
dir. PKK isimli terör örgütünün üstlen
diği projenin hedefi, bölgede bağımsız bir 
devlet kurmaktır. Kendi iddialarına göre 
de, bağımsızlık savaşı yapmaktadırlar. Bu 
amaçla, bölgede devlet güçlerine saldır
makta, devlet otoritesini kırmak, kendi 
otoritesini kurmak istemektedir. Bunu 
gerçekleştirmek için, direnç gösteren, bo
yun eğmeyen sivil hedeflere de yönelmek
te, katliam düzeyine varan cinayetler iş
leyerek, halk üzerine baskı kurmaktadır. 
Bu gelişmeler, aynı zamanda, halkın, bö
lücü örgüte destek vermediğinin, devleti' 
ne bağlılığının ve bunu sürdürdüğünün de 
göstergesidir. 

Dünyanın hiçbir yerinde, halka da
yanmayan, halk desteğini sağlayamayan 
bölücü hareketler, başarılı olamamıştır; 
arkasında ceset bırakarak, kan bırakarak, 
ıstırap bırakarak sönüp gitmiş ve akıl dışı 
girişimler olarak kamu vicdanında mah
kûm edilmiştir. Bölgedeki girişimlerin, ba
şarı düzeyinden uzak kalması, yaygınla-
şamaması, kökleşememesi de, bölge hal
kının sağduyusunun, vatanseverliğinin ve 
yüksek bilincinin sonucudur. Bu neden
le, bölge halkı her türlü övgüye ve ödüle 
layıktır. 

Devlet güçlerinin bu biçimle donatıl
ması ve davranışlarının böyle ayarlanma
sı, üzerinde durduğumuz ve duracağımız 
en önemli konulardan biridir. 

İstiyoruz ki, halkın huzur ve birliği, 
demokratik örgürlükleri, toplumsal gö
nenci üzerinde duyarlı ve dikkatli davra-
nılsın. 

Bölücü örgütler bilirler ki, kendi ge
rilla çetesi yapısındaki güçleri, toprak ta
leplerini elde etmeye yetmez; ayrıca iki 
araç daha kullanırlar. Bunlardan birinci
si, istek ve iddialarının yerel ve genel ka
muoyunda haklılığını kabul ettirecek yo
ğun bir propaganda; ikincisi, bölge halkı 

ile devlet güçlerini karşı karşıya getirecek, 
çatıştıracak kışkırtma yöntemleridir. İster
ler ki, devlet otoritesi halkın üzerine yü
rüsün, onu ezsin, horlasın; bu çatışmadan 
yılan halk, devlet otoritesine küssün, tep
ki göstersin, başkaldırsın; devletle karşı 
karşıya gelen halk, çatışma tırmandıkça gi
derek, bölücü örgütü kurtarıcı olarak gör
sün, ona sığınsın, ona destek versin, onun
la bütünleşsin. Bölücü örgütler, bunu ger
çekleştirmek için, halkı eylemlerin içinde 
gösterecek senaryolar da kullanırlar. Dev
let - halk çatışması sürecini hızlandırmak 
için, bölgedeki bütün olumsuzluklar da 
abartılarak kullanılır. 

Sayın milletvekilleri, olağanüstü hal 
bölgesinde de olaylar böyle gelişmektedir. 
Ne yazık ki, bölücü örgütün kullanacağı 
pek çok potansiyel malzeme, esasen o böl
gede mevcuttur da. Biliyoruz ki, yaklaşık 
4 milyon kişinin yaşadığı bölgenin toprak 
düzeni feodal kalıplardan kurtulamamış
tır. Bölgede iş ve istihdam imkânı yok de
necek kadar azdır. Tarım ve hayvancılık 
en ilkel metotlarla yapılmaktadır. Öğre
nim olanaklarının en kıt olduğu yer bu 
bölgedir. Ulaşım sorunu çözümlenmemiş
tir. Bölgenin bir bölümünde radyo dinle
nememekte, televizyon izlenememektedir. 

Kişi başına düşen ulusal gelirin 1986 
Türkiye ortalaması 761 043 lira olarak he
saplandığı halde, bu rakam, o bölge ille
rinden Hakkâri'de, sadece 134 126 lira, 
Bingöl'de 175 020 lira, Van'da 188 599 li
radır. İstanbul İlinde bu rakam ise 1 505 
371 liradır; yani, bölge illerinin yaklaşık 
on katı. 

Türkiye ortalamasında bir doktora 
düşen kişi sayısı 1 313 olarak hesaplan
maktadır. Bu sayı, Bingöl İlinde 3 960, 
Hakkâri'de 4 566, Mardin'de 5 301, Tun
celi'de 3 452, Siirt'te ise 5 962 kişidir. Bu
na karşılık, İstanbul İlinde bir doktora 552 
kişi düşmektedir; yine, bölge ortalaması
nın on katı. » 
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Örnek olarak sunduğum bu rakam
lar, bölgede bölücü örgüt tarafından kul
lanılabilecek olumsuz tablonun boyutları
nı göstermektedir. Bu tablodan kaynakla
nan tatminsizlikler, hakkını alamamış ol
ma saplantıları, devletin o bölgeye üvey 
evlat muamelesi yaptığı kasten ihmal edip 
geri bıraktığı iddiaları, planlı bir propa
ganda ile, devlet aleyhine, öfkeli ve tepki
li grupları çoğaltmada elverişli bir ortam 
yaratabilir. 

Bölücü örgütü yalnız bırakmanın, 
halktan soyutlanmanın etkili yolu da, bu 
malzemeyi elinden almaktır. Halk - dev
let bütünleşmesi gerçekleştirilmek isteni
yorsa, yolu yine budur. Tüm bölgeyi kap
sayacak hızlı bir iyileştirme ve kalkınma 
planı uygulamak, çok geç kalınmış olsa bi
le, köklü bir çözüm yolu olarak hâlâ ge
çerlidir. 

Bunun yanı sıra, kolluk güçlerinin bi
linçsizce baskıcı yöntemler kullanmaları 
da, halkı, devlete karşı kışkırtma süreci
ne hız ve haklılık kazandırabilir. Yeşilyurt 
Köyü olayının tahribatını hep birlikte ya
şadık. Bu bir şeyi çözmez; ama problemi 
büyütür. Özel eğitim görmemiş, savaşmak 
için yetiştirilmiş birliklerin iç güvenlik ko
nularında ve özellikle duyarlı bölgelerde 
görevlendirilmelerinde daima bu tür risk
ler vardır. Özel eğitilmiş görevlilerden kas
tedilen de, sadece keskin nişancılık türün
den eğitim değil; insan ilişkilerini, psiko
lojik öğeleri kapsayan eğitimdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu noktada durup geriye bakmak istiyo
rum: Olağanüstü hale ilişkin geçmişteki 
görüşmeleri topluca değerlendirdiğimizde, 
iktidarın olaylara bakış açısındaki isabet
sizlikleri, kararsızlıkları ve zikzikları izle
yebiliyoruz. Önce 12 Eylül sonrasında yurt 
dışına kaçan bazı eylemcilerin sınır zafi
yetlerinden de yararlanarak bölgeye sız
dıkları, varlıklarını kanıtlamak çabasıyla 

eşkıyalık tarzı eyleme giriştikleri ileri sü
rülmüş; olayların büyütülmemesi gerek
tiği, bir avuç eylemciyi, devletin çok kısa 
zamanda ezip geçeceği söylenmişti; böyle 
olmadı, eylemler devam etti. 

Bu defa, eylemcilerin dışarıdan yar
dım gördükleri, barındırıldıkları, eğitildik
leri, silahlandırıldıkları bildirilerek, "Gece 
gelip, vurup kaçıyorlar" biçiminde açık
lamalar yapıldı. Bu aşamada, çözüm ola
rak sınır ötesi harekâtlar düzenlendi, "Ca
nilerin inleri başlarına yıkıldı, hainlerin 
kökleri kazındı" haberleri verildi; buna 
rağmen olaylar süregeldi. 

Süregelen kanlı eylemler ve özellikle 
15 Ağustos 1984 tarihli Eruh-Şemdinli bas
kını ve arkasından Taşdelen Köyü katlia
mı, durumun sanıldığı ve sunulduğu gibi 
olmadığını ortaya koydu; bunun üzerine, 
yeni yöntem, yeni önlem arayışları gün
deme geldi. Köy koruculuğu düzenleme
sine, özel tim görevlendirmelerine geçil
di. Olaylar yine artarak devam etti. 

20.5.1987 günü konu Yüce Mecliste 
görüşülürken, zamanın Sayın içişleri Ba
kanı, geçici bir tedbir olarak olağanüstü 
hal uygulamasına geçilmesini düşündük
lerini bildiriyordu. Bu açıklama ile ilan 
edilen geçicilik niteliğinden, daha sonra 
vazgeçildi; hemen iki ay sonra Olağanüs
tü Hal Bölge Valiliği kurularak, sorunun 
bölgesel niteliği ve sınırları da resmen ka
bul edilmiş oldu. 

Bu arada, üç yıl, evet üç yıl, "Ezip 
geçeceğiz" vaatleriyle, cenaze merasimle-
riyle, deneme - yanılmalarla harcandı. 
Harcanan yıllar, bölge halkının özgürlü
ğünden, mutluluğundan, devletine güven 
duygusundan da çok şey götürdü. 

Sayın milletvekilleri, iktidarın, bölge
deki gelişmeler karşısında bugüne kadar 
aldığı sonuç, en yalın anlatımıyla, başarı
sızlıktır. Bu başarısızlığın devamına razı 
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olmadığımız için, olağanüstü hal uygula
malarına karşı çıkmaktayız. İsteğimiz, ba
şarıya ulaşmasıdır. Sorun 1983 yılında 
"eylem" aşamasında görüldü, altı yıl bo
yunca kontrol altına alınamadı; bu süre 
içinde pek çok şehit ve ölü verildi -hepsini 
rahmetle anıyorum- ama, çözüm bulu
namadı. 

Başarısızlığın, görülebilen nedenle
rinden bir bölümü şöyle özetlenebilir: 

1. Sorun, zamanında ve doğru ola
rak algılanamamış, tanımlanamamıştır. 
Bu nedenle hafife alınmış, üzerine gitme
de geç kalınmış, yanlış önlem ve deneme
lerle zaman yitirilmiştir. 

2. Bölücü örgüt ile halk ayırt edil
memiş; halka, örgüt üyesi gibi davrand
ım ş; halkın, devlete yardımcı olmasını sağ
layacak psikolojik dayanışma kurulama
mıştır. 

3. Sorun, zabıta olayı zannedilmiş; 
halkın temel beklentilerini karşılayarak, 
tepkilerini önleyecek genel bir iyileştirme 
ve kalkınma düşünülememiştir. 

4. Eğitilmiş güvenlik güçleri yerine, 
köy korucularına bel bağlanmış; çağdaş 
haber alma yöntemleri yerine, ihbarcılı
ğa dayalı istihbaratla yetinilmiş; nokta 
operasyonları yerine, kitlesel uygulamalar 
yapılmış; böylece, yeni sorunlar yaratılmış, 
yeni husumetler körüklenmiş, toplumsal 
dengeler sarsılmış ve devletin saygınlığı 
yıprıtılmıştır. 

5. Dış destek odakları tespit edildi
ği ve bu söylendiği halde, uluslararası iliş
kilerde gündeme getirilmemiş; ticarî iliş
kilerin zedelenmemesi uğruna, ulusal çı
karlar feda edilebilmiştir. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, ulusal 
kararlılığımızın ürünü olan misaktmillî ile 
belirlenmiş ülke bütünlüğümüze yönelik 
hiçbir tartışmaya partimiz tahammül ede

memektedir. Toprak varlığımıza yönelik 
her çeşit tartışmanın derhal önlenmesin
den yanayız ve bunu bekliyoruz. 

Partimiz, ulusal bütünlüğümüzü 
oluşturan etnik farklılıkları, "Atatürk 
Milliyetçiliği" kavramının bir zenginlik 
kaynağı ve pekiştirici öğeleri olarak değer
lendirmektedir. (SHP sıralarından alkış
lar) Her türlü ırkçı, kafatasçı yönelişleri, 
tehlikeli, çağdışı ve kışkırtıcı bulmaktayız. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Şiddet, tehdit, terör ve cinayetle, ulu
sal değerlerimizden ve demokratik karar
lılığımızdan hiçbir ödün verilemeyeceği
ni kesinlikle ve vakit yitirmeden kanıtla
mak zorundayız. 

Toprak bütünlüğümüze, ulusal birli
ğimize yönelik tartışmanın, kimsenin had
di olmadığını anlatmanın bir yolu da ve 
en geçerli bir yolu da, olağanüstü hal böl
gesindeki sorunun bir an önce çözümlen
meğidir. 

Bu gerçekleştirilirken, bölge halkına 
en yüksek saygı ve şefkat gösterilmelidir; 
bölge halkı korunmalı, yücelt ilmelidir. 

Bölge insanının ekonomik, toplum
sal ve kültürel koşulları, bölgesel bir pla
na bağlanarak ve mutlaka devlet yatırım
larıyla, hızla iyileştirilmelidir. 

Bugüne dek ertelenmiş beklentileri 
karşılanmalı, temel hak ve özgürlükleriy
le, demokratik tercihlerini gerçekleştirecek 
koşullar yaratılmalıdır. 

Örgüt saldırılarından korunmuş. 
Kolluk baskılarından arınmış bir ortam
da, bölgesel sorunların çözümüne, halkın 
demokratik katılımı sağlanmalıdır. 

Bunlar önerilerimizdir; uygularsanız 
sizi destekleriz; uygulayamazsanız, SHP 
iktidarında bölge halkıyla elele vererek, 
daha huzurlu, daha özgür ve daha güzel 
bir yaşam kurmak bizim görevimiz olur 
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ve öyle görünüyor ki, bu soylu görevi ye
rine getirmek bize nasip olacaktır. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Güneş. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Hasan Çakır; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA HASAN 
ÇAKIR (Antalya) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; ülke bütünlü
ğümüzü, millî birlik ve beraberliğimizi or
tadan kaldırmayı, rejimimizi değiştirme
yi hedefleyen anarşi ve terör mihrakları
na karşı daha etkin bir mücadele verebil
mek maksadıyla 8 ilimizde sürdürülen 
olağanüstü hal uygulamasının durumunu 
görüşmek üzere, Anavatan Partisi Grubu 
adına huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 
Şahsım ve grubum adına saygılarımı 
sunarım. 

Malumları» olduğu üzere, partimiz, 
huzur ve güvenin temin edilmesinin, ül
kemizde en önemli meselelerden olduğu
nu, gerek programlarında, gerekse hükü
met uygulamalarında -yapmış olduğu 
icraatlarla- vurgulamaktadır. 

İktidara geldiğimiz günden beri, Hü
kümetimiz, bu konuda ciddî ve etkili bir 
politika takip etmiş, huzur ve güvenin da
ha sağlam temellere oturtulması için, si
yasî, iktisadî, sosyal politikalarını bir bü
tünlük içerisinde uygulamaya özen göster
miştir. 

Bir taraftan, geri kalmışlık demago-
jisiyle bölücü mihraklarca terör ortamına 
itilmek istenen vatandaşımıza yol, su, 
elektrik, okul gibi konularda altyapı un
surları oluşturulurken, diğer taraftan da 
teröristlere karşı etkin bir mücadeleye gi
rişilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin üze
rinde oynanmak istenen oyunlara huzur-
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lannızda kısaca değinmek istiyorum. Ta
rihin çeşitli dönemlerinde çok önemli stra
tejik yapıya sahip olan anadolu toprakla
rı, sürekli, istilalara, savaş ve kargaşaya 
sahne olmuştur. Günümüzde de dış mih
raklarca destekli benzer faaliyetler devam 
etmekte, sahip olduğu stratejik mevkii iti
bariyle Ortadoğu'daki güç çatışmalarına 
itilmek istenilen ülkemizin iç huzur ve bü
tünlüğünün bozulması istenmektedir. 

Bu cümleden olarak, Türkiye, ulus
lararası terörizmin bir hedefi seçilerek, 
toplumun çökertilmesini ve bir iç savaş 
başlatıralarak, son Türk Devletinin par
çalanmasını amaçlayan, planlı, program
lı ve dışarıdan destek gören faaliyetlerin 
yoğunlaştmldığı hedef ülke olarak ele alın
mıştır. 

12 Eylül 1980 öncesi, şehir gerillacı
lığı yöntemlerini deneyen terör mihrakları 
hüsrana uğratılırken, bu kez kırsal alan
ları faaliyet alanları seçerek, devlet güçle
rinin kendilerine ulaşamayacağı gafletine 
kapılmışlardır. Çok ilginçtir ki, 1982 tari
hinde yurt dışında Ermeni terör eylemle
ri bir bıçak gibi kesilirken, bunun akabin
de ayrı ayrı amaç ve statejiye sahip iki yı
kıcı ve bölücü örgütten biri Fatsa - Ma
latya hattında, diğeri de Doğu ve Güney
doğu Anadolu Bölgeleremizin kırsal alan
larında eylem hareketlerine girişmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, huzurlarınızda 
sormak isterim : Biri ermeni, biri bölücü, 
bir diğeri de yıkıcı olan, amaç ve strateji
leri itibariyle birbirlerinin tamamen zıttı 
fikirleri savunan bu üç terör unsurunu bir 
araya getiren, ortak hareket ettirme ihti
yacını hissettiren güç nedir?.. Ancak, dev
letimiz, düşmanının emellerini çok iyi bil
mekte, onun hain uşaklanna gereken dersi 
vermektedir. 

Yıkıcı ve bölücü örgütlerle mücadele 
konusunda alman büyük mesafeye ve 
müspet sonuçlara rağmen, yurt dışındaki 
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bazı merkezlerin destek ve teşvikinden ce
saret alan bölücü unsurların, millî bütün
lüğümüze ve insanlarımıza karşı saldırı
larını halen de devam ettirme çabası için
de bulunduklan bir gerçektir. 15 Ağustos 
1984 tarihinden bu yana, yurt dışında, sı
nırlarımıza mücavir bölgelerde barınma, 
eğitim, örgütlenme imkânı bulan, belirli 
kaynaklardan silah ve malzeme temin 
eden bölücü unsurlar, zaman zaman ül
kemize sızarak, bölgede yaşayan vatandaş
larımıza karşı hunharca, kalleşçe eylem
lerde bulunmakta, bölgenin sosyal ve eko
nomik gelişmesini engellemek maksadıy
la sabotaj eylemlerine tevessül etmektedir
ler. Öncelikle Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu Bölgelerindeki, devlet otoritesini sars
mayı ve halkı sindirmeyi amaçlayan eşki-
yanın oyununa bölgede yaşayan vatandaş
larımız itibar etmemekte; devletine bağ
lılığını, sadakatini sürdürmektedir 

Güvenlik kuvvetlerimizce bölgede 
alınan tedbirler, yapılan çalışmalar neti
cesinde, terörist faaliyetlerin yaygınlaşması 
önlenmiş, 1987 yılı içerisinde kurulan Ola
ğanüstü Hal Bölge Valiliği kanalıyla, ge
rek güvenlik hizmetlerinde, gerekse sosyal 
ve ekonomik alanlardaki hizmetlerde ko
ordinasyon sağlanmış, daha etkili müca
dele yöntemleri geliştirilmiştir. 

Bununla beraber, bölgenin coğrafî 
şartları, yerleşim birimlerinin dağınık bu
lunması ve bir kısmına güç ulaşılması do
layısıyla terörist eylemlerin belirli dönem
lerde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Doğu ve Güney
doğu Anadolu Bölgelerimizdeki bölücü fa
aliyetlerin bertaraf edilmesi için daha et
kili bir mücadele gerçekleştirmek maksa
dıyla ihdas edilen Olağanüstü Hal Bölge 
Valiliği uygulamasından sonra, terörizm
le mücadelede daha büyük başarılar elde 
edilmiş; eylem ve ölen güvenlik kuvvetle
ri mensuplarımızla masum vatandaşları

mızın sayısında oldukça büyük azalma gö
rülürken, ele geçen terörist ve militan kad
rolarda büyük artışlar sağlanmıştır. Me
sela, 1985 yılında 159; 1986 yılında 185; 
1987 yılında 234 olay meydana gelmiş; bu 
olaylar sonucunda, 1985 yılında, 56'sı gü
venlik görevlisi olmak üzere 127; 1986 yı
lında 41' i güvenlik görevlisi olmak üzere 
112; 1987 yılında 39'u güvenlik görevlisi 
olmak üzere 176 vatandaşımız hayatını 
kaybetmiştir. 1985 yılında, 60'ı güvenlik 
görevlisi olmak üzere 123; 1986 yılında 
52'si güvenlik görevlisi olmak üzere 100; 
1987 yılında da 49'u güvenlik görevlisi ol
mak üzere 112 vatandaşımız yaralanmış; 
yapılan operasyonlarda ise, 1985 yılında 
78; 1986 yılında 53; 1987 yılında 44 terö
rist ölü olarak ele geçmiştir. 

Alınan etkin tedbirlerin ürünlerini 
vermeye başladığı 1988 yılında ise 197 olay 
meydana gelmiş. Bu olaylarda 44'ü gü
venlik görevlisi olmak üzere 143 vatanda
şımız hayatını kaybederken, 73'ü güven
lik görevlisi olmak üzere 110 vatandaşımız 
yaralanmış; yapılan operasyonlarda ise, 
111 terörist ölü olarak ele geçmiştir. 

VEFA TANIR (Konya) — Şu konuş
mayı köylere dağıtayım da, anarşi var mı, 
yok mu görsünler! 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Yi
ne, 1988 yılı içerisinde çözülmeye başla
yan bölücü örgütten kaçarak güvenlik 
kuvvetlerine teslim olan birçok terörist.ile, 
sağ olarak ele geçen teröristleri de göz 
önüne aldığımızda, 1988 yılı içerisinde 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri
mizde bölücü odaklara büyük darbeler 
vurulmuş; 1987 ile 1988 yıllarını karşılaş
tırdığımızda, ölüm oranında yüzde 16, ya
ralanma olayında yüzde 19 azalma görü
lürken, ele geçen terörist sayısında yüzde 
134 artış görülmüştür. 

Öte yandan, bölgedeki vatandaşları
mızdan yeterli desteği bulamayan eşkıya, 

— 244 — 
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yurt dışındaki militan kadrolannı illegal 
yollardan ülkemize sızdırmaya çalışırken, 
1987 - 1988 sonlannda, yerleşim merkez
lerinde örgütlenme faaliyetlerine hız ver
mek istemiş; ancak, yapılan etkili ve seri 
operasyonlarla, kadrolannı dahi kurama-
dan eylem planlanyla birlikte ele geçirmiş
lerdir. Artık eşkiyada panik ve beraberin
de çözülmeler başlamış, bazı militan kad-
rolannda devlete teslim olma temayülü 
belirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, demokrasinin 
tüm prensip ve kurumlanyla tam mana
da işlemesinden yana bir parti olarak, böl
gede olağanüstü hal uygulamasının devam 
etmesini, şartlar gerektirdiği için istiyoruz. 
Yukanda arz ettiğim, gerek ülkemizin 
stretejik konumu, gerek ülkemiz üzerin
de oynanan oyunlar, gerekse diğer sebep
lerden dolayı, vatanımız ve milletimizin 
bölünmez bütünlüğünün idamesi, vatan
daşımızın can ve mal güvenliğinin deva
mı için ne gerekiyorsa yapmaktan da çe
kinmeyeceğimizi bir kere daha ifade etmek 
istiyorum. 

Alınan tedbirler çerçevesinde bölge
de huzur ve güvenin tesisi için güvenlik 
kuvvetlerimizin üstün gayretlerine rağ
men, bölgenin coğrafî konumundan da is
tifade eden, dış mihraklardan destekli, yı
kıcı ve bölücü terör örgütlerinin, faaliyet
lerine ısrarla devam etmek niyetinde ol-
duklan da bir vakıadır, bir gerçektir. Sa
yın içişleri Bakanımız, konunun ehemmi
yetine değindiler; görüşlerine aynen işti
rak ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bundan dört 
ay önce Doğru Yol Partisi Grubu adına ko
nuşan değerli bir milletvekili, "artık, bu 
olağanüstü hale ne zaman son verilecek, 
Hükümetten taahhüt istiyoruz" diye bir 
konuşma yapmıştır. Bugün, aynı parti adı
na konuşan değerli milletvekili arkadaşı
mız da, "Hükümet dört ay önce olağanüs

tü hal kalkacaktı diye taahhütte bulun
muştu" diyerek, kendi taahhüt istekleri
ni, Hükümetimizin taahhüdü olarak be
lirtmişlerdir. 

Hükümetimizin böyle bir taahhütte 
bulunması mümkün değildir. Şartlar de
vam ettiği müddetçe, olağanüstü halin de
vam edip etmeyeceğine karar verme yet
kisi Hükümetimizin değil Yüce Parlamen
tonundur.' 

Yine, grubu adına konuşan değerli 
milletvekili, gerek Hükümet adına konu
şan, gerekse Anavatan Partisi Grubu adı
na konuşan arkadaşlar olarak 12 Eylül 
şemsiyesine sığındığımızı ifade etmek is
temiştir. 

Konuşmalanmızı dinlediniz; bundan 
önceki konuşmalanmızda da hiçbir zaman 
12 Eylülün şemsiyesine sığınmadık ve sı
ğınmayız da. Geçmişi açmanın, geçmişi 
deşelemenin hiçbir fayda vermeyeceğini 
gayet iyi biliyoruz. Hiç kimseyi de üzmek 
İstemiyoruz. Bizler, 12 Eylülün şemsiye
sine girme ihtiyacını hiçbir zaman hisset
medik. Bizi itham edenler, 12 Eylül önce
siyle ilgili olduklan için, bu şemsiyenin al
tına ancak kendileri girebilirler, kendileri 
sığınabilirler. 

Değerli milletvekilleri, yukanda arz 
ettiğim bilgiler ve Sayın içişleri Bakanı
mızın izahatlan doğrultusunda, Anavatan 
Grubu adına , halen olağanüstü hal uy
gulaması bulunan Diyarbakır, Mardin, 
Tunceli, Siirt, Hakkâri, Bingöl, Elazığ ve 
Van illerimizdeki uygulamanın bir dönem 
daha devam etmesinin, memleketimizin, 
milletimizin yaranna olacağını vurgula
mak ve Hükümetimizin görüşleri doğrul
tusunda hareket edeceğimizi arz etmek is
tiyorum. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Çakır. 

Şahsı adına, Sayın Kamer Genç; bu
yurunuz. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Mec
lise geldiğimiz tarihten (29 Kasım 1987 ta
rihinden) bugüne kadar, üçüncü defadır 
olağanüstü hal süresinin uzatılması için 
ANAP İktidarı buraya teklif getirmekte ve 
her defasında da maalesef konuşmak zo
runda kalmaktayım. 

Değerli milletvekilleri, evel şunu pe
şinen belirtmek isterim ki, her bünye ken
disini korumak zaruretini duyduğu gibi, 
her devlet de kendisini koruyacaktır, her 
devlet de bütünlüğünü koruyacaktır. Biz 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, 
laik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bü
tünlüğünü koruma konusunda, herkesten 
ileri derecede düşünen insanlarız. Bu ko
nudaki mücadelemizden yılmayacağız ve 
kimse de bizi bunun aksine gösterme hak
kına sahip değildir. 

Ancak, burada konuşan İçişleri Ba
kanı, sanki, bazı kişiler (İcraatlarını bu
rada tenkit eden insanlar) vatan hainiy-
miş, bölücüymüş, eşkiyayla işbirliği için
deymiş görüntüsünü yaratarak, kendisine 
puan kazandırmak istemektedir. Bu, çok 
basitçe, zavallıca bir davranıştır değerli 
milletvekilleri. 

Olağanüstü hal nedir, neler getiriyor? 
Yıl 1978; demokrasiyle idare edilen Türki
ye Cumhuriyeti. Yıl 1989, yine, sözde de
mokrasiyle idare edilen Türkiye Cumhu
riyeti; ama, 1978'den 1989'a kadar, de
mokrasiyle idare edilen Türkiye Cumhu
riyetinde olağanüstü hal var; insanların te
mel hak ve özgürlükleri askıya alınmış. 
Niye alındı, neden alındı arkadaşlar? 

Türkiye'de 12 Eylül 1980 ihtilaliyle 
başlayan bir düşünce vardır. Bu düşüncey
le, Türkiye'de irticaa dayalı, sağ, faşist bir 
rejimin kurulması için kararlar verilmiş
ti. İşte bu kararlar 12 Eylül 1980 de veril
di, 1982 Anayasasıyla uygulandı; ANAP 
iktidarı da, bu kararları uygulayan bir pi

yon, bir bekçi... (ANAP sıralarından 
"Ayıp" sesleri) 

Değerli milletvekilleri, bir insan ni
ye demokrasiden korkar, bir hükümet ni
ye demokrasiden korkar, bir yönetim ni
ye demokrasiden korkar? Eğer bir yöne
timin halka vereceği çok hesabı varsa, eğer 
bir yönetim suiistimallere batmışsa, eğer 
bir yönetim işkenceler içine batmışsa o, 
halkın karşısına demokratik kurallar için
de çıkma cesaretini bulamaz. 

1987'den beri Türkiye Cumhuriyeti 
devleti içinde yaşayan vatandaşlarımızın 
temel hak ve özgürlükleri askıya alınırken, 
bakın olağanüstü hal bölgesi içindeki in
sanlar ne muamelelerle karşı karşıya? Bir 
defa, bu insanlar akşam saat 19.00'dan 
sonra dışarıya çıkamamaktadırlar, tarla
larına gidememektedirler, okullarının ço
ğu kapalı bulunmaktadır. İşte ben size ör
nek veriyorum. Tunceli'nin Geyiksuyu 
Nahiyesinde bir bölge okulu var; 300 ta
ne öğrencisi var, bir tane Türkçe öğretme
ni var arkadaşlar. Olayı sizin vicdanları
nıza havale ediyorum. İşte sizin iş bilir 
Hükümetin icraatı! Çıksın bakan, bura
dan, "Böyle bir şey yoktur" desin. 

Arkadaşlar, okullarımızın çoğu kapa
lıdır, öğrencilerimiz okumuyor, jandarma, 
devletin gücünü elinde bulunduran gü
venlik kuvvetlerinin bazıları, devletin elin
de terörist bir kılık içine sokularak vatan
daşın karşısına çıkarılmakta ve bunlar va
tandaşın alnına silah dayayıp ekmek iste
mektedirler; ertesi gün bu güvenlik kuv
vetlerine mensup kişiler, gidip, "Yahu, 
dün buraya teröristler gelmiş, siz ekmek 
vermişsiniz" dediklerinde, inkâr etmek 
zorunda kalan o vatandaşlara da, "İşte o, 
dün gelen bendim" demek suretiyle, o in
sanları alıp götürüp, işkencelere maruz bı
rakmaktadır. 

Yine, bu insanlar hiçbir yerde hak 
arama imkânını bulamamaktadır. Soru 
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yorum size; Yeşilyurt'ta insan pisliği ye
dirilen insanların hakkını, iktidar mensu
bu olarak, aradınız mı? Bu bir işkence mi
dir, insanlık dışı muamele midir; yoksa, 
bu bir ziyafet midir? Eğer ziyafetse, sayın 
yetkililere soruyorum, kendilerine böyle 
1>ir ziyafet verildi mi? 

Değerli milletvekilleri, gazeteleri açıp 
okuyorsunuz; Siirt'in Kasaplarderesi' nde 
cesetler bulunuyor... Bu cesetler kimlere 
ait? Bu cesetlerin hesabını soracak insan
lar yok mu? Hiç mi vicdanlı insan yok? 
Bu masum insanları öldürüp, cesetlerini 
derelere atan insanların insanlıkla ilgisi 
var mıdır acaba? Bunu koruyan Hüküme
tin insanlıkla ilgisi var mıdır? Bunu koru
yan grubun, insanlıkla ilgisi var mıdır? 
(ANAP sıralarından gürültüler) Size sor
mak istiyorum; sizin ananızı, babanızı, kı
zınızı, sizi öldürüp, cesetlerinizi getirip he
lalara atsalar, siz buna razı olacak mısı
nız? (ANAP sıralarından gürültüler) De
ğerli arkadaşlarım, bana onu söyleyin; razı 
olacak mısınız? 

Bakın, ben bir milletvekili olarak 
Tunceli'de, "Özel tim" denilen kişilerce 
bir vatandaş dövülürken ellerinden aldım; 
ama, özel timdeki kişiler bunu inkâr etti
ği gibi, arkamdan da beni ihbar etmişler; 
güya, "Siz kimsiniz; burası kurtarılmış 
bölgedir" demişim. 

Değerli milletvekilleri, herkese her şe
yi söylerim; ama, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin gücüne, itibarına yönelik her
hangi bir şey söylemem. Çünkü, ben bu 
devletin vatandaşıyım, devletimi yücelt
mek istiyorum; ben hiçbir zaman böyle 
şey söylemem. Yani, bir milletvekiline bi
le bu kadar iftira atabilecek kadar eğitil
miş güvenlik kuvvetlerinin, hangi masum 
insanları koruyacağını size sormak is
tiyorum. 

O halde, Türkiye Cumhuriyeti hu
dutları içinde yaşayan bu insanların hak

kını korumaktan âciz olan bir parlamen
tonun veya onun iktidar grubunun bu in
sanlar hakkında kaideler koymaya yetkisi 
var mıdır arkadaşlar? İnsanları, haktan, 
hukuktan, insanları hak arama yolların
dan mahrum kılarsınız, elbette ki, o insan
lar haklarını koruyacaktır, onu bilmelisi
niz; her insan kendisini koruyacaktır. 

Arkadaşlar, doğuda ne yapılıyor? 
Orada birçok işkence iddiaları var, birçok 
masum insan öldürülüyor; hangi başba
kanınız, bakanınız gidip bunları takip edi
yor? Oradaki güvenlik kuvvetlerinin ver
diği raporlar, burada Meclis kürsüsünde 
sizin bakanınızın ağzından aynen söy
leniyor. 

Değerli milletvekilleri, tamam, biz 
doğuluyuz, biz o yörenin insanıyız... kal
dı ki, yalan söylüyoruz... Siz, bu kürsüden 
Türkiye Cumhuriyetinin parlamenterleri 
olarak yemin ettiğinize göre buyurun, gi
din siz tahkik edin. Ankara'nın ötesine 
adım atmadan, o insanlara yapılan işken
celere karşı çıkanları, burada "Vatan ha
ini, bölücü" diye ilan eden zihniyet, al
çakça bir zihniyettir. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Onu yapan sensin. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Onu 
yapanın siz olduğunuzu iyi biliyorum ve 
sizin Hükümetiniz olduğunu iyi bi
liyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, karşılıklı 
konuşmayalım; lütfen toparlayınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Şim
di, Sayın Bakan, "Biz halkı göçe 
zorlamadık" diyor. 

Değerli milletvekilleri, soruyoruz si
ze; gidelim doğuda kırsal kesimlerdeki nü
fusa bakalım, acaba nüfus azalmış mı 
azalmamış mı? 

Kim bunu yapıyor? İşte Hükümeti
niz. Bir İçişleri Bakanı olayları devamlı 
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tahrif ederse, olayları çevirip gerçeklerden 
devamlı saptırırsa, o İçişleri Bakanına gü
ven kalır mı arkadaşlar? O, içişleri Baka
nının burada verdiği izahatlara güven ka
lır mı? İstanbul'un göbeğinde dört tane 
vatandaş öldürülüyor, İçişleri Bakanı, 
"Sayın milletvekilleri, bunlar teröristmiş, 
bunlara mı sahip çıkıyorsunuz?" diyor. 
Böyle diyen bir İçişleri Bakanının hangi 
insanlık duygusunun varlığına inanabili
rim? Hangi demokratik düşüncesine ina
nabilirim? Hangi konuşmasına inana
bilirim? 

Sayın milletvekilleri, siz ANAP İkti
darı olarak,.Türkiye'yi bir yandan irticaa 
getiriyorsunuz, bir yandan da faşizmi ku
ruyorsunuz; elbette ki, bu hususta size faz
la müsaade etmezler. Türkiye'de ekono
miyi bitirdiniz, demokrasiyi de bitirdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Genç, konuşma
larınızda, lütfen, yaralayıcı ve kaba ifade
ler kullanmayınız; İçtüzük bunu amirdir. 
(ANAP sıralarından "Bravo Başkan" 
sesleri) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan, benim burada, ANAP İkti
darı için söylediğim sözler çok hafif. (SHP 
ve DYP sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Olmaz! 

KAMER GENÇ (Devamla) — İna
nınız, eğer ben onların yaptıklarını gerçek 
anlamda ifade etsem, burada insanlığımı 
kaybetmem lazım. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — 
Sen insan değilsin ki... 

BAŞKAN — Sayın Genç, buradaki 
konuşmalarınız... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bu
na inanabilirsiniz; ama ben yine de insan
lık ölçüleri içinde kalarak onlara hitap et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, buradaki 
konuşmalarınızda, İçtüzüğe uyacaksınız. 

Lütfen, kelimelerinizin kaba, yarala
yıcı olmamasını ve şahsiyata çatmadan ol
masını rica edeceğim. 

KAMER GENÇ (Devamİa) — Sa
yın başkan, bakın elimde bir mektup var; 
Elazığ'da 20 tane vatandaş içeriye alınmış. 
İsterseniz mektuptan okuyayım : "Kara
kolda bize hiç siyasî soru sorulmadı, içe
riye alındık. 20 gün nezarette kaldıktan 
sonra, bir gün bizi emniyet müdürlüğü
ne çağırdılar..." İşte mektup burada, Sa
yın Genel başkanımıza yazılmış. Devam
la diyor ki, "Sonradan bir baktık, gaze
tecileri çağırdılar -bu vatandaş'kitlesi aşağı 
yukarı sekiz dokuz kişi- ertesi gün bizi, ga
zetelerde, televizyonda göstererek 'PKK 
ve TİKKO mensubu 20 kişi yakalandı' di
ye haber yaptılar. Biz şimdi adi suçtan 
mahkemede yargılanıyoruz." 

Şimdi, bu İçişleri Bakanının, bu 
ANAP İktidarının yaptığı uygulamaların 
hepsi, böyle ters. 

Evet, tek tük birtakım olaylar olabi
lir; Ankara'da da vardır, İstanbul'da da 
vardır; ama sayın milletvekilleri, bugün 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki insan
lar, işgal altındaki bir yöre halkına reva gö
rülmeyen muamelelerin daha iğrencine 
muhatap bırakılıyorlar. O halde, biz di
yoruz ki, olayları Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ele alsın; herhangi bir şikâyet ge
liyorsa, sivil zihniyetli, demokrasiye ina
nan insanlar bunlara el koysun. Orada iki 
tane kumandan veyahut da iki tane polis 
"Şu şöyle oldu" derse, buna inanmaya
lım; çünkü, 285 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyi çıkarmışsınız; Anayasanın 
120 nci maddesi var. Bunlar (olağanüstü 
hal bölgesinde görev yapan kamu hizme
ti görevlileri) çok büyük yetkilere sahip
tirler. Bunlar -tabiî hepsi değil, bir kısmı-
vurduğunu vuruyor, kırdığını kırıyor, on-
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dan sonra haracını da alıyor; ama yüzde 
50 de maaş fazlasını alıyor. Halde, bu in
sanların bir kısmının menfaati, burada 
olağanüstü halin devamını istemektir. Biz, 
Parlamento olarak buna elkoyalım. Bu in
sanları peki ne zaman normal rejime çe
vireceğiz? O halde, bir iktidar eğer temel 
demokratik hak ve özgürlükler karşısında 
aciz kalıyorsa, o zaman, istifa etmesini bil
melidir. Yani, siz beceriksiz bir iktidar ola
rak, doğudaki ve güneydoğudaki anarşik 
olayları hem yenmeyeceksiniz, hem önle
meyeceksiniz, hem probleme çözüm getir
meyeceksiniz, hem de iktidarda kalacak
sınız!.. Bu hangi devlette vardır?.. Ugan
da'da bile yoktur arkadaşlar, yani, en il
kel bir Afrika ülkesinde de yoktur. O hal
de, kendi kendinize bir özeleştiri yapın. 
"Biz bu .meselenin hakkından 
gelemiyoruzV demesini bilen insanlar, öz
verili insanlardır, onurlu insanlardır, in
sanlar, her ne pahasına olursa olsun, kendi 
menfaatini korumak için birtakım ma
kamlara aşılamazlar. "Ne pahasına olur
sa olsun, isterse vatan elden gitsin, ben bir 
makamı işgal edeyim" demek, insanlık 
zihniyetine uymayan bir davranıştır. Geç
mişte, Osmanlı Devleti zihniyetiyle, dev
letimizi işgal eden yabancı kuvvetlere kar
şı, -bilmem- Abdülhamit bile sizin yaptık
larınızın bir kısmını yapmadı canım. 

ALİ ER (İçel) — O senin düşüncen. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz 
doldu, lütfen toparlayınız. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, şunu evvela iyice bilin : 
Anarşiye karşıyız, teröre karşıyız; ama 
Türkiye'de, demokrasinin getirilmesini is
tiyoruz. Türkiye'de, demokrasi geldiği za
man, açık rejim vardır. Açık rejimde her
kes meselelerin üzerine gider. Herhangi 
bir yerdeki bir kamu görevlisinin kararıyla 
memleket yönetilemez. Biz istiyoruz ki, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi doğu ve gü

neydoğu olaylarına elkoysun. Ne geçiyor 
burada, ne oluyor, kim bu devleti parça
lamak istiyor, neler oluyor? Bunları bir an
layalım arkadaşlar. 

içişleri Bakanınıza güvenimiz kalma
mıştır; gözümüzle gördüğümüz olayları 
inkâr etmiştir. Ben böyle bir içişleri Ba
kanının zaten hiçbir şeyine inanmıyorum. 

Burada birtakım insanları itham et
mekte, vatan haini ilan etmekle Türkiye'
nin meselelerini çözemeyiz. Türkiye'nin 
meselelerini bilmemiz lazım; ama siz de 
artık bu iktidar olanaklarını ekonomik 
yönde kullanmaktan vazgeçin Türkiye'ye 
demokrasiyi getirelim. Getirmek niyetin-
deyseniz... Ama, sizin demokrasiyi geti
recek gücünüz de yok. Çünkü, sizin ikti
darınız, suiistimallere batmış bir iktidar
dır. Çünkü, sizin Başbakanınızın bu mem
lekette vereceği çok hesap vardır. Bu he
sabın altından kaçamadığı için, şimdi de 
Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Niye olmak 
istiyor?.. Çünkü, Anayasa, "Cumhurbaş
kanı, vatana ihanet suçu dışında 
yargılanamaz" diyor; Anayasanın bu şem
siyesi altına sığınmak istiyor. (ANAP sı
ralarından gürültüler. 

AHMET AKGÜN ALBAYRAK 
(Adana) — Sayın Başkan, vakti doldu. 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — 

Ama, her fiili, işlendiği tarihte yürürlük
te olan kanun vchukuk nizamına göre çö
zümlenir. Sakın, böyle bir şemsiye altına 
girerek kendisini sorumluluktan kurtar
mayı, hesap vermekten kaçınmayı aklını
za koymasın. Biz, ona Cumhurbaşkanı se
çimlerinde hesabı sorarız; çünkü, yaşayan 
bütün cumhurbaşkanlarına hesabı so
racağız. 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bu 

nedenle biz, Türkiye'de demokrasinin, 
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memleketin doğu ve batısında, güneyi ve 
kuzeyinde tüm kurum ve kurallarıyla yer
leşmesi için, artık, olağanüstü halin kalk
masını istiyoruz. Oradaki insanların hak 
ve özgürlüklere kavuşmasını istiyoruz. 
Oraya yol gitmiyor, kamu hizmeti gitmi
yor; vatandaşlar hiçbir hak ve özgürlüğe 
sahip değildir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Süre 
doldu Sayın Başkan. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ben 
bunları söylüyorum, sizin içinizde anlayan 
insanların olduğunu da görüyorum; ama 
o anlayamayanların kafasına taş da vur
san bir şey ifade etmiyor. 

Saygılar sunanm. (SHP ve DYP sı
ralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Sayın Genç konuşmasında, şahsımı yara-, 
layıcı ifadeler kullanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, söz hak
kınız var, buyurun efendim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Hükümet adına konuşuyorsunuz Sa
yın Bakan; sataşma dolayısıyla değil, hü
kümet adına,söz verdim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; sayın milletvekili bu 
kürsüden konuşurken, hem yüce meclisi 
yanıltıcı, hem de kamuoyunu yanıltıcı be
yanlarıyla ve bunun dışında da, ne benim, 
ne de sayın grup sözcülerinin konuşma-., 
larında yer almayan ifadelere de değine
rek, olayı başka yönlere çekme gayreti içe
risinde olmuştur. 

ALİ RIFKIATASEVER (Tekirdağ) 
— Milletvekili değil o, Sayın Bakan; ne ol
duğu da belli değil, 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — O bakımdan, 
hem zabıtlara geçmesi açısından, hem de 

Yüce Meclisi aydınlatmak açısından, tek
rar huzurunuza gelmek ihtiyacını his
settim. 

Her şeyden önce, sayın milletvekili
nin konuşması içerisinde, "Bir vatanda
şı, güvenlik güçlerinin elinden, dövülür
ken aldım" ifadesine açıklık getirmek is
tiyorum. Olay, Ovacık İlçesinde olmuştur. 
Aşırı derecede alkol almış bir şahsın, ge
ce geç saatte, Ovacık İlçesinde bir otelin 
önünde, herkesi rahatsız edecek şekilde 
bağırıp çağırmalarını tespit eden güven
lik kuvvetleri, bu şahsa müdahale etmiş
lerdir. Bunun üzerine, aynı ilçede, aynı 
otelde kalan sayın milletvekili... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Mah
keme kararı var, savcılık kararı var. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen din
leyiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Bunun üzeri
ne, aynı otelde kalan sayın milletvekili, 
odasının penceresini açarak, hiç sorup so
ruşturmadan, güvenlik kuvvetlerinin ni
çin böyle bir müdahalede bulunduğunu 
tetkik dahi etmeden, güvenlik kuvvetleri
mize hakaret etmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Haka
ret etmedim, yalan söylüyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Eğer etmesey
di, olay söylediği şekilde cereyan etseydi, 
gider, savcılığa şikâyette bulunurdu. Bun
dan dahi emin olmadığı için, şikâyette da
hi bulunamamıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Şikâ
yette bulundum. 

İŞ İÇLER İ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Kendi sebep ol
duğu bir olayı, bugün, Yüce Meclisin ça
tısı altına çarpıtarak getirmekle, temsil et-

— 250 — 
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tiği zihniyetin çok güzel bir örneğini ver
miştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O se
nin zihniyetin. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — İkinci olay: Si
irt'teki, -basınımızda, Kasaplar deresi ola
rak yer alan bölgedeki- bir olayı, hem Ola
ğanüstü Hal Bölge Valisinin, hem de Si
irt Valisinin bu konuda yaptığı açıklama
lara rağmen, yine başka yönlerden Mec
lis kürsüsüne getirmiştir arkadaşımız. 
Eğer olayda, söylediği durum varit ise, za
ten savcılar bunu ihbar kabul eder, o ih
bar üzerine de harekete geçerler. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Siz 
savcıdan önce davranıyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Ama, bunun 
dışında bir şey olmadığı halde, her iki ida
recinin de basına açıklaması olduğu hal
de, olayı yine saptırarak bu kürsüye ge
tirmişlerdir. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Siz, 
savcıdan önce açıklama yaptınız. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Bir diğer olay, 
bu kürsüden, "Yeşilyurt olayı" diye bah
sedilen olaydır. Bu olayla ilgili, bana, ida
recilerden gelen bilgiyi kamuoyuna ver
dim. Ayrıca, ilave olarak, "Olayın tahki
katı için İçişleri Bakanı olarak bizzat emir 
verdiğimi; tahkikatın devam ettiğini, tah
kikat bittiğinde kamuoyuna tekrar açıkla
ma yapacağımı" söylemiş olmama rağ
men, sayın milletvekili, yine bazı yerlere 
ve bazı kişilere selam söylemek amacıyla, 
bu olayı bu kürsüye getirmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O se
lama senin ihtiyacın var. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Diyorlar ki, 

"Doğuya gidiyorlar mı?" Ben doğuya çok 
gittim; hatta sayın milletvekilinin bilme
diği bölgelere de gittim. O sadece Tunce
li'yi bilir belki; ama ben, Tunceli dahil do
ğudaki bütün vilayetleri karış karış bilirim. 
Havadan da dolaştım, yerden de dolaştım. 
Siz benim kadar dahi dolaşmamışsmızdır. 

Onun için, bu kürsüye gelip, hem 
milletvekillerini, hem de milleti yanıltacak 
şekilde beyanlarda bulunmaya mezun de
ğilsiniz; bu bir. 

İkincisi, dediler ki: "Biz orada iki ku- ; 

mandana, iki polise mi inanacağız?" 

Evet ben orada devletin komutanına, 
devletin polisine inanacağım; sana değil. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben de 
sana inanmıyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; eğer bu arkadaşımı
zın bir hastalığı yok ise, bu konuşma, ba
zı uluslararası platformlarda ülkemizi hak
sız yere karalayan, yeren, küçük düşüren 
ve bunu kendisine bir vazife addeden bir 
zihniyetin içerideki temsilcisi ve belgesidir. 

Saygılar sunanm. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına, Sayın 
Mahmut Almak... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, lütfen... Bana sataşıldı. 

BAŞKAN — Sayın Genç, bir dakika 
efendim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Lüt
fen... Sataşma var, tutanağı inceleyin, ri
ca ediyorum. O kadar büyük ithamda bu
lundu ki... 

BAŞKAN — Tutanağı incelerim, siz 
yerinize buyurun. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, "eğer hastalığı yoksa yurt dışın
daki birtakım insanların temsilcisidir" 
dediler. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen siz ye
rinize buyurun. Biz tutanağı inceleriz. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — 
Sen işbirlikçisin, ajan provokatörsün. 

BAŞKAN — Lütfen, karşılıklı konuş
mayalım, sayın hatibi dinleyelim. 

MAHMUT ALINAK (Kars) - Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; olağanüs
tü hal uygulaması sadece bu uygulama 
alanı içine giren bölge halkını değil, bü
tün ülke halkını ilgilendiren, geniş boyut
lu, ekonomik bir sorun haline gelmiştir. 
Bu sorunu, sadece Hakkâri'de oturan va
tandaşımızın bir sorunu olarak ele alırsa
nız, yanılgıya düşersiniz. Bu sorun, Hak
kâri'den tutun da, Edirne'ye kadar bütün 
ülkemizi ilgiendiren, bütün ülkemizin 
emekçi halkını ilgilendiren, çok ileri bo
yutlara varan büyük bir sorundur. Çün
kü, bu bölgede istihdam edilen,.yani ola
ğanüstü hal uygulaması içine giren bölge
de istihdam edilen polis, MİT elemanı, 
köy korucuları, ajanlar ve öteki görevlile
rin maaş v e tazminatları ile silah, helikop
ter, araç-gereçler ve akaryakıta yapılan 
harcamalar, bütçeye milyarlarca liralık ek 
bir yük getirmektedir. (ANAP sıraların
dan " O senin düşüncen" sesleri) 

İzin verinde konuşayım. Konuşaca
ğınız bir konu varsa gelirsiniz bu kürsüde 
konuşursunuz. Bu milyarlar yalnız bölge 
halkının değil, zamlar ve vergiler yoluy-
lar bütün ülke halkının sırtına bindiril
mektedir. Zam yaptığınız zaman, vergi 
koyduğunuz zaman ne olacak? Hayat pa
halılığı artacaktır, enflasyon yükselecektir; 
bu da, genelde bütün ülke halkının yok
sullaşması demektir. 

Millî Güvenlik Kurulu ve ANAP İk
tidarı on yıldır aralıksız olarak sürdürü

len bu uygulamada direndiğine göre, bu 
uygulama için gerekli olan milyarların hal
kın cebinden çıkmasına ve böylece halkın 
daha da yoksullaşmasına aldırmıyor de
mektir. ANAP İktidannın görevi bu ola
ğanüstü hal uygulamasını devam ettirmek 
değil, sona erdirmektir. ANAP İktidarı, 
görevinin dövmek değil, öğretmek oldu
ğunu unutan, beceriksiz ve sadist bir öğ
retmen durumundadır; ama görünen 
odur ki, ANAP Grubu, bu uygulamayı 
devam ettirme emrini almıştır ve emir-
komuta zinciri içinde bu emri yerine ge
tirmek zorundadır. 

Değerli milletvekilleri, ANAP Gru
bunun bu tavrı konusunda tarih ve gele
cek kuşaklar elbette ki hükmünü verecek
tir; ancak, bir gerçeği açık bir şekilde or
taya koymak zorundayız. On yıldır devam 
ettirilen olağanüstü hal uygulaması, böl
ge halkının mağdur olmasından ve alabil
diğine ezilmesinden başka hiçbir işe yara
mamıştır; çünkü, 12 Eylül darbesi ve onun 
devamı olan ANAP İktidarının bütün po
lisiye tedbirlerine rağmen, olaylar bugü
ne kadar devam edegclmiştir. Peki, neden 
bu olayların sonu alınamamıştır? (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Canını sıkma, canın sıkılıyorsa gel, 
burada konuştuklarıma cevap ver. 

Değerli milletvekilleri, nedeni şu: 12 
Eylül darbesinden sonra vahşete dönüşen 
devlet terörü, ANAP tarafından bölge hal
kı üzerinde de bütün şiddetiyle sürdürül
müştür. Ne yapılmıştır? İnsanlar, kız, ka
dın, yaşlı ve çocuk demeden bölük bölük 
gözaltına alınmış; aylar boyu, bir hayva
na bile yapılmayacak en aşağılık işkence
lerden geçirilmiştir. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

Evet, Yeşilyurt olayı, ANAP İktida
nnın doğu halkına hediyesidir! Takdirle
rinize sunuyorum... 

Bölge halkı, baskı ve tehditle, zorla 
göçe zorlanmaktadır. İnsanlar, köy koru-
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cusu olmaya zorlanmaktadır. Doğuda ya
şayan insanlar, "Biz, silah değil iş aleti is
tiyoruz. ANAP İktidan elimize silah tu
tuşturacağına, iş aletleri versin" diye hay
kırmaktadır. Gece, sokağa çıkma yasakları 
uygulanmaktadır. Vatandaşın katın, trak
törü elinden alınmakta, ürünü yağmalan
maktadır. Okul ve hastaneler kışlaya dö
nüştürülmüştür. Vatandaşlar muhbir ol
maya zorlanmakta ve özendirilmektedir. 
İhtar yapılmadan ateş edilerek, vatanda
şın yaşama hakkı gasp edilmiştir, elinden 
alınmıştır. Köylüler, ''devlete dost ve düş
man aşiretler" olarak bölünmüş; bir ke
simi silahlandırılarak, bölge halkı birbirine 
düşürülmüştür. Bölge halkı, devletten, ne 
yol, ne su, ne fabrika, ne iş ve ne de baş
ka hiçbir hizmet istememekte ve bekleme
mektedir. Halk, aç ve sefil de olsa, sadece 
insanca yaşamak istemektedir, dayaksız ve 
işkencesiz bir gün geçirmek istemektedir. 

Devlet, bu bölgede halka hizmet için 
değil, eziyet için vardır. Bölge halkı hay-
kınyor: "Bana eziyet ve işkence yapma, 
başka hiçbir şey istemiyorum" diyor. 

Sevgili milletvekilleri, ANAP tarafın
dan uygulanan bu devlet terörüne, Afri
ka'da bile eşine az rastlanır ekonomik ge
rilik, açlık, sefalet ve işsizlik eklenince, 
halk, kaçınılmaz olarak devletten kopmaya 
başlamaktadır. Ondan sonra da kalkıp, 
bölge halkını suçlayıp, hain ilan edecek
siniz... Bu olmaz! Bu, bölge halkına hak
sızlıktır değerli milletvekilleri. 

Değerli milletvekilleri, işte, ANAP'-
m yaptığı budur. Bu nedenle, doğudaki 
olayların sebebini, ANAP'ın uyguladığı 
gerici politikalarda aramak gerekir. Böl
ge halkının olağanüstü hal uygulaması 
içinde tutulması, ANAP'ın politik çıkar
larına hizmet ettiği için, ANAP, bu uygu
lamayı kaldırmak istemektedir. Çünkü, 
ANAP, seçim zamanları kamu görevlileri 
vasıtasıyla halka baskı yaparak oy temin 

etmeye çalışmaktadır. Sayın Başbakan, 
daha dün, valilerden ve kaymakamlardan 
kamuoyu yoklamaları sonuçlarını aldıkla
rını ve buna göre belediye başkan adayla-
nnı tespite çalıştıklanhı gün gibi ortaya 
koymuştur. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Onlar, 
onların il ve ilçe başkanı. 

MAHMUT AUNAK (Devamla) — 
Evet, katılıyorum Sayın Çiftçi. 

Bu nedenle, demokratikleşmenin sağ
lanması ve halkın rahata kavuşması, 
ANAP İktidannın işine gelmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bölge 
halkına ekonomik yükler de getiren bu 
olağanüstü hal uygulaması devam ettiği 
sürece, sorunun çözüm bulacağına inan
mak mümkün değildir. 

Bu nedenle : 
1. Olağanüstü hal uygulamasına sü

ratle son verilmelidir. 

2. Her türlü devlet baskısına son 
verilerek, bölge halkına insanca yaşama 
hakkı tanınmalıdır. 

3. İktidar Partisi, Parlamentoda 
grubu bulunan partilerle işbirliğine gire
rek acilen ortak bir komisyon kurmalı ve 
bu komisyonun yapacağı bir demokratik
leşme programını, bölgede, beklemeksizin 
hemen hayata geçirmelidir. 

4. Bölgenin yeraltı ve yerüstü kay
nakları, bölgenin kalkınmasında kullanıl
malıdır. Aksi halde, olaylar sürüp gidecek 
ve bundan da ANAP İktidan sorumlu ola
caktır. Nasıl ki bir Yeşilyurt olayı, ANAP'
ın yüzkarası ise, ve bundan da ANAP İk
tidarı sorumlu ise, bundan sonra da ora
da akacak her insan kanından ANAP İk
tidarı sorumlu olacaktır. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralanndan 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Almak. 

Görüşmeler tamamlanmıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, açıkça, beni vatan haini ilan et
miştir, cevap vermeliyim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, okuyayım... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır 
efendim!.. 

BAŞKAN — " Hayır efendim" ne 
demek yani, okumayayım mı? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — ««Eğer 
o arkadaş hasta değilse..." 

BAŞKAN — Zabıtları okumayayım 
mı Sayın Genç? 

KAMERTGENÇ (Tunceli) — Oku
yun efendim. Anlamadınız efendim... Ce
vap vereyim. 

BAŞKAN — Lütfen, İçtüzüğün ilgi
li maddesini okuyunuz... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Size, istediğim zaman 
söz vereceğim ve zabıtları tetkik ettikten 
sonra söz... (Gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Zabıt
lar size gelmedi mi efendim? 

BAŞKAN — Sayın Genç, uygulama
mız böyle. Lütfen... 

Görüşmeler tamamlanmıştır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkan, eğer bana söz vermiyorsanız, İçiş
leri Bakanının bana yakıştırdığı sözleri 
ben de size yakıştırıyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sizinle bu hususta pa
zarlık yap... (Gürültüler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Eğer 
söz vermiyorsanız, İçişleri Bakanının söy

lediklerini size havale ediyorum; siz de ay
nı niteliktesiniz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, siz bura
da, diğer milletvekili arkadaşlarımız gibi 
muhterem bir arkadaşsınız. Sağa sola ve 
Başkanlık Divanına çatmakla ne öğreni
yorsunuz? Neyi, kime havale ediyorsunuz? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, biz muh-
teremlikten vazgeçtik. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Tuta
nağı getirtin. (ANAP sıralarından "Has
ta, hasta" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Birleşimi siz mi yöneti
yorsunuz, İçtüzüğü siz mi tatbik ediyor
sunuz?.. Siz misiniz burada her şey?.. 
(ANAP sıralarından "Hasta, hasta" 
sesleri) 

Başbakanlık tezkeresini tekrar oku
tup, oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 2.11.1988 tarihli ve 188-2/04918 
sayılı yazımız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
8.11.1988 tarihli ve (51) sayılı kararı ile 
19.11.1988 günü saat 17.00'den itibaren (4) 
ay süre ile uzatılması onaylanan Bingöl, 
Diyarbakır, Elazığ, hakkâri, Mardin, Si
irt, Tunceli ve Van illerindeki olağanüstü 
halin, 19.3.1989 günü saat 17.00'den ge
çerli olmak üzere (4) ay süre ile uzatılma
sının Türkiye Büyük Millet Meclisine ar
zı Bakanlar Kurulunca 15.2.1989 tarihin
de uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi
ni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
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Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Zonguldak Milletvekili 1ivf& Ertü-
zün ve 24 arkadaşının, özelleştirmenin amacından 
saptırılması karşısında kayıtsız kaldığı, sorumlu
luğunun gerektirdiği özeni göstermediği, özel çıkar 
sağlanmasına fırsat verdiği ve millî ekonomiyi te
lafisi güç zarara uğrattığı iddiasıyla Devlet Ba
kam Adnan Kahveci hakkında gensoru açtlmastna 
ilişkin önergesi (11/5) 

BAŞKAN — Bir gensoru önergesi 
vardır... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, bana ne zaman söz vereceksiniz? 

BAŞKAN — ... Önerge, bastırılıp sa
yın üyelere dağıtılmıştır. 

Gensoru önergesini okutuyorum : 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Lüt
fen... Bana çok ağır ithamda bulunmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen, mü
zakerelerin devamına yardımcı olunuz... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ne za
man söz vereceksiniz? 

BAŞKAN — Zaptı tetkik edeceğim 
ve zamanını da ben takdir edeceğim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz ve
recek misiniz? 

BAŞKAN — Gensoru önergesini 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türk kamuoyunda bir süredir özel
leştirme adı altında yapılan uygulamalar 
tartışma konusu olmaktadır. 

Hükümetler icraatlarını programla
rında yer alan amaçlar doğrultusunda 

yapmakla mükelleftirler. Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından yürü
tülen ve Yüksek Planlama Kurulu karar
larıyla birer hükümet icraatı haline dönü
şen özelleştirme uygulamaları, ANAP'm 
1983 ve 1987 hükümet programlarında be
lirtilen özelleştirme yönteminden ve ama
cından tamamen uzaklaşmıştır. 

Sayın Turgut özal hükümetlerinin 
programlarında; özelleştirme yönteminin 
"KİT'lerin hisse senetlerinin halka satı
larak millete devredilmesi", özelleştirme 
amacının ise "sermayenin tabana 
yayılması" olduğu son derece açık bir şe
kilde ifade edilmiştir. 

TKKOİ'nin 30 Nisan 1987 tarihli 54 
numaralı kararı ve Sayın Özal'm 22 Ağus
tos 1987 tarihli 18 inci basın toplantısın
daki konuyla ilgili beyanları hükümet 
programında belirlenen doğrultudadır. 

Ne var ki, özelleştirme uygulamala
rında izlenen yöntem ve amaçlar, hükü
met programında belirlenen ilkelerin dik
kate alınmadığını göstermektedir. 

Başarısız TELETAŞ örneğinden son
ra, ANSAN AJŞ. ve USAŞ'ın yabancı şir
ketlere, BHT AJŞ/nin ise ya&ancı bir şir
ketin yer aldığı bir şirketler konsorsiyumu
na blok olarak satışını öngören YPK ka
rarları alınmıştır. Bu satışlarla ilgili pazar
lıkların şekli ise bazı firmalara özel çıkar 
sağlandığı izlenimini vermektedir. 

ÇİTOSAN, YEMSAN ve TUR-
BAN'a ait bazı işletmelerin de benzer yön
temlerle satış pazarlıkları sürdürülmekte
dir. Böylece özelleştirme amacından sap
tırılmış ve yabancı sermayenin portföy ya
tırımı haline dönüşmüştür. 

Bu uygulamaları, ulusumuzun ve 
ekonomimizin bugünkü ve gelecekteki si
yasî ve iktisadî çıkarları açısından son de
rece tehlikeli ve endişe verici bulmaktayız. 

Hükümet adına özelleştirmeden so
rumlu olan Devlet Bakanı Sayın Adnan 
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Kahveci, bu uygulamanın siyasî muhata
bı durumundadır. Sayın kahveci'nin, özel
leştirmenin amacından saptırılması karşı
sında kayıtsız kaldığı, sorumluluğunun ge
rektirdiği özeni göstermediği, özel çıkar 
sağlamasına fırsat verdiği ve millî ekono
mimizi telafisi çok pahalıya malolacak za
rara uğrattığı kanaatindeyiz. 

Bu nedenlerle, Anayasanın 99 ve İç
tüzüğün 107 inci maddeleri gereğince, 
Devlet bakanı Sayın Adnan Kahveci hak
kında gensoru açılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Ömer Şeker 
Konya 

İsmail Köse 
Erzurum 

Hasan Namal 
Antalya 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

M. Halit Dağlı 
Adana 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Vefa Tanır 
Konya 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Baki durmaz 
Afyon 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

Adil Aydın 
Antalya 

Ferit Bora 
Diyarbakır 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Atilla İmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Cemal Alişan 
Samsun 
Ali Eser 
Samsun 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

İbrahim Demir 
Antalya 

D) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — (11/5) esas numaralı gensdpı önerge
sinin, gündemin Özel Gündemde Yer Alacak İsler 
Ktsmmda yer almasına ve öngörüsmesinin Genel 
Kurulun 28.2.1989 Salt günkü birleşiminde ya
pılmasına; gündemin Kanun Tasan ve Teklifleriyle 
Komisyonlardan Gelen Diğer İsler Kısmam 19 un
cu strastndayer alan 219 sıra saydı Kanun Tasa-
rtstnm, bu ktsmtn ilk sırasına geçirilerek, 
22.2.1989 Çarşamba günkü birleşimde görüşül
mesine ve bu kanun tasartstntn görüşmelerinin ta
mamlanmasından sonra gündemdeki sözlü sorula
rın görüşmelerine geçilmesine;23.2.1989 Perşem
be günü de sadece sözlü soruların görüşülmesine ve 
mahallî idareler seçimleri nedeniyle, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Kurul çalışmalarına 
14.3.1989 Salt gününden başlamak üzere 10 gün 
ara verilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerileri. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun 
önerileri vardır; okutup, ayrı ayrı onayı
nıza sunacağım : 

Danışma Kurulu Önerisi 

No : 23 Tarihi : 20.2.1989 
Danışma Kumlunun 20.2.1989 Pa

zartesi günü yaptığı toplantıda, aşağıda-

256 — 
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ki önerilerin Genel Kurulun onayına su
nulması uygun görülmüştür. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanı 

ANAP Grubu Başkanvekili 
Mükerrem Taşçıoğlu 

SHP Grubu Başkanvekili 
Onur Kumbaracıbaşı 

DYP Grubu Başkanvekili 
Koksal Toptan 

Öneriler : 

1. (11/5) esas numaralı Gensoru 
önergesinin, gündemin Özel Gündemde 
Yer Alacak İşler kısmında yer alması ve 
Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince 
gündeme alınıp alınmayacağı hususunda
ki görüşmelerin Genel Kurulun 28.2.1989 
Salı günkü birleşiminde yapılması öneril
miştir. 

2. Gündemin Kanun Tasan ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İş
ler kısmının 19 uncu sırasında yer alan 219 
sıra Sayılı, 852 sayılı Başbakanlık Döner 
Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısının bu kısmın 
ilk sırasına geçirilerek görüşmelerinin 
22.2.1989 Çarşamba günkü birleşimde ya
pılması önerilmiştir. 

3. 22.2.1989 Çarşamba günü, 219 
sıra sayılı Kanun Tasarısının görüşmele
rinin tamamlanmasından sonra gündem
deki sözlü soruların görüşmelerine geçil
mesi; 23.2.1989 Perşembe günü de sadece 
sözlü soruların görüşülmesi önerilmiştir. 

4. Mahallî İdareler Seçimleri nede
niyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çalışmalarına 14.3.1989 Salı gününden 
başlamak üzere 10 gün ara verilmesi öne
rilmiştir. 

BAŞKAN — Önerileri ayn ayrı oku
tup oylarınıza sunacağım : 

Öneriler : 

1. (U/5) esas numaralı gensoru 
önergesinin, gündemin "Özel Gündem
de Yer Alacak İşler" kısmında yer alması 
ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğin
ce gündeme alınıp alınmayacağı hususun
daki görüşmelerin, Genel Kurulun 
28.2.1989 Salı günkü birleşimde yapılma
sı önerilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2. Gündemin, "Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmının 19 uncu sırasında yer alan 
219 sıra Sayılı, 852 sayılı Başbakanlık Dö
ner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkın
da Kanunun bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine Dair Kanun tasarısının bu kıs
mın ilk sırasına geçirilerek görüşmelerinin 
22.2.1989 Çarşamba günkü birleşimde ya
pılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3. 22.2.1989 Çarşamba günü, 219 
sıra sayılı Kanun Tasarısının görüşmele
rinin tamamlanmasından sonra, gündem
deki sözlü soruların görüşmelerine geçil
mesi; 23.2.1989 Perşembe günü de sadece 
sözlü sorulann görüşülmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

4. Mahallî İdareler Seçimleri nede
niyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çalışmalarına 14.3.1989 Salı gününden 
başlamak üzere 10 gün ara verilmesi öne
rilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin, "Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Ön-
görüşmeler Kısmına" geçiyoruz. 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 ar
kadaşının, İSDEMIR Müessesesi ile buna benzer 
başka is alanlarındaki çalışma koşullarım tespit et
mek ve bu konuya kalıcı bir çözüm getirmek ama
cıyla Meclis araştırması açtlmastna ilişkin önerge
si (10/31) 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Ali 
Uyar ve 20 arkadaşının, İSDEMİR Mü
essesesi ve buna benzer başka iş alanların
daki çalışma koşullarını tespit etmek ve bu 
konuya kalıcı bir çözüm getirmek amacıy
la, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesinin 
öngörüşmesine, kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. 

Hükümet?.. Burada. 

Önerge üzerinde Hükümet konuş
muştu; şimdi, gruplar adına konuşmala
ra geçiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Hatay Millet
vekili M. Kemal Duduoğlu, bu araştırma 
önergesine katıldıklarını bir yazıyla Baş
kanlığımıza bildirmişlerdir. 

Bilgilerinize sunuyorum. 
SHP Grubu adına, Sayın Uyar, bu

yurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA ALİ UYAR 
(Hatay) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; demir-çelik ve benzeri işyerlerin
de çalışan işçilerin sorunlarını araştırmak 
ve soruna, kalıcı, adil bir çözüm getirmek 
üzere arkadaşlarımla birlikte verdiğimiz 
araştırma önergesi üzerinde SHP Grubu
nun görüşlerini belirtmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Sözlerimin başında, Yüce 
Kurulu en içten saygı ve sevgilerimle se
lamlarım. 

Değerli milletvekilleri, demir-çelik iş
çisinin hayatı genellikle iki ortamda geçer; 
biri, çoluk çocuğu ile ve genellikle kendi
si gibi işçilerin yaşadığı gecekondu orta
mı -ki, biz buna makro ortam diyoruz- di
ğeri ise, bu işçilerin yaşamını törpüleyen, 
her gün ondan bir şey götüren, kısaca, ya
şamını tüketen ortamdır, buna da mikro 
ortam diyoruz. Demir-çelik işçisinin so
runlarını iyice anlayabilmek ve bu sorun
lara kalıcı, adil, sağlam ve sağlıklı bir çö
züm getirebilmek için, bu iki ortamı bü
tün özellikleriyle gözler önüne getirmek 
gerekir. 

Değerli milletvekilleri, demir-çelik iş
çisinin makro ortamı, gecekondu semtidir. 
Burada insanlar, altyapısız, çatısı akan, 
suyu akmayan; loş, güneşsiz, ısınmayan, 
rutubetli bir gecekondu içinde yaşar. Ge
nellikle bir iki gözlüdür bu kondular. Da
racık, sağlık için hiç de müsait olmayan, 
her türlü bulaşıcı hastalığın yayılmasına 
neden olan bu kondularda beş on kişi ya
şar ve genellikle bir kişi çalışır. Aldığı ay
lıkla bu aile efradını geçindirecek, yani ye
direcek, içirecek, giydirecek, ısıtacak, ay
dınlatacak, okutacak; fabrikaya gitmek 
için taşıtlara ücret verecek; ama aldığı üc
ret ortalama 150 bin liradır. Oysa, bir in
sanın, insana yakışır yaşama uygun bir şe
kildeki aylık mutfak gideri 70 bin liradır; 
yani beş kişilik ailenin bir aylık mutfak gi
deri 350 bin lira, on kişilik bir ailenin ise 
700 bin lira tutmaktadır. Aylık mutfak gi
derlerinin 350 ila 700 bin lira arasında de
ğiştiği bir dönemde, ayda 150 bin lira alan 
işçinin ve ailesinin ruh ve beden sağlığı ye
rinde olur mu? Hangi akıl, hangi mantık, 
hangi vicdan bunu kabul eder? Kaldı ki, 
bu masraflara, daha, bir insanın gereksi
nimi olan ısınma, giyinme, aydınlanma, 

— 258 



T.B.M.M. B : 61 21 . 2 . 1989 O : 1 

temizlik giderleri, okuma, seyahat ve eğ
lenme giderleri dahil değildir. 

Oturduğu gecekondu her türlü has
talığa müsait, aldığı ücret beslenmeye bi
le yetmeyen bir aile reisinin ve aile fertle
rinin ruh ve fizik sağlığı yerinde olur di
yenin aklından şüphelenmek gerekir. 

Bu kondularda oturan insanlarda, 
beslenme yetersizliğine bağlı rahatsızlık
lar ve salgın hastalıklar, özellikle çocuk is
halleri, beslenme yetersizliğine bağlı ola
rak gelişen raşitizm, üst solunum yolları 
enfeksiyonları, tüberküloz, çok yaygındır. 
Hastaneye gittikleri zaman, bir dert, bir 
çile başlar; sabahın erken saatinde sıraya 
girebilmek, o gün muayene olabilecekleri 
bir sırayı kapabilmek için erkenden gider
ler; beş on kişilik gruplar halinde hekimin 
karşısına dikilirler ve iki metre Uzaktan şi
kâyetlerini anlatırken, hekim bu şikâyet
lere göre ilaç yazar; yani, belirtilere yöne
lik ilaç yazar. Hekim ne yapsın ki? Radi
kal tedavi yapabilmesi imkânsız; çünkü 
beş altı saat içinde 100-150 kişiye bakmak 
mecburiyetindedir. Sedyelik olan hastalar 
yatırılır tetkike alınır, ayakta gelenler ise 
-yukarıda belirttiğim şekilde- iki metre 
uzaktan görülür. Sayın Bakanın bundan 
haberi var mı acaba? 

Reçeteyi eline alan, eczane önünde 
100-150 metrelik kuyruğa girer. Bir aile
de, her ay en az beş altı defa bu çile çeki
lir; üstelik ilaç bedelinin yüzde 20'sini 
öder; bu da aylığının bazen yansını, ba
zen ise tamamını götürür. 

Değerli milletvekilleri, demir-çelik iş
çisi büyük bir maddî sıkıntı içindedir. Bu 
sıkıntı, onu iktisadî bunalıma itmektedir 
ve bu bunalım her yıl biraz daha artmak
tadır. Nitekim, demir-çelik işçileri, "Biz, 
on yıl öncesinin 1 500 lirasını istiyoruz" 
diyorlar. Nedenini sorduğumuzda, "Biz, 
o, 1 500 lira ile 2 ton demir alıyorduk" 
dediler, şimdi ise 2 ton demiri ancak 10 

maaşla alabiliyorlar. Ücretlerin erimesini 
gösteren bundan daha bariz bir gösterge 
olur mu? Nitekim, son iki yılda işçi üc
retlerinin yüzde 37 oranında eridiği, Dev
let Planlama Teşkilatı tarafından açıklan
mıştır. Bu teşkilatın verilerine göre, 1986 
yılında Türkiye genelinde ortalama işçi 
ücreti, vergi iadeleri dahil, günlük 3 290 
liraydı, bu yıl nominal olarak 6 043 liraya 
çıktı; ancak, sırf son iki yıllık enflasyonun 
etkileri de göz önüne alındığında, gerçek 
işçi ücretinin yüzde 37 azalmayla, 2 078 
liraya indiği görülmektedir. 1980 öncesi
ne göre mukayese edilirse, bu erimenin 
çok daha büyük boyutlara ulaştığı görülür. 

Gıdasız, yarım yamalak tedavi, has
talık kaynağı olan gecekondu... İşte, işçi
nin ve ailesinin dramı. Bu dram, madal
yonun sadece bir yüzüdür; ya öteki yüzü?.. 
O daha korkunçtur. 

Değerli milletvekilleri, demir-çelik iş
çisinin hayatının önemli bir bölümünün 
geçtiği, yaşamının tükenmesine neden 
olan mikro ortam, yani iş ortamının ayrı 
bir özelliği vardır. 14 bin civarında çalı
şanı olan ve 197 7'de faaliyete geçen bu 
müessesede, birçok tesis eskimiştir; bu ne
denle, kaçaklar, özellikle gaz sızıntıları çok 
fazladır. Burada çalışan işçiler, gürültü, 
yüksek ısı, nem, toz, gaz ve zehirli mad
delerin etkisine maruz kalmaktadır. Bazı 
işçiler, bu etkenlerin birine maruz kalır
larken, bazıları da birkaçının etkisine bir
den maruz kalmaktadır. Bu etkenler bu
rada çalışan insanları sürekli etkilerken, 
zaten, yukarıda belirttiğim gibi, makro or
tam da, her türlü hastalığa müsait olan bu 
insanlan, âdeta yavaş yavaş tüketmekte, 
yaşamını bir mum gibi eritmektedir. 

Şimdi bu etkenleri etkileriyle, tek tek 
inceleyelim ve demir-çelik işçisi hangi et
kenlere maruz kalmakta, ne gibi hastalık
lar onun başında "Demokles'in kılıcı" gi
bi sallanmaktadır, hep beraber görelim. 
Bunu, özellikle, "demir-çelik işçisinin 
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araştırılacak sorunu yoktur" diyenin dik
katine sunmak istiyorum. 

Mikro ortam da (yani, çalışma orta
mında) çalışan işçiler şu etkenlere maruz 
kalmaktadır : 

1. Gürültü : İstenmeyen ve çoğun
lukla rahatsız edici sesler olarak tarif edi
len gürültünün, sistemler üzerinde çeşitli 
etkileri vardır. En çok etkilenen sistem, si
nir sistemi ile, işitme organıdır. Gürültü
nün etkisiyle, konsantrasyon bozukluğu, 
dikkat dağılması, reaksiyon kapasitesinde' 
zayıflama, uyku bozukluğu, baş ağrısı, 
hatta dolaşım sistemi bozuklukları gibi be
lirtiler meydana gelmektedir. Qikkat azal
ması, reaksiyon kapasitesi zayıflaması ve 
uykusuzluk, sinirlilik, iş kazalarını artır
maktadır. 

işitme organı üzerindeki etkileri ise, 
geçici ve kalıcı sağırlık şeklinde geliş
mektedir. 

2. Yüksek sıcaklık ortamında çalış
manın etkileri : İnsanın verimli çalışma
sı, beyni ile elleri arasındaki uyuma bağ
lıdır. Yüksek ısı ve nem, çalışma ortamı
nın konforunu bozmaktadır. En uygun or
tam, 12 ila 22 derece ve yüzde 30-35 ara
sındaki nem ortamıdır. Bilindiği gibi, ba
zı işler, işin türü gerektirdiği için sıcakta 
yürütülür. Yüksek fırın, kazan daireleri, 
ateşçilik ve cam sanayiindeki işler buna ör
nek olarak gösterilebilir. Yüksek hararet, 
stres etkisi yaparak çeşitli arazlara neden 
olmaktadır. Bu arazlar, ısıdan etkilenen 
değişik sistemlerin arazlarının bir kombi
nasyonu olarak meydana gelmektedir. Vü
cudun ısı düzenleme mekanizmasını boz
mak suretiyle, deri, solunum, dolaşım, en
dokrin sistem ve merkezi sinir sistemini et
kilemek suretiyle, belirtiler gelişmektedir. 
Sıcaktan etkilenme, sıcaklık düzeyinin ya
nı sıra, yapılan işin ağırlığına, giyime, do
laşım ve solunum sistemi rahatsızlığı olup 
olmadığına, kilosuna göre de değişmekte

dir. Yüksek ısının etkisiyle, vücut ısısı 
40-43 dereceye yükselmekte, bu da şuur 
bulanıklığı, yönelim bozukluğu gibi bul
guların ortaya çıkması ile kendini göster
mektedir. Ayrıca, sıvı kaybına bağlı ola
rak, dolaşım bozukluğu; tuz kaybına bağlı 
olarak görülen yaygın kramplar, hipertan
siyon, düzensiz yüzeysel solunum, bulantı, 
şok ve komaya kadar varan belirtiler ge
lişmektedir. 

Sıcaklığın, düşünsel ve fiziksel akti-
vite üzerindeki etkisi 30 derecede başlar. 
30 derecede yüzde 5 olan verimlilik kay
bı, 32 derecede yüzde 30'a kadar yüksel
mektedir. Ayrıca, 30 derecenin üstündeki 
ortamda iş-kazalarının artış kaydettiği, bi
linen bir gerçektir. Bu nedenle, işyeri sı
caklığının 30 derecenin altında tutulması 
gerekir. Bunun yapılamayacağı iş ortamın
da ise, çalışma süresi azaltılmaktadır. İş
çiye, onun ailesine saygısı olanlar, insana 
değer verenler bunu yapmaktadırlar. 

Gazlar: Gaz kirleticilerinin en 
önemli etkisi, kirletici maddenin nüfuzu
na bağlıdır. Örneğin, sülfür dioksit üst so
lunum yollarının nemli duvarlarında sü
ratle çözülürken, azot oksitleri, akciğerler
de, derinlere kadar gitmekte ve etkilerini 
bu şekilde meydana getirmektedirler. 

Burada görülen belli başlı gazlar ve 
bunların etkileri kısaca şu şekilde özetle
nebilir. 

Karbon monoksit : Normal havada 
eser miktarda bulunur. Hemoglobine il
gisi, oksijene göre 250 defa daha fazladır. 
Bu özelliğinden dolayı insan için çok 
önemli bir kirleticidir. Hemoglobine olan 
yüksek ilgisi nedeniyle, teneffüs edilen ha
vada çok az miktarda bulunsa dahi, akci
ğere gelen havadan hemoglobine bağlanı
yor ve karboksihemoglobin teşekkül edi
yor. Neticede, dokulara oksijen yerine kar
bon monoksit götürülüyor. Ayrıca, karbon 
monoksit, hemoglobine sıkı bağlandığın
dan, ondan zor ayrılmakta ve bu özelli-
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ğinden dolayı, dokularda teşekkül eden 
karbon dioksiti alıp, akciğerlere götüreme-
mektedir ve neticede, haliyle, dokularda 
karbon dioksit birikmekte ve karbon mo-
noksit zehirlenmesi gelişmektedir. Hava
daki konsantrasyonu onbinde 3 iken, 1 sa
atte, kötü belirtilerin gelişmesine neden ol
maktadır. Baş ağnsı, baş dönmesi, denge 
bozukluğu ve koma gelişir; 3 saat içinde 
hayatî tehlike belirir; binde l'lik yoğun
lukta ise, 30 dakikada hayatî tehlikeye sok
maktadır. Binde 2'lik yoğunlukta ani Ölüm 
görülmektedir. Ağır işlerde çalışanlar, ör
neğin, demir-çelik işçileri, sık sık nefes alıp 
verdiğinden, bu belirtiler daha çabuk ge
lişmektedir. 

Kükürtlü hidrojen çok zehirli bir gaz 
olup, akciğer ve gözler üzerindeki etkisi, 
onbinde l'lik yoğunlukta başlıyor ve bir
kaç saat içerisinde ölüme neden oluyor. 
Onbinde 5 civarında ise 30 dakikada teh
likeli zehirlenme, onbinde 7 civarında ise 
solunum daralması, koma ve ölüm, bin
de l'lik kesafette ise ani ölüm görülmek
tedir. Bu gazın etkileri, özellikle, yaşlılar
la, akciğer ve kalp-damar hastalığı olan
larda daha ciddî olmaktadır. Bu müesse
sede akciğer tüberkülozu, bronşit ve astım 
bronşiyale gibi hastalıkların çok yaygın ol
duğunu da burada vurgulamak isterim. 

Kükürtdioksit : insan sağlığı açısın
dan çok ciddî bir hava kirleticisi. Üst so
lunum yollarının nemli duvarında sürat
le çözülür ve sülfürikasite dönüşür. Üst so
lunum yollarında yanma etkisi yapmak su
retiyle, bronşit ve daha ileri hastalıkların 
doğmasına neden olmaktadır. Azotoksit-
leri, solunum yollarının nemli duvarların
da süratle çözülerek, nitrikasite dönüş
mektedirler. Bu nedenle, bu gazlardan ze
hirlenenleri sunî teneffüsle kurtarmak 
mümkün olamamaktadır. Bu gazlar akci
ğerlerde en derin kısımlara kadar erişir ve 
akciğer ödemine dahi yol açar. Bunların 

konsantrasyonu yûzbinde 3 iken, öksürük 
yapar, onbinde 1 iken kısa sürede tehlike 
başlar, onbinde 2'de ise kısa zamanda ölü
me yol açar. 

Burada görülen önemli madde de sol-
ventlerdir. Benzen ve hidrokarbonları ola
rak kabul edilen bunların en önemlileri; 
benzol, tolüol, ksiol, nafta ve vvhite sprit-
tir. Benzen hidrokarbonları ile zehirlenme 
iki şekilde gelişmektedir. Birincisi, kaza
lar neticesinde görülen ani zehirlenme ve 
ikincisi, uzun süreli alçak doza maruz kal
maktan ileri gelen kronik zehirlenme
lerdir. 

Akut zehirlenmenin oluşmasına et
ken maddelerin aşın uçucu olmaları do
layısıyla, ortamda kısa sürede tehlikeli 
konsantrasyonlara ulaşabilmeleri, akciğer
lere ve buradan kana karışarak merkezî si
nir sistemini kolayca ve hızla etkilemeleri 
konusunda önemli rol oynamaktadırlar. 

Bu maddelerin yağlı dokularda eri
meleri, etkilerinin en fazla merkezî sinir 
sistemi ile, böbreküstü bezinde toplanıp, 
bu sistem ve organları etkilemelerine yol 
açmaktadır. 

Akut zehirlenmeler, dediğim gibi, ge
nellikle endüstride ve kaza sonucu geliş
mektedir. Uzun süre düşük konsantrasyo
na maruz kalınca, bu sefer, bu maddelere 
özgü kronik zehirlenmelerin meydana çık
masına neden olmaktadır. Bu zehirlenme
lerin en önemli klinik tablosu, aplastik 
anemi ve lösemi şeklinde özetlenmektedir. 
Ayrıca, son senelerde üzerinde çok duru
lan bir diğer olgu da, benzenin, akciğer 
kanseri ile olan ilişkisidir. Şu halde, akci
ğer kanseri muhtemel; fakat aplastik ane
mi ve lösemi gibi hastalıklar ise olağan; 
ama çok ağır ve telafisi mümkün olmayan 
ölümcül hastalıklardır. 

"Demir-çelik işçisinin araştırılacak 
sorunu yoktur" diyen bakanın buna di
yeceği nedir, onu merak ediyorum. 
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Toz ve partiküllerin meydana getir
diği hastalıklar, genellikle, işyeri veya otu
rulan yerin özelliklerine göre değişmekte
dir. Çünkü, bazılan, alerjik yoldan etkili 
olur ve alerjik rinit, astım bronşiyaleye ne
den olurken, bazı tozlar da akciğerlere yer
leşerek, akciğer dokusunun kolayca geniş
leyip büzülmesini zorlaştırmaktadır; bu 
nedenle, daha fazla enerji sarfını gerekti
rir. Bu durum, haliyle, akciğer fonksiyon
larını etkilemektedir. 

Önergemize konu teşkil eden işyerin
de görülen belli başlı tozlar, demir tozu, 
kömür tozu ve asbest tozlarıdır. Demir 
tozları ile kömür tozlarının akciğere gelip 
yerleşmesi, orada akciğer fonksiyonlarını 
bozduğu gibi, yaptıkları tahrişlerle, mik
roorganizmaların yerleşmesine ve burada 
çeşitli akciğer hastalıklarının doğmasına 
neden olmaktadır. 

Gazlar, tozlar, beslenme yetersizliği, 
bir sıcak bir soğuk ortam değişikliği, di
rencin azalmasına ve başta solunum yol
ları olmak üzere, çok çeşitli sistem hasta
lıklarının meydana gelmesine yol aç
maktadır. 

Asbest ise, başlı başına bir sorun; 
çünkü, bu tozun akciğerlere yerleşmesiy
le meydana gelen hastalığın, yani asbest 
tozunun akciğer kanseriyle olan ilişkisi çok 
önemlidir. Nitekim, yapılan araştırmalar, 
asbest tozuna maruz kalan işçilerde görü
len akciğer kanseri olgularının, aynı yaş 
grubundaki işçilerin 10 misli daha fazla ol
duğunu göstermiştir. Asbest, hemen he
men bütün ünitelerde kullanıldığından, 
toz çok yaygındır ve işçiler çok tedirgindir. 

Geçen sene fabrika yöresinde oturan 
9 işçi çocuğunda kanser tespit edilmiş ve 
maalesef bunun 4'ü bir sene içinde yiti
rilmiştir. 

Bu işyerinde çalışan işçilerde, kalp 
hastalıkları, hipertansiyon ve mide ülseri 
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gibi emosyonel streslere bağlı olarak geli
şen hastalıklar çok yüksek oranda görül
mektedir. Bronşit, alerjik rinit ve astım 
bronşiyale gibi hastalıklar ise, hiçbir işye
rinde veya ortamda görülmeyecek kadar 
yüksek orandadır. Yüksek fırında çalışan
ların yüzde 70'i bronşitli olup, görme 
fonksiyonları ise çok azalmıştır. 

Üzerinde en çok durulan bir hasta
lık da, tüberkülozdur. Sırf refraktör mü
dürlüğüne bağlı olarak çalışan işçilerden 
300'ü tüberkülozdur ve bu işçiler, hasta 
hasta çalıştırılmaktadır. Buna sosyal ada
let diyorlar. Eğer bu sosyal adalet ise, fa
şizme yeni bir tarif getirmek gerek
mektedir. 

Ayrıca, yapılan sağlık taramasının 
neticesinin gizli tutulması, açıklanmaması, 
işçilerin bu neticeden haberdar edilmeme
si, kuşkuları, endişeleri büsbütün artır
maktadır. Şöyle ki, eğer netice olumlu ise, 
yani, ortada endişelenecek bir durum yok 
ise, sonuçlar neden açıklanmıyor? Yok 
eğer ortada ciddî, ağır birtakım sağlık so
runları var ise, bu sefer durum daha da 
vahim bir hal almaktadır. Zira, durumu 
ağır olan işçilerin tedavisi yapılmadığı gi
bi, bunların da hasta hasta çalışması sağ
lanmaktadır. Bu durum, insan haklarına, 
hukuk devleti ve sosyal adalet ilkelerine 
ters düşmektedir. Bunu, sayın etkili ve yet
kililer nasıl izah edeceklerdir; ne gibi bir 
kılıf uyduracaklar ve bu duruma ne zaman 
müdahale edeceklerdir? Hukuk dışı bu tu
tum ve uygulama daha ne kadar süre
cektir? 

Görüldüğü gibi, demir-çelik işçisi, 
görme bozukluğundan işitme kaybına, 
bronşit, astım bronşiyale, akciğer ödemi, 
tüberküloz gibi akciğer hastalıklarından, 
lösemi, aplastik anemi gibi kan hastalık
larına, akciğer kanserinden mide ülserine, 
hipertansiyona varan, değişik fakat ağır 
hastalıkların meydana gelmesi için gerekli 
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koşulların fazlasıyla bulunduğu bir ortam
da çalışmaktadır. Sayın Bakan bu bilim
sel gerçekleri görmek istemese bile, bu tu
tumu, gerçekleri ortadan kaldırmaya yet
meyecektir. Bu tutumu, sadece ve sadece 
işçinin durumunun daha da kötüye gitme
sine neden olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, demir-çelik iş
çilerinin, üzerinde önemle durulması ge
reken bir sorunu da hastanelerden aldık
ları malulen emeklilik raporunun, SSK 
Genel Müdürlüğünde iptal edilmesidir. 
Hastalar, bölge hastanelerinde uzun süre 
takip ve tedavi gördükten sonra ve teda
viden istifade etmediği, durumunun çalış
maya elverişli olmadığı, artık malulen 
emekliye sevk edilmesi gerektiği iyice an
laşıldıktan sonra, heyet raporu ile emek
liye sevk ediliyorlar. 

Bu hastaların durumunu, en iyi, te
davi eden hekimler bilir; fakat gel gör ki, 
hastayı görmeyen, sadece raporu incele
yen bir üst kurul, bu raporu iptal ediyor. 
Bu bir çelişkidir, bu bir güvensizliktir. Za
ten, işveren, hastaneye, "rapor verme" di
ye baskı yapıyor. Üstelik, rapor alanların 
evine gece baskın yapılarak, gerçekten 
hasta mı diye kontrol ediliyor. Bazıları da, 
"Bu ünitede artık çalışamaz, başka üni
tede istihdam edilmesi gerekir" diye ra
por aldığı halde, eski ünitede ısrarla ve 
inatla çalıştırılmaktadırlar. 

Bu durumu çok iyi bilen bölge has
tanesi hekimleri, sık dokuyup ince eleye
rek ve tabiri caizse, kılı kırk yararak, ba
zılarını malulen emekliye sevk ediyor, ama 
rapor -dediğim gibi- iptal ediliyor. Bu du
rum, hastane hekimlerine gösterilen gü
vensizlikten öteye, bir saygısızlıktır; ayrı
ca, malul hale gelen hastaya yapılan en bü
yük işkencedir. Çünkü, "Bu işyerinde tü
kenmeden, mum gibi erimeden seni azat 
etmeyiz" demek istenilmektedir. Hasta 
hasta çalıştırmak, hangi kanun, hangi vic
danda yer alır? 

Bu işyerlerinden emekli olanlar, 
emekli değil, maluldür; birkaç sene yaşa
yabilmektedirler. Ya, işbaşında iken ma
lul olduğu raporla saptananlar nasıldır? 
Onu, vicdan ve insaf sahiplerinin takdiri
ne terk ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, şu ana kadar 
saydığım haksızlıklar, olumsuzluklar bu
rada bitmiyor; bir haksızlık, bir tutarsız
lık daha var ki, dillere destan. 

Bu işyerlerinde çalışan ve yukarıda 
izah ettiğim ağır ve tehlikeli hastalıklara 
yakalanan işçilerin fiil! hizmet priminden 
yararlanmaması; buna karşılık, masa ba
şında oturanların bundan faydalanması, 
gerçekten çok garip, çok mantıksızdır ve 
hiçbir şeyle izahı kabil değildir. 

31 Mart 1981 tarihli ve 17296 sayılı 
Resmî Gazetede, iş kazaları ile meslek has
talıkları sigortaları prim tarifesi yayımlan
mıştır. Buna göre, işkollan, en azından en 
çok olana doğru, l'den 12'ye kadar olmak 
üzere, 12 tehlike sınıfına ayrılmıştır ve bu 
tarifeye göre, demir-çelik sanayiinde teh
like derecesi 5 olarak gösterilmiştir. Yine 
aynı tarifeye göre, şeker sanayii ve gaze
tecilik işlerinin tehlike derecesi 2, kimye
vî gübre sanayiinin 3 olarak gösterilmiş
tir. Durum böyle iken, tehlike derecesi da
ha az olan iş kollarında çalışanlar, yılda 
90 gün fiilî hizmet primi alırken, -biz bu
na asla karşı değiliz- daha ağır, tehlike de
recesi daha büyük olan demir-çelik sana
yi! işçileri bundan istifade edemiyor; 
demir-çelik işçisi burada da mağdur edi
liyor, hakkı burada da yeniyor. Düşünün 
bir kere, yüksek fırın sıcağına, zehirli gaz
lara, tozlara, gürültü ve solventlerin etki
sine direkt olarak maruz kalanlar, yaşamı
nı burada tüketenler bu haktan istifade 
edemiyor; ama aynı yerde çalışan büro 
memurları, rahat şekilde çalışanlar, yazın 
klima cihazının serinletici, kışın ise ısıtıcı 
etkisi ile istifade ediyorlar... Biz bunların 
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bu haktan faydalanmasına karşı değiliz; 
ama alin teri döken, göz nuru harcayan, 
kafa ve kol gücü ile üreten, bu işi yapar
ken yaşamını yitiren veya hastalananların 
istifade etmemesini de kabullenemiyoruz. 
Sosyal adaletçi, demokrat, eşitlikten yana 
ve hukukun üstünlüğüne olan inancımız, 
bunu şiddetle reddediyor. Aklımız, man
tığımız, insaf ve vicdanımız bunu emre
diyor ve sizi de aynı duygu ve düşüncele
ri paylaşmaya davet ediyoruz. 

Bu nedenle, demir-çelik işçilerinin 
durumlarını araştırmak ve sorunlarına çö
züm getirmek için bu önergeyi verdik; fa
kat Sayın Bakan işçilerin durumu ile de
ğil, üretilen demir-çelik miktarıyla ilgile
niyor. Gerçi, üretim bizi de ilgilendirir; 
ama insanlar bizim için daha değerlidir. 
Fırsat buldukça, "Ortadırek ve işçi 
dostuyuz'' diyenler, bu önergeye nasıl bir 
yaklaşımda bulunacak, onu merak ediyo
rum ve bu oylama sonunda, kimin işçi 
dostu, kimin işçi düşmanı olduğu anlaşı
lacaktır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

. BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Uyar. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Şinasi Allıner; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA ŞİNASİ AL-
TINER (Zonguldak) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Hatay Milletvekili Sa
yın Ali Uyar ve 20 arkadaşının, İSDE-
MİR Müessesesi ile buna benzer iş alan
larındaki çalışma koşullarını tespit etmek 
ve bu konuya kalıcı bir çözüm getirmek 
amacıyla vermiş oldukları Meclis araştır
ması önergesi üzerinde, Doğru Yol Parti
si Grubu' adına söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu araştırma 

ile ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanı Sayın İmren Aykut'u geçen haf
ta bu kürsüde dinledik. Sayın Bakan, dün
yada ve ülkemizde demir-çelik üretiminin 
tarihçesini kısaca anlattılar; fakat bu an
latım esnasında, bilerek veya bilmeyerek, 
1980 tarihini sanki bir dönüm noktası gi
bi göstererek, "1980 yılında 2,5 milyon ton 
olan sıvı çelik üretimi bugün 7 milyon 
tondur" dediler. 

Değerli milletvekilleri, İskenderun 
Demir-Çelik Fabrikaları, önce 1,1 milyon 
ton/yıl, daha sonra da, 1975 yılında akte-
dilen mukavele ile 2,2 milyon ton/yıla pro
jelendirilmiş, her türlü kredi anlaşması da 
yapılarak, bu ikinci tevsiata 1977 yılında 
fiilen başlanmıştır. Entegrasyonun ta
mamlanması 1985 Ekim'idir. ANAP ikti
dara geldiği zaman (1983 yılı sonunda), 
entegre demir-çelik tesisi olarak Karabük, 
Ereğli ve İskenderun olmak üzere, {,5 mil
yon ton/yıllık bir sıvı çelik kapasitesi mev
cuttu. Zaman içinde kapasite kullanım 
oranları yükselmiştir. Bunu takdirle kar
şılıyoruz. Özel sektörün, hurdaya dönük 
çelik tesisleri olarak da, bir Çukurova Çe
lik, bir METAŞ bir Çolakoğlu gibi önde 
gelen tesislerle, irili ufaklı yaklaşık 18 ta
ne çelik tesisi de mevcuttu. Bunlar da, 
dünyada gelişen teknolojiyi transfer ede
rek, zaman içinde hem modern ize ettiler, 
hem de kapasite kullanım oranlarını yük
selttiler. Zamanın akışı içinde, bir sanayi 
tesisi olduğu yerde kalamaz; tabiatıyla, 
teknolojinin gelişmesinden istifade edecek
tir; eğer etmezse, yaşayamaz, ayakta 
kalamaz. 

Burada mevcut tesislerin tevsi ve mo
dernizasyonlarını, yani tabiî gelişmeleri
ni bir tarafa bırakırsanız, 1982 yılından 
sonra, bu sahada yapılmış olup da, işlet
meye açılmış olan ve üretim yapan tesis
ler İzmir Demir-Çelik Tesisiyle, HABAŞ 
Demir-Çelik Tesisidir. Bunların da yıllık 
toplam kapasitesi 700 bin tondur. İsken-
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denin Demir-Çelik Tesislerinin 4 milyon 
tona tevsi çalışmaları da henüz ciddî bo
yutlarda değildir; böyle bir çalışma da 
yoktur, sadece, çubuk haddehanesi moder
nizasyon çalışması vardır. Karabük, oldu
ğu yerde durmaktadır. 

Özetle şunu söyleyebiliriz : Entegre 
demir-çelik tesislerinde ufak tefek moder
nizasyon çalışmalarının ötesinde, ciddî ka
pasite artırıcı bir çalışma yapılmamıştır. 
1980'de ülkede 3 adet entegre demir-çelik 
tesisi vardı, şimdi yine 3 tane var. Bu ara
da toplam üretim içinde yassı mamul pa
yı da yüzde 23'lerdedir. Yassı mamul çe
lik, büyük oranda ithal edilmektedir. Bu
rada da büyük ölçüde ihmal söz ko
nusudur. 

Değerli .milletvekilleri, demir-çelik 
çalışanlarına geldiğimizde, bakınız, sektör 
itibariyle demir-çelik sektörü, metal ana 
sanayi grubu içerisinde mütalaa edilir. 
Yüzde 95'ij ağırlıkla, demir-çelik iştigali 
içindedir. 

. Metal ana sanayi grubu, 1987 yılı iti
bariyle 747 milyar lira brüt katma değer 
yaratmıştır. Metal ana sanayi grubunda, 
toplam olarak maaş ve ücretler 200 mil
yar lira pay alırken, aynı yıl içinde faizin 
payı 210 milyar liradır. Türkiye Demir-
Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 
1 yıl içinde çalışanlarına ödediği ücret, 
ödediği faizden daha küçüktür. 1987 yı
lında ödediği faiz toplamı 62,5 milyar li
rayken, aynı yıl ödediği maaş ve ücretle
rin tutarı 58 milyar liradır. Bir başka açı
dan değerlendirdiğimizde, 1980 yılında 
demir-çelik işçilerine ödenen aylık ortala
ma ücretle 1 ton demir-çelik mamulü sa
tın alınabilirken, bugünkü ücretleriyle 
250 kilogram demir-çelik mamulü satın 
alınabiliyor. Avrupa ülkelerinde bu sektör
de çalışan işçilerin ortalama ücretleriyle 
2 ila 3 ton demir-çelik mamulü satın alı
nabilmektedir. 

— 265 
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Hadiseye neresinden bakarsanız ba
kın, neyle mukayese ederseniz edin, uy
gulanan ekonomik modelin faturası işçi
nin, çalışanların alınterine yüklenmiştir. 
Yetkililer, bu sektörün ihracatıyla, kapa
site kullanım oranlarındaki artmayla de
vamlı olarak övünmektedir. Peki ama, bu 
sektörde çalışanlara aktarılan pay nedir? 
Aktarılan pay yoktur. Aksine, emekten alı
nan pay devamlı yükselmiştir. 

1980'li yıllarda bu sektörde maliyet 
içinde emek payı, hammadde fiyatların
dan hemen sonra ikinci sırada yer alırken, 
bugün bu pay dördüncü sıraya gerilemiş
tir. Araya enerji fiyatı girmiştir, araya 
faiz maliyeti girmiştir. Hangi yıl sonra iş
çilik payı faizden öne geçecektir; hangi yıl 
sonra işçilik payı enerji fiyatlarından da
ha öne geçecektir, bu belli değildir. Bu ke
simden, daha ne kadar süre fedakârlık 
beklenecektir, bunlar bilinmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1988 yılında, 
demir-çelik fiyatlarına 6 defa zam yapıl
dı. Toplusözleşmeler iki yılda bir yapıl
maktadır. Siz onların ürettiği mala bir 
toplu iş sözleşmesi döneminde 10-12 defa 
zam yapacaksınız!.. Hiçbir şekilde, mali
yetler, işçi ücretlerinden veya işçi sayısı
nın fazlalığından diye diye iddia edemez
siniz. Çünkü, ayrılan işçinin yerine yeni
sini de almıyorsunuz. Bugün, toplam 
demir-çelik üretiminin yarısı özel sektör
ce üretilmektedir. Demir-çelik fiyatları, 
özel sektör ve devlet sektörü ile müştere
ken, yarış halinde yükseltilmektedir. Ha
ni nerede rekabet, nerede serbest piyasa 
ekonomisi?.. Bunların hiçbirisi yok. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan 
geçen hafta yaptığı konuşmasının bir ye
rinde, önceleri yüksek olan iş kazası ora
nının, alınan önlemlerle düştüğünü söy
lediler. Bu sektörde iş kazası oranı, ağır
lıklı olarak, yapım, yani montaj esnasın
da olur. Başka bir ifade tarzıyla, yatırım-
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lann çok olduğu zamanlarda bu oran yük
sektir. Tabiatıyla 1980'li yıllara kadar bu 
sektör ülkemizde bir şantiyeler dizisi ha
lindeydi. Yıllardan beri böyle yatırımlar ol
madığı için, iş kazası oranı düşmüştür; 
yoksa, alman herhangi bir tedbir falan so
nucu iş kazası oranı azalmış değildir. Bu
nun bu şekilde bilinmesi lazım. 

Sayın Bakan eğer, bu sektörde çalı
şan işçilere fiilen yıpranma zammı olarak, 
senesine 3 ay süre vermek istemeyişine b:r 
gerekçe olarak bunu söylüyorlarsa, bu dü
şünce, temelinden yanlıştır. Bu sektörün 
bütün dünyada adı "ağır sanayi" dir. Ağır 
sanayide insan sağlığına zarar veren un
sur sadece iş kazası değildir. Bu sânayide 
tozlu, gazlı, diğer kimyevî etkilerle insan 
sağlığına uzun vadede zarar verici unsur
lar yardır ve olacaktır da. 

Bu itibarla, hafif sanayide çalışanla
ra yıpranma îüresi verilirken, bu sanayi
de çalışanlara verilmemesi son derece çe
lişkilidir. Eğer, geçen sene bu sektörde ça
lışanlara haklı olarak verilmesini istediği
miz yıpranma süresi kanun teklifimiz için, 
"Muhalefetten geldi de onun için 
reddettik" deniyorsa, senesi dolmak üze
redir, hatırlatıyoruz; bu sefer iktidar ola
rak siz böyle bir teklif getiriniz, biz des
tekleyeceğiz. Bu bakımdan, bunun takip
çisiyiz, bekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye demir-
çelik işletmeleri işçilerinin bağımsız Çelik-
İş Sendikasıyla toplu iş sözleşmesi çalış
maları 1989 yılı başında fiilen başlamış ve 
şu anda sürdürülmektedir. Arzumuz, üre
timiyle ve ihracatıyla bolca övündüğümüz 
demir-çeliği üreten işçilere layık olduğu 
ücretin ve diğer sosyal haklarının -bu ha
yat pahalılığında onları daha fazla 
sıkmadan- teslim edilmesini görmektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sosyaldemokrat Halkçı Partinin bu husus
ta vermiş olduğu Meclis araştırması öner

gesini destekliyoruz. Grubum ve şahsım 
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Altıner. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
ibrahim Öztürk; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA İBRAHİM 
ÖZTÜRK (Adana) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Hatay Milletvekili Sa
yın Ali Uyar ve 20 arkadaşının, demir-
çelik sanayiinde çalışanlar hakkında ver
diği araştırma önergesi hakkında Anava
tan Partisi Grubunun görüşünü belirtmek 
üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 
Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
demir ve çelik unsuru kalkınma hamlesi
nin en önemli faktörü olup, gelişmişliğin 
simgesidir. İkinci Dünya Savaşı sonrası yı
kılan, yerle bir olan Avrupa'nın yeniden 
imarında, inşasında, bunun yanında tek
nolojinin gelişmesinde, ekonomik atılım
larda ve hatta uzay çağına geçişin teme
linde demir-çelik sanayiindeki gelişmenin 
büyük etkisi olmuştur. 

Dünya literatüründe demir ve çelik 
üretiminin, insanın yaşayışına etkisi 
1970'li yıllara kadar sürmüş, 1974 yılın
da dünya ekonomisini sarsan petrol krizi 
dolayısıyla demir-çelik üretimi menfi yön
de etkilenmiştir. Bu krizin etkisini şu şe
kilde belirlemenin, konunun daha iyi ir
delenmesine imkân sağlayacağı kanaa
tindeyim. 

1970'li yılların başında sıvı çelik üre
timi altı misli artarak 700 milyon tona çık
mış iken ve Avrupa ülkeleri, Amerika Bir
leşik Devletleri, Kanada, Japonya gibi ül
keler üretimlerini yüzde 80 kapasite üstü
ne çıkarmış iken, 1974 yılından sonra be
lirli bir dönem bu üretim ve tüketim fonk
siyonu hızlı ve beklenmedik bir düşüşe 
sahne olmuştur. 
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Takiben, beş yıl süren bu geçici eko
nomik kriz sonrası dünya çelik üretimi 
1979'lu yıllardan sonra belirli bir sisteme 
kavuşmuştur. 1979 yılında 747 milyon to
na ulaşan üretim, genellikle 700-720 mil
yon ton arasında seyretmiş, nitekim 1987 
yılında 735 milyon tona ulaşmıştır. 

Demir- çelik tüketim ve üretiminde
ki nispî artışlar, Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkeleri ile 
Kuzey Kore ve Kıta Çin'i gibi merkezî 
planlı ekonomiye sahip ülkelerin yanı sı
ra, Batı dünyasındaki gelişmeler, ayrıca 
Latin Amerika ülkeleri, Milliyetçi Çin ve 
Hindistan, Yugoslavya gibi ülkelerin, böl
gesel olarak düşük hammadde, nakliye, iş
gücü avantajı, bu ülkelerin üretim fonk
siyonu ile devreye girmesine neden ol
muştur. 

Bu yeni gelişim içinde Türkiye de bu 
konuda büyük bir atılım gerçekleştirmiş
tir. Nitekim, Türkiye, Uluslararası Demir 
ve Çelik Enstitüsü verilerine göre, 1980 yı
lında 33 üncü sırada iken, 1987 yılında 
22 nci sıraya yükselmiştir. 

Değişen dünya şartları içinde, doğal 
olarak, en son demir ve çelik teknolojile
rini bünyelerine adapte eden bu ülkeler 
-tabiî ülkemiz de dahil- atıl kapasite ne
deniyle yüksek sabit masraflarla mücadele 
eden gelişmiş çelik üreticilerine karşı ön
celikle kendi iç pazarlarında, daha sonra 
da bu gelişmiş üretici ülke pazarlarında re
kabet ortamı yaratmaya başlamışlardır. 
Artık, dünya demir ve çelik sanayiinde tü
ketim, üretim, ticarî pazar rolleri giderek 
değişmekte; gelişmekte olan ülkeler geliş
miş çelik üreticisi ülkelerin yerini giderek 
almaktadır. 

Bütün bu değişmeye karşılık gelişmiş 
ülkeler, ithalata kota koyma, antidamping 
ve ihracata prim veren ülkelerden gelen 
mallara vergi uygulaması, iç piyasa fiyat
larının yüksek tutulması, çeşitli teşvik ve 

sübvansiyonlarla ihracatın teşvik edilme
si gibi tedbirleri uygulamaya koymuşlar
dır. Bütün bu tedbirlere rağmen gelişmiş 
çelik üreticisi ülkelerde halen devam eden 
kriz sonucu, gelişmekte olan ülkelerde, bir 
anlamda, dış finansman sorununun doğ
masına da neden olmuştur. Nitekim, 
Dünya Bankasının demir ve çelik şubesi
ni kapatması, Amerika Birleşik Devletle
rinin OECD Çelik Komitesinde demir ve 
çelik yatırımlarına ait kredilerin kontrol al
tına alınması teklifinin Avrupa Topluluğu 
ve Japonya gibi ülkelerden destek görme
si, dünya demir ve çelik sanayiinin son du
rumu hakkında açık bir bilgi vereceği ka
nısını taşımaktayım. 

Sayın milletvekilleri, demir-çelik ko
nusuna girmişken, Türkiye'nin bu konu
daki yapısını ve gelişme sürecini de açık
ça Orta'ya koymakta fayda görmekteyim. 

Cumhuriyet dönemi ile yeni kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kalkın
ması, muasır devletler seviyesine çıkma
sı, sosyal ve ekonomik çehresinin değişme
si için önemli bir unsurun demir ve çelik 
üretimi olacağı açıktır. 

Bu görüşten hareketle ilk demir-çelik 
tesisi 1939 yılında Zonguldak-Karabük'te 
kurulmuştur. Giderek gelişen demir-çelik 
üretimimiz ve tesis sayımız ile Türkiye, 
bugün için, dünyada demir-çelik üretimi 
yapan ilk 22 ülke arasında yerini almıştır. 

Konuya rakamsal olarak yaklaşmak 
istersek; 1980 yılında 2,5 milyon ton olan 
ülkemizin sıvı çelik üretimi, 1987 yılında 
7 milyon tonun üstüne çıkmıştır. 

Dünyadaki birçok ülkede mevcut te
sisler hizmet dışı bırakılırken, yüzde 70'in 
üzerinde kapasite kullanım oranına ula
şılmasının hedeflendiği iktidarımız döne
minde, Türkiye, büyük bir atılım yaparak 
ve yaklaşık 8,9 milyon ton olan yıllık sıvı 
çelik kapasitesini de gayet iyi kullanarak, 
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yüzde 79 oranında bir kapasite kullanım 
seviyesine ulaşmıştır. Bu kapasitenin yüz
de 52'si entegre tesislerin, geri kalan 48'i 
ise ark ocaklı tesislerindir. 

Son sekiz yıla ait gelişime örnek ola
rak; Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri. 
tevsi programını tamamlayan ISDEMİR, 
1980 yılında 985 bin ton olan üretimini, 
1987 yılında 2 milyon 302 bin tona yük
selterek, bu konuda büyük bir atılımı ger
çekleştirmiştir. 

Bu dönemde uygulanan ihracata yö-, 
nelik teşvik politikasının bir neticesi ola
rak özel sektöre ait ark ocaklı işletmeler
de üretim büyük oranda artmıştır. 1980 yı
lında 658 bin ton olan ark ocaklı işletme
ler toplam üretimi, 1987 yılında 3 milyon 
164 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bu dö
nemde uzun mamullere yönelik üretim ar
tışı toplamtnda da yüzde 233 oranında bir 
gelişem sağlanmıştır. 

CEVDET SELVİ (Eskişehir) — İş
çiler ne yapıyor?.. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — 
Geleceğim efendim, o konuya da gelece
ğim; sabredin biraz... 

Vasıflı çelik üretiminde de bu oranın 
üstünde gelişme kaydedilmişken, yassı ma
mule yönelik üretimde de yüzde 77 ora
nında bir üretim sağlanmıştır. 

Görülüyor ki, Anavatan Partisinin 
ekonomik anlayışı ve Hükümetin bu an
layışa uygun şekildeki ekonomi politikası 
sayesinde demir-çelik üretimi, gerek özel 
sektör ve gerekse kamu sektörü olarak bü
yük artış sağlamıştır. 

Bu artış karşısında demir-çelik nedir? 
Bunun üzerinde biraz durmak lazım. 
Demir-çelik, kalkınma demektir; demir-
çelik, sosyal refah ve yaşam demektir; 
demir-çelik, araç, gereç, taşıt, mutfak aleti 
ve her türlü insan ihtiyacı demektir; 

demir-çelik, konut demektir;, demir-çelik, 
altyapı demektir; demir-çelik, fabrika de
mektir; demir-çelik, üretim demektir. O 
halde, demir-çelik üretimini mutlak suret
te artırmak, başlıca hedefimiz olmalıdır. 

Bu arada, üretim ve tüketimi dünya 
normlarına uygun bir seviyeye yükseltmek 
zorundayız.' Zira, gelişmiş Avrupa ülkele
rinde kişi başına tüketim 300-350 kilog
ram iken, bu rakam ülkemizde halen 
108 kilogramdır. Amacımız, hedefimiz, 
Avrupa Topluluğuna giriş dönemini yaşa
dığımız bu günleri en iyi şekilde değerlen
direrek, ülkemizi, vatandaşımızı, gelişmiş 
ülkeler ve modern insanlar seviyesine yük
seltmektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
belirlediğimiz bu amaç ve hedefimizin ger
çekleşmesinde hammadde, tesis faktörü 
inkâr edilmez bir gerçektir; ama, esas fak
tör, bence insan gücüdür. Yüce Meclise 
rakamlarla ifade etmek istediğim bütün 
bu gelişme, büyük Türk işçisinin, Türk 
mühendisinin, topluca çalışanın el eme£i 
ve göz nurudur. Anavatan Partisinin ge
nel politikası, çalışanın el emeği ve göz nu
ru karşılığını, enflasyonun altında olma
mak kaydıyla, değerlendirmektir. Bunu 
yapmakta özel bir titizlik gösteriyoruz. İş
çilerimiz, ücretlerini, 1987 yılı başında iki 
dönem olarak yaptıkları toplu iş sözleşmesi 
ile, serbest toplu pazarlık sistemi içinde 
belirlemişlerdir. 31.12.1988 tarihinde sona 
eren toplu iş sözleşmelerinin yenisinin gö
rüşmeleri devam etmektedir. Bu konuda
ki temennimiz, işçilerimizin ücretleri ile 
sosyal haklarının, işçi-işveren diyalogu 
içinde ve serbest toplu pazarlık sistemine 
dayanarak, her iki tarafı tatmin edecek bir 
sonuca ulaşmasıdır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığı, iktidarımız döneminde işçi sağlığı ve 
iş güvenliği konusuna büyük bir önem 
vermiş olup, bu konuda başanlı program
ları yürürlüğe koymuştur. Burada en 
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önemli faktör, Çalışma Bakanlığı ile Sağ
lık Bakanlığının tek bir bakanlık olarak 
birleşerek, organizasyon ve koordinasyon 
hususlarında bir bünyede toplanmasıdır. 

Demir-çelik üretiminde görülen iş 
kazaları, meslek hastalıktan oranı, çalışa
nımızı etkileyen önemli bir husustur. Bu 
konuda geliştirilen eğitim çalışmaları, na
zarî ve tatbikî korunma faaliyetleri, mes
lek hastalığı taramaları ve tedavileri, işçi 
sağlığı yanında üretimin artmasını da 
müspet yönde etkilemektedir. Yaptığımız 
araştırma, bu hususlarda işverenlerin de 
büyük bir çaba içinde olduğunu göster
mektedir. Bir örnek olarak vermek istiyo
rum : ERDEMİR'de işçi sağlığı, iş güven
liği için alınan bir adet mikrofilm cihazı, 
bir adet ultrasohografı cihazı, bir adet 
audiometer cihazı 1987 yılında hizmete so
kulmuştur. Bunlardan mikrofilm cihazı ile 
yoğun kide taramalarında göğüs ve kalp 
tetkiklerinin güvenilir bir şekilde yapıldı
ğı; ultrasonografı cihazı ile, en yüzeysel or
ganlardan, en derin organlara kadar gö
rüntüler alınarak, teşhis ve tedaviye im
kân sağlandığı; audiometer cihazı ile de 
personelin işitme kusurlarının ölçülerek, 
gürültülü işyerlerinde akustik travmanın 
etkilerinin incelendiği ve işitme kayıtları
nın tespit edildiği anlaşılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, çalışanlarımız 
ile, aile fertleri için önemli bir konu da, 
sosyal güvenliktir. Sosyal güvenlik alanın
da son yıllardaki büyük atılımlar hepimi
zin malumudur. Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığı, sosyal güvenlik alanın
daki gelişmeler yanında, sağlık ve sağlık 
tesisleri yönünden de yeni hizmetleri bü
yük bir süratle uygulamaya sokmaktadır. 

Konuya demir-çelik işletmeleri yö
nünden bakıldığında; Karabük Sosyal Si
gortalar Kurumu Hastanesinin 180 yatak 
kapasite ile Ereğli Hastanesinin 130 yatak 
kapasite ile İskenderun Hastanesinin 140 

yatak kapasite ile yoğun bir sağlık hizme
ti verdiği gözlenmektedir. 

Sosyal güvenlik konusunda bir diğer 
husus da, itibarî hizmet zammı uygulama
sıdır. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununda yer alan ve 
memur statüsünde çalışan birkısım per
sonelle, askerî personele uygulanan fiilî 
hizmet zammı ve itibarî hizmet zammı 
uygulaması, çalışan yönünden, işçi-
memur arasında ayırım yaptığı gerekçe
siyle, 1976 yılında ve yalnız basın mesle
ğini kapsamak üzere 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa eklenmiştir. Bu yasal 
düzenlemede yalnız basın mensuplarının 
uygulamaya alınması, çalışanlar yönün
den talep doğmasına sebebiyet vermiştir. 
İktidar ve muhalefetten birçok milletvekili 
arkadaşımız yasa teklifleriyle bu kapsamı 
genişletmek istemişlerdir. Bütün bu talep
ler, yasa teklifleri çerçevesinde uygulama 
1987 yılında 3335 sayılı Kanunla, gemi 
adamları, şeker sanayiinde, azotlu gübre 
sanayiinde çalışanlar yönünden genişletil
miştir. 

İyi niyetle yapılan bu çalışmalara ve 
yasal düzenlemelere rağmen sorun çö-
zümlenememiş ve bir ölçüde, değişik bo
yutta gündeme gelmiştir. Bu değişik bo
yut nedir? Birincisi, aynı şartta, aynı teh
like sınıfında ve ağır iş ortamında çalışan
ların sosyal güvenlik bakımından eşit hak 
alması; ikincisi, kanun önünde herkesin 
eşitliğidir. Bu görüşten hareketle, Hükü
metimiz olayı geniş boyutta programa al
mış ve 1987 yılı icra planında bu yönde 
bir ilke programına yer vermiş ve Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da ön ha
zırlık çalışmalarına başlamıştır. 

Yine bu konuda başka bir husus da, 
olayın bir dava dolayısıyla Anayasa Mah
kemesine intikalidir. Anayasa Mahkeme
sinin, Anayasa hukuku yönünden konu
yu incelemesi ve gerekçeli kararının çalış-
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malara ışık tutacak nitelikte olacağı şüp
hesizdir. 

Anavatan Partisi olarak görüşümüz, 
hakları ve hak taleplerini münferit kanu
nî uygulamalarla değil, eşit şartlar, eşit 
haklar sistemi içinde bir bütün olarak çö
züme kavuşturmanın gereğini yapmaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anavatan Partisi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Grubu adına yaptığım bu konuş
mada, bu değerlendirmede demir-çelik sa
nayiinin dünya piyasasındaki durumunu, 
Türkiye'deki gelişmeleri, çalışanlarımızın 
meselelerini, çözüm yollarını açıkça ve bir 
noktada özeleştiri biçiminde Yüce Mecli
se sundum. 

Mesele, Türkiye geneline ait bir hu
sustur,.Türkiye'nin geleceği ile yakinen il
gilidir. Onun için, hepimize ait olan bu 
konu hakkında Hükümetin yapıcı bütün 
faaliyetlerini candan destekliyoruz. 

Bu nedenle, her yönüyle bildiğimiz, 
üzerinde canla başla çalıştığımız bu konu
da ayrıca bir Meclis araştırmasının gere
ğine grup olarak katılmadığımızı beyan 
eder, hepinizi en derin saygılarımla selam
larım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Oztürk. 

Önerge sahipleri adına, Sayın Kemal 
Duduoğlu; buyurun. 

Sayın Duduoğlu, konuşma süreniz 
10 dakikadır. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
-7 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan ve İskenderun Demir 
Çelik Fabrikasında çalışan işçilerin duru
muyla ilgili Meclis araştırması önergesi 
üzerinde söz almış bulunuyorum; Yüce 
Heyeti saygıyla selamlarım. 

SHP ve Doğru Yol Partisi grupları 
adına konuşan değerli milletvekilleri ko

nuyu çok detaylı olarak açıkladılar. Ben 
kısaca ücret ve sosyal güvenlik konusuna 
değineceğim. 

Değerli milletvekilleri, geçen yıl SHP 
ve Doğru Yol Partisine mensup üç millet
vekili arkadaşımız birer yasa teklifi hazır
layarak Meclis Başkanlığına sunmuşlardı. 
Bu yasa teklifleri, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununa 2098 sayılı Ka
nunla eklenen ek 1 inci maddeye yeni 
bentler eklenmesini ve demir-çelik işçile
rinin de bir yıllık sigortalılık sürelerine 
doksan günlük itibarî hizmet süresi uygu
lanmasını öngörmekteydi. 

Bu yasa teklifleri Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonunda reddedilmiş ve redde 
ilişkin komisyon raporu de Genel Kurul
da kabul edilerek, teklifler Genel Kurul
da görüşülmeden reddedilmişti. Mezkûr 
komisyon raporunda ileri sürülen ret ge
rekçeleri, ANAP sözcülerince de, Sayın 
Bakan tarafından da aynen ileri sürülmek
tedir. Bu gerekçelerden birincisi, 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunun
da 2422 sayılı Kanunla yapılan değişiklik 
sonucu, kadınların 38 erkeklerin 43 yaşın
dan önce emekli olamamaları; ikincisi, er
ken emekliliğin genişletilmesinin primli 
sisteme dayanan sosyal güvenlik kuruluş
larının malî durumlarını menfi yönde et
kileyeceği; üçüncüsü, tekliflerin kabulü 
halinde, bazı meslek grupları için yeni ta
leplere yol açabileceği ihtimalidir. İleri sü
rülen bu sebeplere, eminim ki, ANAP söz
cüleri ve Sayın Bakan da inanmamaktadır. 

Emeklilik y^şı sınırı, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununda, 2098 ve 3395 
sayılı yasalarla yapılan değişiklik sonucu 
zaten dolaylı ypldan aşılmış bulunmakta
dır; hem de 3395 sayılı Kanun ANAP İk-
tidarınca çıkarılmıştır. İstediği işkoluna 
doksan günlük itibarî hizmet uygulaması 
çıkarıp, istemediklerine çıkarmamak, iş
çiler arasında eşitsizlik yaratmıştır; üste-
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lik, halen yürürlükte bulunan İş Kazaları 
ile Meslek Hastalıktan Sigortası Prim Ta
rifesi Yönetmeliğini de çiğneyerek... Bu 
yönetmelikte demir-çelik işçileri tehlike sı
nıflamasında beşinci sırada bulunmasına 
rağmen, 3395 sayılı Yasa ile daha az teh
like sınıfında olan işkollarında çalışan si
gortalılara yılda doksan gün itibarî süre 
uygulanmıştır. 

Sayın Bakan ayrıca, 3395 sayılı Ka
nunun çıkarılmasının bir amacının da, 
5434 sayılı Emekli Sandığı Yasasının teh
likeli işlerde çalışan personele tanıdığı dok
san günlük hakkın, sosyal sigorta statü
sündeki personele de tanınarak, eşitliği 
sağladıklarını söylemektedir. Bu eşitlik 
demir-çelik işletmelerinde neden sağlan
mıyor? Demir-çelikte masa başında çalı
şan Emekli Sandığına bağlı personel 
90 günlük itibarî hizmet uygulamasına ta
bi iken, demir-çelik işçilerinin bu haktan 
yararlanmaması, hangi eşitlik anlayışına 
uymaktadır? Buna, dense dense, ANAP 
eşitsizliği denir, ANAP vicdansızlığı denir. 
Koyduğunuz ilkelere önce kendiniz saygılı 
olun. Çille standart uyguluyorsunuz. 

ikinci ret gerekçesi de tutarsız. "Eğer 
bu 90 günlük itibarî hizmet süresi uygu
laması diğer hak sahibi işçilere de uygu
lanırsa, sosyal güvenlik kuruluşları malî 
yönden menfi olarak etkilenir" diyorsu
nuz. Sosyal Sigortalar Kurumunun işve
renlerden yüz milyarlarca lira alacağı, Ku
rumu menfi yönde etkilemiyor mu? Ku
rumun, işverenlere peşkeş çekilen yüz mil
yarları varken, işçiye verilecek ve yüzde 
yüz hakları olan istekleri mi Kurumu 
menfi yönde etkiliyor? Bu iddialar işçi ile 
alay etmekten başka ne olabilir? ANAP 
İktidarının emeğe saygısızlığını, emeğe 
düşmanlığını ancak bu yaklaşımla.sergi
lersiniz. 

Hele üçüncü gerekçeniz : Efendim, 
demir-çelik işçilerine 90 günlük itibarî hiz

met süresi uygulaması hakkı tanınırsa, ba
zı meslek grupları için yeni taleplere yol 
açma ihtimali doğar m iş... 

Değerli üyeler, ANAP iktidarının bu 
yaklaşımını anlayamıyoruz. "Yasadan ya
rarlanma demir-çelik işçisinin hakkı; ama 
ben bu hakkı vermiyorum. Verirsem baş
ka meslek grupları da ister" diyorsunuz. 
Yasaların kapsamı ANAP İktidarının key
fine göre tanzim olmaz. Bu anlayış hukuk 
devletinde olmaz. Bu anlayış ancak hane
dan anlayışıdır; bu anlayış ancak Özal'ın 
anlayışıdır. İşçi bu hakkını söke söke ala
caktır. İşçi, Özal'ın kölesi değildir. İşçi 
ulufe istemiyor. İşçi, alın terinin, göz nu
runun, emeğinin, kaybettiği sağlığının, 
kaybettiği ciğerinin karşılığını; kısaca, 
hakkını istiyor. Bu hakkı vermemek, hak
ka karşı gelmektir. 

Değerli milletvekilleri, bugünlerde 
demir-çelik işçilerinin toplusözleşme pa
zarlığı gündemdedir. Daha doğrusu, gö
rüşmeler, uyuşmazlıkla sonuçlanmış, ko
nu özel hakemdedir. İşveren ile yürütülen 
toplusözleşme görüşmelerinde yüz mad
deden oluşan taslağın 66 maddesinde 
uyuşmazlık vardır. Uyuşmazlık, parasal ve 
idarî konulardadır. Çalışan hakemin gö
revi 22.2.1989 günü (yani yarın) sona er
mektedir. İşçi, pazarlıkta, aylık ücret ola
rak bir ton demir parası istemektedir; iş
veren ise buna karşı gülünç bir rakamla 
yaklaşmakta ve çok katı davranmaktadır. 
Grev yüzde yüz gündemdedir. 

Değerli üyeler, toplusözleşme, İSDE-
M İR ve Karabük Fabrikalarında 22 bin, 
özel teşebbüste çalışanlarla birlikte 54 bin 
işçiyi kapsamaktadır. Bu sözleşmeden 
aileleriyle birlikte 100-150 bin insan me
det ummaktadır. Bu işçiler en çok Hatay, 
Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, 
Zonguldak, Çankırı, Kastamonu ve diğer 
bölge insanlarıdır. Yıllardan beri karaba
san gibi çöken enflasyon altında ezilmiş, 
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perişan olmuşlardır. Aldıkları ücret 
120-130 bin liradır. Bir lokma ekmeğe 
muhtaç hale gelmişlerdir. Hal böyle iken, 
işverenin katı ve acımasız tutumu netice
si grev kaçınılmazdır. 

Seydişehir Alimünyum ve SEKA gre
vinde oynanan oyun tekrar edileceğe ben
ziyor. Sendika, yıllar önce işçinin elinden 
alınan hakkını istiyor. Bir zamanlar, işçi, 
bir aylık ücreti ile bir ton demir satın alı
yordu. Yıllar sonra aynı şeyi istiyor. ANAP 
İktiradı, işçiye, bu hakkını neden 
vermiyor? 

Greve gidilirse nelerin olacağını bi
liyoruz. Aylar sürecek bir grev sebebiyle 
yine demir çelik ithal edilip, birkaç firma 
veya holding yüz milyarlar vuracak. Ola
yın özü bu. 

İşçi acından ölse, kimin umurunda. 
Onlar ikinci sınıf vatandaş sanki. Vurgun
ları, talanları doyuma ulaşınca, Özal'ın 
bir işaretiyle toplusözleşme bağıtlanır, iş 
biter. Başbakana buradan sesleniyorum : 
Bu filmi bir daha seyretmek istemiyoruz. 
İşçi düşmanlığını bırak. Emek ve alın te
rini istismar ederek bir yere varamazsın. 
Çökmüş ekonominle beraber siyasî çökü
şün de yakındır. 26 Mart yerel seçimleri 
çok hevesli olduğun makama seni götür
meyecektir. 

Araştırma önergesi lehinde oy kullan
manız dileğiyle saygılar sunarım. (SHP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Duduoğlu. 

Meclis araştırması önergesi üzerinde
ki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, önergeyi oylarınıza sunaca
ğım : Meclis araştırması açılmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Muhterem arkadaşlar... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, tutanağı getirtip okudunuz. Ba
na bu birleşimde söz vermezseniz... 

BAŞKAN — Sayın Genç, o kadar 
acele ediyorsunuz ki... Bir de başkasının 
konuşmasına hak tanıyınız. 

Sayın İçişleri Bakanının konuşmasın
dan mütevellit, sataşmadan dolayı Sayın 
Kamer Genc'in söz istemi vardır; o iste
mi yerine getireceğim. (ANAP sıraların
dan "Oylayın, oylayın" sesleri) ' 

Efendim, ısrar edilirse... Ben söz ve
riyorum. Yalnız, bu sözü vermeden evvel, 
İçtüzüğün 68 inci maddesini arkadaşıma 
tekrar okumak isterim. Her ne kadar, bü
tün sayın milletvekilleri bu maddeyi bili
yorlarsa da, ben burada tekrar okumakta 
fayda mülahaza ediyorum : 

"Genel Kurulda kaba ve yaralayıcı 
sözler söyleyen kimseyi Başkan derhal, te
miz bir dille konuşmaya, buna rağmen te
miz bir dil kullanmamakta ısrar ederse, 
kürsüden ayrılmaya davet eder. Başkan, 
gerekli görürse, o kimseyi o birleşimde sa
londan çıkartabilir." 

Muhterem arkadaşlar, bu maddeyi 
muhakkak ki hepiniz müteaddit defalar 
okudunuz. Burada, bu muhteşem salon
da ne boks eldiveni var, ne sopa var, ne 
gürz var; kavga etmek için herhangi bir 
şey yok; fakat bu muhteşem salonda on
lardan çok daha kuvvetli iki tane mikro
fon var. İnsan, hislerini çok daha kibar ke
limelerle dile getirebilir. Burada çok gü
zel tenkitler işitiyoruz. Sayın parti lider
lerimiz en ağır sözleri, en kibar şekilde 
söyleyebiliyorlar. (ANAP sıralarından 
"Bravo Başkan"sesleri, alkışlar) Buraya 
birbirimizi kırmaya, birbirimizi incitme
ye gelmedik. Burası kavga yeridir; ama fi
kir kavgası yeridir. Bunu ben, bundan son
ra konuşacak her arkadaşımdan bilhassa 
istirham ediyorum. 
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Buyurun Kamer Bey. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Sizden, yeni bir sataşmaya, yeni bir 
cevap hakkı doğurmamaya dikkat etme
nizi istirham edeceğim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; bakın, Sa
yın içişleri Bakanı benim hakkımda ne 
diyor : 

"Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; eğer bu arkadaşımızın bir hastalığı yok 
ise, bu konuşma, bazı uluslararası plat
formlarda ülkemizi haksız yere karalayan, 
yeren, küçük düşüren ve bunu kendisine 
vazife addeden bir zihniyetin içerideki 
temsilcisi ve belgesidir." 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Doğ
ru söylemiş. 

KAMER GENÇ (Devamla) — 
"Doğrudur" diyen arkadaşa teşekkür 
ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, sizi vicdanları
nızla başbaşa bırakmak istiyorum; eğer bu 
söz kişisel olarak size söylenseydi, siz bu
nu kabul edecek miydiniz? Sorumu, 
"Doğrudur" diyen insanların, insanlık 
unsurunu kaybettiğini hesaba katarak on
lara sormuyorum, susan insanlara so
ruyorum. 

Değerli milletvekilleri, ben, her ko
nuşmamda laik Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin birliğini savunan bir insanım. 
Ancak, bu içişleri Bakanı daha önce bu
rada demişti ki. "Biz bu Mecliste işkence 
ve kötü muamelenin önlenmesi konusun
da iki tane sözleşme kabul ettik; ama bu 
Meclisi Kamer Genc'in işkencesinden 
kurtaramadık..." Şimdi de diyor ki, "Eğer 
aklî bir hastalığı yoksa..." yani beni dışa
rıdaki kişilere bu memleketin durumunu 
bildiren ajan bir kişi olarak kabul et
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, insanları ka
ralamak o kadar ucuz ki, o kadar basit ki, 
o kadar basit bir davranış ki... Şimdi ben 
de İçişleri Bakanı hakkında çok şey söyle
yebilirim; CIA ajanıdır diyebilirim, MOS-
SAD ajanıdır diyebilirim; ama demiyo
rum; çünkü elimde bir belge yok. İnsan
lara, tutarsız, elinde bir belge olmadan her 
türlü karalamayı getirebilirsiniz; fakat, in
sanlara iftira atmak da en azından çok 
onursuzca, çok insanlık dışı bir davra
nıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu İçişleri Ba
kanına "Yeşilyurt'ta güvenlik kuvvetleri 
insanlara insan pisliği yedirsin ve ondan 
sonra çık sen bunu inkâr et" diye ben mi 
dedim? Bu memleketi dışarıya kötüleyen-
ler kimlerdir? Bu memlekette masum in
sanlara işkence edenlerdir, bu memleket
te savunmasız ihsanları öldürenlerdir. Bu 
memleketi dışarıya biz jurnal etmiyoruz. 
Biz, bu memlekette işkencenin önlenme
si için, kötü muamelenin önlenmesi için, 
bu memlekete demokrasinin gelmesi için 
savunma yapıyoruz ve bunun mücadele
sini veriyoruz. Aslında, bu uygulamaları 
yapan insanlar bu memleketi dışarıya jur
nal eden insanlardır. 

Bakın, İçişleri Bakanı çıkıyor, Ova
cık İlçesinde başımdan geçen olayı benim 
yanlış aksettirdiğimi, söylüyor. Elimde 
savcılık kararı var arkadaşlar. Bugün ya
nımda değil; ama, getirip sizlere göstere
ceğim. Orada o vatandaş dövüldü ve o va
tandaş orada öyle sarhoş olarak falan ba
ğırıp çağırmadı. Kendim orada idim. Ay
rıca o vatandaşın Cumhuriyet savcısına 
verdiği ifade var; "Beni dövdüler" diyor. 
Vatandaş orada sıkışmış, duvarın dibine 
işemiş. Ne var bunda yani?.. Böyle dav
randı diye ille de o vatandaşı dövmek mi 
lazım? 

Oradaki o özel timler, paralı asker 
statüsündeymiş gibi dolaşan o insanlar, o 
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vatandaşı aralarına aldılar, dövdüler. Ben 
müdahale ettim; beni vuracaklardı... İçiş
leri Bakanı, "Niye sen şikâyet etmedin?" 
diyor. Sayın arkadaşlar, ben, Başbakana 
ve Olağanüstü Hal Bölge Valisine telgraf 
çektim. Bu bir şikâyet değil midir? 

Sayın Bakan ayrıca, "Ben, milletve
kili olarak sana değil, kumandana ve po
lise inanıyorum" diyor. 

Ben konuşmamda, bizim Türkiye 
Büyük Millet Meclisi olarak olaylara el 
koymamız lazım; oradaki iki tane kuman
danın, iki tane polisin verdiği bilgilerle ye
tinmeydim, dedim. 

Benim orada güvenmediğim kuman
dan ve polis kim arkadaşlar? Vatandaş 
için, "Yakala ve öldür" emrini veren ku
mandana ben güvenemem; ben, insanla
ra insan dışkısı yediren güvenlik görevli
sinin verdiği rapora inanamam. 

içişleri Bakanı o kadar büyük çeliş
kiler içerisinde ki, Yeşilyurt olayı olduğu 
zaman, olay mahkemeye de intikal etmiş 
olmasına rağmen, daha mahkemenin ka
rarını vermesini, savcının karar vermesi
ni beklemeden, alelacele, "Böyle bir olay 
yoktur" diye beyanat verdi mahkemeyi ve 
savcıyı baskı altına almak istedi. Bize in
tikal eden haberlere göre savcıya, özellik
le birtakım müsteşarlar tarafından telefon 
edilmiş, "Aman bu olayı adliyeye intikal 
ettirmeyin" denmiş. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamda 
da söylediğim gibi, burada birbirimizi çok 
iyi anlamamız lazım. Bu çatı altında ya
şayan, teşriî görev yapan hiçbir milletve
kili bu memleketin düşmanı değildir; ama 
sizlerle aramızda çok büyük fark var. Bi
zim, demokrasi konuşunda sizinle farkı
mız yar. Siz demokrasiyi bu memlekete 
getirmek istemiyorsunuz. İşte, bunun en 
belirgin örneklerinden birisi, demokratik 
hak ve özgürlükleri en geniş şekilde sınır

layan olağanüstü hali bu memlekette de
vamlı bir rejim haline getirmek yolunda
ki çabanızdır. 

Biz diyoruz ki, birtakım insanlara gö
rev vermişsiniz. Bu insanlar bu görevi ya
pamıyorsa; başta iktidarın İçişleri Baka
nı, eğer bu görevi yapamıyorsa onu alın, 
bunu becerecek birisini oraya getirin. Bir 
yere bir kumandan tayin edilmiş, olayları 
önleyemiyorsa, onu değiştirin ve olayları 
önleyecek insanlan oraya getirin, diyoruz. 

Burada vatandaşın günahı ne? Va
tandaşın hiçbir günahı yok. Vatandaş, si
zin koyduğunuz rejime sonuna kadar har
fiyen riayet ediyor; ama o vatandaş her 
türlü insanlık dışı muameleye maruz ka
lıyor. Biz, bunlara bir an evvel son vere
lim, bu memleketin bütünlüğü, birliği 

.böyle sağlanır, insanları insan yerine ko
yarak sağlanır, diyoruz; ama siz, polisin 
eline silahı vererek geceleyin vatandaşın 
evine gönderip, kapısını kırıp... 

BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın Ba
kana cevap verdiniz, diğer konulara deği
niyorsunuz. Lütfen efendim... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam Sayın Başkan, bitiriyorum. 

Bu şekilde bu vatandaşı soğutarak 
Türkiye Cumhuriyetinde birlik ve bera
berlik sağlanamaz. 

Ben sizden rica ediyorum; İçişleri Ba
kanının burada yapmış olduğu bu konuş
mayı, Türkiye Cumhuriyetinin bir baka
nının seviyesine ve niteliğine sahip bir in
sana yakıştıramadım. Siz yakışürdınızsa, 
sizlere hayırlı olsun. Ama bir daha bu İçiş
leri Bakanı çıkıp da beni burada itham 
ederse, ben şimdi onun seviyesine inme
dim, o zaman onun seviyesine ineceğim 
ve onun seviyesinde ona cevap vereceğim. 

Saygılar sunarım efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 



T.B.M.M. B : 61 21 . 2 . 1989 O : 1 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
alınan karar gereğince, 852 sayılı Başba
kanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme
si Kuruluşu Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka-

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1, — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'-
m, lekel'in tütün tesellümüne ve tüccarın üretici
den aldığı tütün için ne zaman mukavele yapaca
ğına üişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/461) 

Türkiye *Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Tütün piyasası açılalı bir ay olması
na rağmen, Tekel tütün tesellümüne baş
lamamıştır. Ayrıca, tüccar tütün müstah
silinin tütününün büyük bir bölümünü al
dığı halde hiçbir gerekçe göstermeden mu
kavele yapmaktan kaçınmaktadır. 

Tütün piyasası ile ilgili olarak aşağı
daki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı 
Sayın Ahmet Kurtcebe Alptemoçin tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ümit Canuyar 

Manisa 
1. Tekel tütün tesellümüne ne za

man başlayacak ve ne zaman para ödeye
cektir? Tüccar, üretici ile ne zaman mu
kavele yapacak, tesellüme başlayacak ve 
para ödeyecektir? 

TC. 
Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı 
(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 

Dairesi Başkanlığı) 
20.2.1989 

Sayı : BİK. 40,05/4-1-248 
Konu : Soru Önergesi. 

nun Tasarısı ile sözlü soruları görüşmek 
için 22 Şubat 1989 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 18.45 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığı 

İlgi : 10 Ocak 1989 gün ve Kan. Kar. 
Md. 7/461-2109/10100 sayılı yazınız. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılmak üzere Manisa Milletvekili Sayın 
Ümit Canuyar tarafından sorulan ilgi ya
zıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız 
aşağıda sunulmuştur. 

1. Ege Bölgesinde 1988 yılı ürünü 
ekici tütünlerinden Tekel'ce 34 210 ton tü
tün satın alınmıştır. Satın alınan tütünle
rin tesellümüne 16.1.1989 tarihinde başlan
mış olup, 14.2.1989 akşamına kadar tesel
lümü yapılan 14 185 ton tütün karşılığın
da üreticiye 78 milyar lira ödenmiştir. 

Tekel'ce satın alınan tütünlerin tesel
lüm ve ödemelerinin kısa sürede bitirilme
si için gerekli çaba gösterilmekte olup, bu 
konuda her türlü tedbir alınmış bulun
maktadır. 

2. Tüccarlar ekici ile yazılı sözleş
me yapmaya devam etmektedirler. Bazı 
alım noktalarında da ambarlama ve tesel
lüm işlerine başlamışlardır. 

Bilgilerine arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sokmenoğu'nun, Kamu iktisadî Teşebbüslerine ge
nel müdür olarak atanacaklarda aranan hizmet şar
tına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Yusuf Bozkurt Özal'tn yazdı cevabı (7/497) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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TBMM Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan Turgut 
Özal tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması için gereğinin yapılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Murat Sökmenoğlu 

Hatay 

Hükümet 21 Kasım 1988 günü yayın
lanan bir kararname ile Kit genel müdü
rü olabilmek için özel sektörde en az dört 
yıl çalışma şartını getirmiştir. 

Bu uygulama ile; 

1. Yıllarını kamu hizmetine vermiş 
kişilerin özel sektörde çalışmadıkları için 
genel müdür olamayacaklarını belirterek 
devlet memuru ikinci plana mı itilmekte
dir? Zedelenen onurların nasıl tamir edi
leceği düşünülmüştür? 

2. Kamu görevlilerinin iş verimin
den memnun değiliz, onlar bu işi yapa
mıyorlar, bizce iyi eleman özel sektörde 
çalışanlardır mı denilmektedir? 

3. Genel müdürlüğü layık görmedi
ğiniz bu elemanların başarısızlıkları han
gi kıstaslarda tespit edilmiştir? 

Yükselme şansı ortadan kalkan bu 
devlet memurlarında çalışma azmini kö-
rükleyici tedbirleriniz var mıdır? 

4. Bu uygulama Devleti özel şirket 
gibi yönetmeye kalkan zihniyetin meşru-
laştırılması mıdır? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 

16.2.1989 
Sayı : 03-6/488-6 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İ l g i : 27.1.1989 gün ve 
7/497-2197/10449 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Murat Sökmenoğ
lu'nun 20.1.1989 tarihli ekli yazılı soru 
önergesine verilen cevap ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerine arz ederim. 

Dr. Yusuf Bozkurt Özal 
Devlet Bakanı 

Hatay Milletvekili 
Murat Sökmenoğlu'nun 20.1.1989 Tarihli 

Soru Önergesine Cevaptır 

Resmî Gazetenin 21 Kasım 1988 ta
rih ve 19996 sayılı nüshasında yayınlan
mış bulunan 233 sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin bir maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair 347 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile özel sektörde hiz
meti olmayan Kamu görevlilerinin Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinde Genel Müdür 
olamamaları hiç bir şekilde amaçlanma-
mıştır. Yapılan düzenleme, öngörülen sü
re kadar veya hiç Kamu hizmeti bulun
mayan, fakat özel sektörde tecrübe sahibi 
başarılı yöneticilerin Kamu iktisadî Teşeb
büslerinde Genel Müdür olarak görevlen-
dirilebilmelerini temine yöneliktir. Kanun 
Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe gir
diği tarihten sonraki uygulama da bu çer
çevede yürümektedir. 

Bu itibarla, soru önergesinde belirtil
diği şekilde Devlet Memurunun ikinci pla
na itilmesi, onurunun zedelenmesi asla 
bahis konusu değildir. Amaç, İktisadî 
alanda Ticarî esaslara göre faaliyet göster
mek üzere kurulan Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin yönetiminde, kanunda öngörü
len süre kadar veya hiç kamu hizmeti bu
lunmayan fakat özel sektörde tecrübe ka
zanmış başarılı işletmecilerden istifade 
edebilmektir. 

Bununla beraber, bu şekildeki yanlış 
yorumlara yer verilmemesi bakımından 
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söz konusu Kanun Hükmünde Kararna
me ile ilgili olarak gerekli değişiklik hazır
lanmış olup en kısa zamanda yürürlüğe 
konulacaktır. 

3. — Tekirdağ MületMİ Güneş Gürseler'-
m, Kayseri ilinde geçen yû önemli boyutlara ula
san hava kirliliğinin halktan gizlendiği iddiasına 
diskin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Ad
nan Kahveci'mn yazdı cevabı (7/504) 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Baş
bakan Sayın Turgut Özal tarafından ya
nıtlanmasının sağlanmasına emirlerinizi 
saygılarımla dilerim. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

22 Ocak 1989 tarihli gazetelerde yer 
alan bir haberde, Kayseri Valisi Yüksel 
Çavuşoğlu'nun geçen yıl şubat ayında 
Kayseri'de çok önemli boyutlara ulaşan 
hava kirliliğini halktan gizledikleri yolun
daki açıklamasına yer verilmiştir. 

Ölümcül sonuçlar yaratabilecek bu 
boyuttaki hava kirliliğini halktan gizlemek 
en azından halkın sağlığını hiçe saymaktır. 

1. Bu kamu görevlisi hakkında ne 
gibi bir işlem yapılacaktır? 

2. Yaşamsal önemi olan böyle bir 
olayın halktan gizlenmesini benimsiyor 
musunuz? 

3. Hava kirliliğinin ağır boyutlara 
ulaştığı başka il ve ilçelerde de bugüne ka
dar bu tür gizleme olayları olmuş mudur? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03-7/1019-002 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

21.2.1989 

TBMM Başkanlığına 
İlgi : a) TBMM Başkanlığının 

27.1.1989 tarih ve 7/504-2208/10517 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlık K. K. Gn. Md. nün 
1.2.1989 tarih ve 07/106-743/01410 sayılı 
yazısı. 

Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürse
ler'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
ancak, kendileri adına tarafımca cevaplan
dırılması tensip olunan ilgi (a) yazı eki so
ru önergesi cevabı ilişiktedir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Adnan Kahveci 
Devlet Bakanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Sn. Güneş Gürseler'in Yazılı Soru 

Önergesi Cevabı 

22 Ocak 1989 tarihinde Ulusal gaze
telerimizden Cumhuriyet ve Güneş Gaze
telerinde, Kayseri Valisinin, Kayseri'dr 
Şubat 1988 tarihinde hava kirliliği ölçüm
lerinde kükürtdioksit değerinin 1 500, hat
ta 1 800 Ug/m3 rakamlarına ulaştığını, an
cak, kamuoyunda bir panik yaratmamak 
için düşük değerlerin açıklandığı iddiası 
ile haber yayımlanmıştı. 

Gazete haberlerinde geçen kirlilik ra
kamları ile ilgili olarak Bakanlığım Bağlı 
Kuruluşu Çevre Genel Müdürlüğünde 
Kayseri İli hava kirliliği aylık ortalama de
ğerleri mevcuttur. 

Tablo: 1 Kayseri İli 1988 Yılı Aylık Ortalama Değerleri 

Yıl 

1988 
Ay 

ŞUBAT 

SQ2(Ug/m») 

312 

PM(Duman Ug/m3) 

152 

— 277 — 
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Tabloda görüldüğü üzere kirlilik pa
rametreleri, Hava Kalitesinin Korunma
sı Yönetmeliğinde 1 inci uyarı kademesi 
için belirlenen S02için 700 Ug/ms ve PM 
için 400 Ug/ms ün altındadır. Bu nedenle 
uyarı kademesi uygulamasına başvurul
mamıştır. 

Bilindiği gibi söz konusu Yönetme
liğe göre ilk üç uyarı kademeleri Valilik
lerin kendi yetkilerinde bulunmaktadır. 
Ancak 4 üncü kademe uyan tedbirleri uy
gulanacağı anda Çevre Genel Müdürlü
ğünün görüşlerine başvurulmaktadır. 

Aynca mahallinde yapılan inceleme 
sonucunda; Kayseri Dinde tehlikeli sonuç
lar yaratabilecek hava kirliliğinin zuhur et
mediği ve bunun halktan gizlenmesinin 
söz konusu olmadığı, bazı günler hava kir
liliğinin kabul edilebilir sınırın üstünde ol
duğu ve İl Valisinin 40 civarında gazete
cinin katıldığı toplantıda hava kirliliğini 
gizleme ile ilgili bir beyanın olmadığı, ak
sine hava kirliliğinin önemli bir konu ol
duğu, bunun için İl Hıfzıssıhha Meclisin
ce tedbirler alınmakta olduğu ve bu ted
birlere halkın uymasının sağlanması için 
basının da yardımının rica edildiği, öl
çümlere 1987 yılı sonbaharında başlandı
ğı ve istasyon raporlarının haftalık olarak 
Valiliğe gönderildiği, çok acil durum söz 
konusu olursa anında Valiliğe bildirildiği, 
böyle bir durumunda şu ana kadar zuhur 
etmediği ve raporların herkesin inceleme
sine açık olduğu, hava kirliliğinin önlen
mesi bakımından kok kömürü tahsisinin 
sağlandığı, günde 60 ton civarında linyit 
tüketerek hava kirleten lokomotiflerin kal
dırıldığı, çevre kirliliğini önlemede büyük 
faydası olacak yeşil kuşak projesi çalışma
larına başlandığı, kükürtdioksit miktarı az 
ithal kömürü getirilmesi için çalışmalar 
yapıldığı ve Sayın Başbakanımızın tali
matları uyarınca doğal gazın Kayseri İli
ne uzatılması için Botaş ile müşterek ça
lışmalara başlanacağı anlaşılmıştır. 

Türkiye'de 52 il ve 4 ilçede olmak 
üzere 56 yerleşim birimlerinde hava kirli
liği ölçümleri yapılmaktadır. Ankara ha
va kirliliği ölçümleri hergün düzenli ola
rak Çevre Genel Müdürlüğü koordinatör
lüğünde Refik Saydam Hıfzıssıhha Mer
kez Başkanlığınca yapılmaktadır. Ankara 
dışındaki yerleşim birimlerindeki ölçüm 
değerleri aylık ortalamalar halinde ve dü
zenli bir şekilde bildirilmektedir. İl ve il
çelerdeki hava kirliliği ölçümleri, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca gönderilen ci
hazlarla, İl Sağlık Müdürlüğü elemanla
rı tarafından hergün sağlıklı bir şekilde ya
pılmaktadır. Bu güne kadar kirlilik ölçüm
lerinin yapıldığı il ve ilçelerden hava kir
liliğinin insan sağlığını tehdit edici boyut
larda olduğuna ilişkin herhangi bir rakam 
gelmemiştir. Ancak, bilindiği gibi sadece 
Bursa ilimizde, 1989 Ocak ayı içinde ha
va kirliliği değerleri önmeli boyutlara ulaş
mıştır. Bursa'daki bu olumsuz şartlara çö
züm getirmek ve kirletici değerlerini mev
cut limitlerin altına indirmek için Bursa 
Valiliğince, 21.12.1988 tarihli ve 20026 sa
yılı Resmî Gazetede daha önce yayımlan
mış olan umum! Hıfzıssıhha Meclisi Ka
rarına göre 3 üncü kademe uyarı tedbir
leri uygulanarak hava kirliliği tehlikeli sı
nırın altına indirilmiştir. 

4. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu 'nun, Çaycuma Devlet Hastanesinin doktor 
sorununa ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yar-
dun Bakam Nihat Kitapçı'nın yazût cevabı 
(7/516) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıda sunulan sorumun Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Sayın Nihat Kitapçı 
tarafından "Yazılı" olarak cevaplandırıl
masına yardımlarınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
30.1.1989 

Güneş Müftüöğlu 
Zonguldak 
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1. Çaycuma Devlet Hastanesinde 
halen iki doktor görev yapmaktadır. İki 
adet doktorun hizmete yeterli olması 
mümkün müdür? 

2. Çaycuma Devlet Hastanesine ye
ni doktor atanması düşünülmekte midir? 

T.C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

17.2.1989 
Sayı : HM 9239/208 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 1.2.1989 tarih ve 
7/516-2236/10661 sayılı yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderi
len Zonguldak Milletvekili Sn. Güneş 
Müftüoğlu tarafından Bakanlığımıza yö

neltilen Çaycuma Devlet Hastanesinin 
doktor sorununa ilişkin yazılı soru öner
gesi cevabı aşağıda sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nihat Kitapçı 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

Cevabımız : Çaycuma Devlet Hasta
nesinde halen İç Hastalıkları Uzm. Dr. 
Atilla Birsen, Çocuk Sağ. ve Hast. Uzm. 
Dr. Nurettin Ünal, Genel Şirürji Uzm. 
Dr. Yalçın Kekeç ve Dr. Ahmet Erkılıç ol
mak üzere 4 uzman tabip görev ifa etmek
tedirler. 

Ayrıca Kadın Hast. ve Doğum Uzm. 
ile İç Hastalıkları Uzmanlığı kadrosuna 
tabip ataması planlanmış olup, mezkûr ye
rin standart pratisyen tabip açığı yoktur. 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — 8 ildeki olağanüstü 'halin 4 ay 

süre ile uzatı'lmasina ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi (3/766) 

2. — Gensoru önergesi (11/5) 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

3 
SEÇİM 

' ' 4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

• 5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞM ELER 
1. — Zonguldak Milletvekili Tev-

fik Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarını ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

2. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal 
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların 
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu 
konuda bugüne kadar alınan önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30) 

3. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, ÎSDEMİR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış

ma koşullarını tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

4. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine. 
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı 
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun 
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

5. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşının, tütün tekelinin kal
dırılmasından sonra tütün üretim ve tü
ketim imdeki gelişmelerıiinı ülkemizde eko
nomik, .tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 iinci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/33) 

6. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı sigara ithali
nin Türk tütüncülüğünü ve sigara sa
nayiini çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya

rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkim önergesi (10/34) 

7. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm 



getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

8. — Muğla Milletvekilli Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10,1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
si (10/35) 

9. — İzmir Milletvekilli Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen 
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

10. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

11. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

12."— Sakarya Milleivdkjili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarım geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) 

13. — Edirne Milletvekili Erdiali Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

14. — Zonguldak Milletvekili Tevfiik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

15. — Niğde Milletvekili Mahmut 
Öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

V6. — İsparta Milletvekili Brtekin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

17, — Adana Milletvekilli Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 



98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci,madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

18. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yollan 
konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

19. —- Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile il
gili iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren bir kuruluş haline getirilmesin- sağ
lamak aimacıyla Anayasanın- 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/43) 

20. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşının,, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca 'bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

21. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde 'bulunduğu so
runları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

22. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

; 23. — Diyarbakır Milletvekili Fuat» 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

24. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) . 

25. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

26. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) . 

27. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlerinin yabancılara 
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkün önergesi (10/51) 
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28. —j Zonguldak Milletvekili §inasi 
Aîtıner ve 15 arkadaşının, madene ilik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
bu sorunların nedenlerimi tespit ©binek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi1' (lüı/52) . 

29..— Afyon Milletvekilli Abdullah 
LTlııtürfc ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının neidenlıerini) ve trafik kazalarının 
önlenebiılımesi için alınıni'ası gerekli 'te'd-
blrlleri tespit etmek aımıacıyla Anayasanın 
98 ı'nci, İçtüzüğün ,102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis, araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

3.0. —• iCooaeli Milljctyeikili Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün soranları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi, (8/10) 

31. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tes
pit, etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 

iUyannca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

32. —• İzmir Milletvekilli Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Ka
nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

33. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik enerji
sinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

34. -r— İçel Milletvekili Dunmuş Fikri 
Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum olayı 
ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel 
Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik de
recesini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi ((10/56) 

•'. 35, — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu vje 45 arkadaşının, 
dış politika (konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araşitırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/57) 

, 36. - - Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (S/12) 

37. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve 
ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurul
ması için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
İG\2 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/58) 

û-
:l SÖZLÜ SORULAR 

1. •— Hakkâri Milletvekili Cumhur 
.Kesfcin'm, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul .binalarının askeri amaçla ya
da. karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
iü.'şfcin Millî Eğit|m Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. --- Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na. ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 



3. — Adana Milletvekili Cüneyt Carı-
ver'irı, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin 'Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili i. önder 
Kırh'nm, 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) 

5. — Siirt Milletvekili M>ehm;et Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes-' 
îrin'in, 1983 - 1987 yıllarında .. görevleri-
no son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soni 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira 'bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, İ.1.1988 tarihinden bugüne- kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot. çiz
me ve terlik, ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat istikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. —- Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde

memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

İ l , — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'uı, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ra önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Î987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zararauğrayan vatandaş
lara no gibi yardımlar yapıldığına ve 
tagkınlarin. önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İzmir Milletvekili Türkan Ak-
yorun, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakam 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü 
sora önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/27) 

İ5. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku
marhaneleri cazip halden çıkanııak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü sora öner
gesi (6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman 
Şergisi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özal tarafından 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

(1) İçtüzüğün 96 net maddesi uya-
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



17. — Jr.mir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 

ieyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tan ir Köse'nin, iller Bankası 16 net Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakarımdan sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü .-soru öneıge-, 
jsi (6/32) 

20. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
\üncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkip 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/14) 

21. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İlinde yunı kuru
lan ilçelere {»erekli atamaların ne zaman 
yapılacağına, ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi (6/78) (1) 

22. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü som 
önergesi (6/35) 

23. — içel Milletvekili M. İslomihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isirnlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

24. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürselcr'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alman ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat l'ankı ödenip 

ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve rica* 
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

25. — Kocaeli Milletvekili Alaeltin 
Kurı'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür w Turizm 
Bakanından sözlü.soru önergesi (6/39) 

26. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Mıiflüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeteri 
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

27. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman' 
in, Çorum ili Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

28. — Çorum Milletvekili Cemal Sa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu ilçesinde yap
tırılan 'konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine illişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in Çorum iline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilaf nedeniyle odunsuz kaldığı. 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz-< 
iü soru önergesi (6/43) 

30. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu-* 
na göre görevlerine son verilip de bi-
fohara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından .sözlü soru önergesi (6/44) 

31. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ırı, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla-



fııi sorumlularına İlişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

33. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri 'üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktınldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

34. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum ili Ortaköy İlçesi Yay-. 
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru , önergesi (6/48) 

35. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

36. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

37. — Adana Milletvekili Abdullah • 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/5İ) 

38. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

39. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Çanver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/92) (1) 

40. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/58) 

41. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç 
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köy işleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

42. — Samsun Milletvekili Ali .Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

43. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira» 
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

44. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

45. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

46. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

47. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

48. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin-



deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı .id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

49. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür .ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66) 

50. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya ili organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

• • / • • • 

5 1 . — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz 
lü soru önergesi (6/68) 

52. — • Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) , 

53. —'.Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta-, 
mm Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü sora önergesi (6/70) 

54. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

55. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguldak ilinin su ihtiyacını 
karşılayacak mutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) . 

56. —~ Hatay Milletvekili Öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 

denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
iliffcin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

57. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

58. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/74) 

59. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'unj Gebze ilçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

60. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze « Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

61. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

'62. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgöl'ün,' çarşı ve mahalle bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

6 3 . — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu keşi mimde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksi dinlin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

64. — Gaziantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

65. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede-



•niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

66. — K ü t a h y a Milletvekili Mehmet 
Korknıaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru. 
önergesi (6/80) 

67. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, .1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri 'Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

68. —• İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'm, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

69. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioglu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

70. —• Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioglu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

71. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioglu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

72. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioglu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

73. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten. 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

74. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğıı'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü som öner
gesi (6/106) (1) 

75. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Aydınlıkevler Körler .ilkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama-ı 
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Sakatımdan sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

76. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehine Ankara 3 üncü 
İdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 

77. — Ankara. Milletvekili Ömer Çift
çinin, Türk - İş Yapı Kooperatifine^ An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko-< 
aut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

78. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alman 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

79. — Adana Milletvekili Abdullah se-
dat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 
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&0. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tanırı Onman ve Köy işler i Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

81. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtıma ve 
•Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinim Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

82. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Aııadol'un, Boğaziçi Üniversiteısine men
sup bir grup öğlencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde OrtakÖy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

83. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin-' Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

84. —• Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank' 
la''bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

85. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtına ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

86. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 2S Nisan 1988 ta
rihinde İstanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

87. — Ankara Milletvekili Ömer Oift-
çi'oin, Ankara İli Ayaş ilçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma' ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatif adına- inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

88. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüTün, gençlik sorunlarına ilişkin 
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1) 

89. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasma ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

90. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü işlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir * Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarına'ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

91. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
oi'nih, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

92. —• Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kaçakçılık oiaylanna adları ka
rışan yönetici ve bürokratlar hakkında ne 
gibi işlemler yapıldığına ilişkin Barbakan
dan sözlü soru önergesi (6/140) (1) 

93..— Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine üişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

94. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Tokat ilindeki öğrencilerden 



çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

95. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

' 96. •— Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
(D 

97. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürselcr^in, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

98. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitirîı Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 
(D 

99. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, tek dersten kalan üniversite 
öğrencileri için af çıkarılıp çıkarılmaya
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146) (1) 

100. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunur* 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

101. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, spor ' sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Mii'lî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

102. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

103. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan< 
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu-» 
<ıun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

104. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki San* 
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı koy/ 
lerin m alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

105. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Kıv 
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yık Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanmdan sözlü soru önergesi 
(6/115) 

106. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Zirai Donatım Ku> 
rumu tarafından 1986 yılında jçiftgi ye 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade* 
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanmdan »özlü sonu 
önergesi (6/116) 

107. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi {6/117) 



108. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
jSangüll'üın, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

109. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli, olmayan 
köy okullarınırt öğretime, elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitini Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

110.' — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'm, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

111. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

112. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

• 113. — Ankara 'Milletvekili Tcvfik 
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

114. —• İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

ar-

ıı 5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atâlay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarınım takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sönlü soru önergesi 
(6/233) (1) 

116. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
MüftüoğUı'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda ıT.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

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

118. —H Balıkesir, Milletvekilli 1. Ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin'Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

: 119. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/245) (1) 

120. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İnsan. Halkları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

121, —Ankara Milletvekili ÖmerÇift-
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski Be-
lddiye Başkanı üe İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü sora önergesi (6/125) 



122. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin,' Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.İ. Orta Anadolu Linyit işlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

123. —• Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İlline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına (ilişkin 
İçüşlcri Bakanından sözlü soru önergesi 

'(6/247) (1) 
124. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-

çi'nin, Sümerbank'ta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

125. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor 'Bakanından sözlü 
sonı önergesi (6/248) (1) 

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

127. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün 'bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Barbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 

128. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

13 — 

129. — Kütahya Milletvekili Mehmet. 
Korkmaz'm, fiş veya fatura yermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
.(6/129) ' 

130. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

1 3 1 . — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, tütün ve yabancı «İlgara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

132. —. Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nıiın, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına ve sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

133. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'm 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

134. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

135. —• Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nm, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket 
anasözleşmesinde yer alan bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1) 

136. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge
mi (6/258) (1) 

137. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani ilçesinde 



14.5,1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına İlişkin İçişleri Bakanından 

i sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

1 3 8 . — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, 335 sayılı.Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 
bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (i) -

139. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Kork/v dz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faiz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği soı unlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

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

141. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135) 

142. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında Soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi, (6/138) 

143. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, izmir Büyükşehir Belediye Baş
kam ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bü
rosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bu
lunmaları nedeniyle herhangi, bir soruş-
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turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

•0). 
144. - - İ ç e l Milletvekili M, İstemihan 

Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/261) (1) 

145. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertibin
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

146. •—• Hatay Milletvekili Turhan 
Hirfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBIRLiK'ce gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
(D } ; . : ' 

147. —• Balıkesir Milletvekili t. Önder 
Kırh'nın, eğitim önlıisans programına 
katılarak Açık öğretim Fakültesini biti
ren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkm Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

148. — Adana Milletvekili M. Halit 
"Dağh'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap 
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun 
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü som önergesi 
(6/300) (1) 

149. .— Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/301) (1) 

150. — Kütahya Milletvekili • Mehmet 
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner' 
gesl (6/139) 
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151. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınalcın olağanüstü hal uygulaması ne
deniyle yapılan harcamalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

152. —• Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet-
meliğin'in Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

153. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, iskenderun De
mir ve Çelik Fabrikalarınca son üç ayda 
belediyelere ve diğer resmî kurumlara 
yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(D 

154. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı İli Eldivan ilçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraycık köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

155. —' Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

156. —• Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü som önergesi (6/150) 

157. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

158. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

159. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev-
kiindeld yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/153) 

160. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/154) 

161. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana Organize Sanayi -Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

162. —'Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesimde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

163. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunus-' 
oğlu Köyünde sağlık ocağı. yaptırılma-
masının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

164. — Adana 'Milletvekili Orhan Şen-
dağ'm, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya 
kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

165. — A d a n a Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen-



leme çalışmaılarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

166. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, üniversite öğrencileri için çıka-
rıılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ* 

ı rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim. Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1), 

167. —- Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak M Merkezinde iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160) 

168. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, İlköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

169. .—• Samsun. Milletvekili irfan De-
miralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları için çalışma yapı-

. np yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos
yal; Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

170. —• İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/163) 

171. — İsparta Milletvekili İbrahim 
' Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

172. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 

M — •• 

173. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

174. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KÜR'un elinde 
ıbulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

175. — Trabzon 'Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

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

177. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köşe'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

178. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, ' Sakarya İli Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

179. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya ili Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/1,73) 

180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman 
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tamamlanacağına ilişkin Sağlık.ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si ((5/174) 

1;81. — K.ocaıdi Miületveikıili Akettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ,ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 

482. -— KooaöM M illet vekilli j AlaeMiın 
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

183. — Koaad'ii Miiılet vekili Atett'ini 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

1'84. — Kocaiallt M'ffletvelk'i'h Atehtim 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

- İİ85. — Kooaiöli Milletvekili Alıaettin 
Kurt'un, Gebze - MuaUirnköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

,186, — Kocaeli •MİU'etvekuTJİ! Alaıettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

•187. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

188. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

189. •— Samsun Milletvekili Al'i Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı« 
karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) ' 

190. — Zonguldak Milletvekili 'Ş/imıa'sıi 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

191. — Zonguldak Milletvekili Ş/inas'iı 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

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

193. — Kütahya MiileitveıkMii Mehmet 
Körkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvendik Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/187) 

194. — 'Kütahya Milletvekili Mehmet 
Körkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko-> 
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

•I 95. — Hatay Mûliletıvek'iiii Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakaa-
dan sözlü soru önergesi. (6/189) 

."jflfll! inoi Birledim) 
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196. — Anikaira Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme .Vakfının şubelerine, 1987 yılı 
kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/305) (1) 

197. —-izmüır Milletvekili Fuiat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban, fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

,198. — larnliır Miiılltetvekıiiı'Füiaıt Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

199. — l'zmiir' Milietveikiiıl Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

200. — İzmir Milletvekili Fuat iKılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
îskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

201'. —- Hatay Mıifatvekili. Mustafa 
Murat Sökmenoğlü'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
İKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) ; 

202. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlü'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

203.— AmasyaMilletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve îskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

204. — 'Deınlizilıi. Milletvekilli Aldımam 
Keskin'ih, inek ithalatına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

205. - - Afyon: Miiıllliötvekii Abdulaih 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

206. — Af yom Millieitvelk.il Abdullah' 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/197) 

207. — Aidianıa Miletvtefcili Ortan Şep-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/198) 

208. — İçel MıiıllletvelkiıE M. Istemi-
han Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 
il yapılmasının düşünülümediğine» dair 
31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş-' 
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

209. — Kooaei • Miilitetvekiâ Ateeıütto 
Kurt'un, Kocaeli İli Gebze ilçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/199) 

210. — Kocıaıeli Miiılıletveıkülli Aılıaıettkı 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) •> 
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211. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

212. — Afyon M'iılıfcıt vekilli A'bdulilah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/206) 

213. — Adana MiılleıtvekiıIjİ! Orhan Şen-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sö.zlü soru önergesi (6/207) 

•214. — Ankara Miilletvdcliili Tevfik Ko-
çak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi
ne bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçörcn 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 

215. — Kocaei Mifctvelkijlli Alaettin 
Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergeler-
den bir kısmının Gebze - Çayırova'daki 
Tarım Meslek Lisesinde istihdam edile
ceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) 
" 216. .•— Kocaeli. Miiletvelüil'i Alaettin 

Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

217. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birii-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

218. — İzmir' Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı

ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
0) 

219. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İlli Yalvaç İlçesine 
bağlı Karık'kaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Kö/işleri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

220. — İsparta Miilletvekiılli Ertekin 
Durutünk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılındı 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan 
ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi, (6/210) 

221'. —. İsparta Milletvekili1 ErtekCını Du
rutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım 
arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddi
asına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

222. — İsparta Mifctvekilli Ertekin 
Durutünk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine 'bağlı 'bazı kasaba ve 
köylerde gölet /apulip 'yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

223. — İsparta Miilleıtvekili'' Ertıdkin 
Durutürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit balıklarında görülen hastalığın gide
rilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213) 

224. — İsparta Milletvekili Erıtekıin 
Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

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



— 20 — 

226. —•'• Diya'rıbaıkur Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1) 

227. — İsparta MiılfetvelkMıi İbrahim 
Gürdıal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyü
nün başka 'bir mahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
sinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

228. — İsparta Miilötvek'ıli Lbraıhİm 
Gürdal'ın, Türk Hava Yollan Genel Mü
dürlük 'binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Baklanından sözlü soru önergesi (6/216) 
. ' 229. — Aydın Mlillet vekili Hilmi Ziya 
Postacı'nm, British Airways uçaklarıyla 
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden 
yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaç
landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

230. — 'Niğde Miiir.etveki'li Doğan Ba-
ran'ın Niğde Merkez İlçesine 'bağlı Karga-
sefcmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkim Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

23,1. — Niğde Mıiiotvekili Doğan Ba
ran'in, Niğde İli Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen îmra'hor Göletine iliş
kin Bayındırlık: ve İskân Bakanından söz- . 
lü soru Önergesi (6/218) 

232. — Haltay Miiılletvakil Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde 
görev yapan akademik personelin yapılan 
kadro düzenlemesinden yararlandırılma-
dığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/219) 

233. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Mansurlu-Kozan karayoluna 

ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220) 

234.'— Adiaına M'iılfetvelkiıM M. Ha'lıit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek oları tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) , • • • • 

235; — Ha'taiy Milletvekili Mustafa 
Mu rai Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Banka
sına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım, sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

236. — Afyon Millatvıekiii Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

,237. —Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Avrupa Ülkelerinde çalışan Türle 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

238. — Afyon Mıitotvekili Baki Dur-
maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) • 

239. — İsparta M/iMetveküllîi AbduMah 
Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. §. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/226) '.-.-. 



— 21 

240. — Kooaelıi Milıletvek'iili' Alaetll.'m 
Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer 
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

241. — Adana Miletvekiilii Orhan. 
Ş'endağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere 
akaryakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayi
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/331) (1) 

242. — Bursa 'Mjlıletvefcilt Abdülkadir 
Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin in
şasının durdurulduğu iddiasına ilişkin' 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

243. — Tunceli» Mi&tvekıi Kamer 
Genc'in, Başbakan Turgut Özal'ın, Gö-
cek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın 
kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/332) (1) 

244; — Hakkâırli Milletvekili Oumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Ka-
yadilbi Köyü Evil Mezrasındaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/333) (1) 

245. — Hakıkâniı Mliiet'vekili Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri İli Yüksekova İlçesi Esendere Bu
cağından sınırı geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

246. — Hakkâri Mıidlotvekiiıli Cumhur 
Keslkin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi 
Şenöba Köyü Tabur Komutanının bazı 
uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

247. ~ Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 

Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yay
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince 
el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

248, —.I&paırtüa Milletvekilli fîrtekin Du-
rutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ' ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 

249. — Hatay MlletyeJdiili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kanının İçtüzüğe ve teamüllere.aykırı .ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük M'illet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

•250. — Mandin, ML'lfctveküllıi Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 

251. — Mandiın Mıiılifetveikiii 'Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve tskâıî Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

252. —• Mıardl'n Milletvekilli Süleyman 
Çelebi'nin, Habur Gümrük Kapısındaki 
araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi 
önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243) 

253. — Hatay Milletvekili1 Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi" (6/244) 0 



254. — Koeaeıö. MİMetvekiilli Allaettıiın 
Kurt'un, Kocaeli " ilindeki.-belediyelere. 
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/337) (1) 

255.- — Bsk'iişdıiiır Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye 
zorlandığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü som önergesi (6/338) (1) 

256. — izdir Milletveldi Ahmet Er-
sin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sımflandırıldığı 
ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü som önergesi (6/341) (1) 

257. —: Erzurum: Mıiılıleıtvelkili llsımaiıl 
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

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

259. —Buırtsıa Milletvekilli' Beytulteh 
Menmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından İstanbul Özel İdare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

260. — Arakama Mi'Eetvelkilii: İbnahiım1 

Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine , 
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü som önergesi (6/266) 

261.—- Halfcasy Miille'tvekİlt Mıuıstefe 
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi (6/267) 

262. — Tekirdağ Milletvekilli Güneş 
Gürseler'in, :Bezm-i Âlem Üriivörsitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/342), (1) 

263. "— İzmir Milletvekili Veli Aksoy' 
ıım, Anıadollu Bankasuncia l'OO 'milyon: Hi
cranını ''üz-eıriİMıda kirledi verlifen. kişıi ve ku
tun! uslara ve bu ıkredilenin ©eni ödıanıip 
ödonmediiğitnıa tiıln'ışkiın Devlıet Bakaniın-
diam. sözlü ısoru önergesi (6/345) (1) 

264. — Kahraımıanımıaraş Mıillıleıtve'kliü 
Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş -
Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü som önergesi 
(6/268) 

265. —- Kaıhraımıaınımaraş Milletvekilli 
. Atilla Imamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin . Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/269) 

266. — iKaıhıriamlainımaırıaş Mii'lıMvıekıif 
Atilla Imamoğlu'nun, Adatepe ye Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
(Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

267. — Kahramanmaraş Milletvekilini'. 
Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi 
(6/271) 

268. — Kalura'mıaınmaraş Milletvekilli 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu Il'de ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü som 
önergesi (6/272) 

269. — Kaıhramanımara.ş Miıltafcvekiiılli , 
Atilla imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 
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270. —• • Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kalhramanmaraş' İline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş' 
da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/274) 

271. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

272. —• Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
tlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

. 273.— Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Alfıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir 
işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına'ilişkin Çalışma ve 
Sosyal. Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/277) • 

274. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat S'öikmenoğlu'nun, hükümetin Kıbrıs 
politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

275. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince Öztur Anonim Şirketine veril
diği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

276. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, seçimlere katılan siyasî parti
lerin radyo ve televizyon gibi haberleşme 
araçlarından eşit olarak faydalandırılma
sına dair Avrupa Konseyi Kararına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

277. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi Ak
tı arı m Kasabası Ortaokulunun öğretmen 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/344) (1) 

278. — Hatay Milletvekili Ali Uyar.'. 
in, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka
ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

279. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk için başvuru formu 
imzalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

(!) 
280. — Hatay Milletvekili Öner 

Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin 
Çukurova Elektrik A. Ş.'ne devredilme
sinden doğacak bazı sorunlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

281. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara * ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/349) (1) 

282. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağ
lık Ocağında görevli iki hemşirenin gö
rev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları 
olayına ilişkin İçişleri Bakanından. söz
lü soru önergesi (6/350) (1) 

283. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mdhîmet Gazioğlu'nun, Marmara Deni- ' 
zinde trol ve algarina ile. balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 

284. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Ma-



— 24 — 

yıs Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz ata
ma yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/351) (1) 

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

286. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş İlçesinin ne zaman il yapı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

287.—', Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liğinin kurulmasından sonra- bölgede kaç 
kişinin korucu olarak görevlendirildiğine 

-ve korucuların .. karıştıkları adlî olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sorıi 
önergesi (6/352) (1) 

288. — Kütahya Milletvekili Meh- -
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana İmam Hatip 
lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/283) 

289. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neid'im'in, AIDS'li hastaların sayısına 
ve bu konuda ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 

290. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/285) 

291. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

292. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdarın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve 

Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne i.aman 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve 'Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 

293. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 

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

295. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

296. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Pire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önerges'i (6/291) 

297. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker 

• pancarı alımlarının hızlandırılması için 
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/292) 

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

299.. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Havza - Vezirköprü yolunun .yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce 
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 



300. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin, büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma ilişkin Türlc'uye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

301. —• Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidin'i 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı
ğı 'uygulamayla ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü .soru önergesi (6/295) 

302. —- Konya Milletvekili Ömer Se
ke r'in, Etiibamk Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Tesisle
ri Satmalıma Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia edilen soaLştıırmaya 'ilişkin Başba
kandan .sözlü soru önergesi (6/296) 

303. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'in, Konya Gödeıt Barajı sahasında 
kalan arazilerin kamulaştırma 'bedelleri
ne (ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/297) 

304. — Bingöl Milletvekili Haydar 
BayJaz'ın, Sivas ili Gürün İlçesi Gayboyıı 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutla
rının hak sahiplerine verilip verülmedi-
ğin<Q ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nımdan sözlü soru önergesi (6/298) 

305.' — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler ilçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunları ma 'ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Balkanımdan sözlü soru önerge
si (6/299) 

306. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Karaikaıya (Barajı için kamu
laştırılan 'arazilere ve kamulaştırma 'bedel
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 

307. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette .bulunulup buiıı-
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nulnmdığına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından, sözlü soru önergesi (6/309) 

308. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkin Devlet Bakarımdan sözlü 
soru önergesi (6/310) 

309. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Eğridir İlçesi En
düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

310. — Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'ın, 'heyelan 'bölgesi ilan edilen Mani
sa İli Selendi ilçesli Rahmanlar 'Köyü Ha
cılar Mahallesindeki vatandaşların yeni 
yertteşim alanıma /ntakle'dilmölerj. için çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü ısorıı önergesi (6/312) 

311. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'ım, Tunceli-Geyifcsuyu Yatılı İlk
öğretim Bölge Okuluna İlişkin Millî Eği
tim Gençlik vo Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

312. — Samsun Millevekili İrfan De-
miralp'in:, Altınkaya Barajı sahasında ka
lan Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki 
arazilerin: kamulaştırma "bedellerine 'ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 

313. — Antalya Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, Devlet kuruluşiarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim 'Fakültesi (mezunları ile di
ğer fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı 'iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik vo Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

314. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ha'b eri eşme hür
riyetinin ihlal edildiği iddiasına ve MİT 
raporunun akıbetine (ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/327) 
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3>15. — Erzurum Milletvekili İsmail. 
Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile 
ilgili çalışmalara ve bu nedenle yapılan 
ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/328) 

316. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydana geldiği iddia edilen olaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

317. — Zo'nguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, ülkemizde traktör üreten fir
malara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarına ilişkin. Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/330) 

318. —Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altunkaya Barajı sahasında kalan 

Vezirköprü İlçesi Düzce Köyüne ait ara
zilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/339) 

319. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmencğlu'nun, NATO ile iliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik 
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun
ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/340) : 

7 
• . • .' KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE ' . • 
; KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

(DŞIJER! 
1. —* Tunceli Milletvekili Kamer 

Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştiiri'lmes'ine Dair Yasa Telklilfi ile 
Zonguldak Milletvekili Koksal Top'tam'ın 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanım Teklifi 

ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37, 
.2/61) (S. Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi: 
10.11.1988) 

X 2. — Avrupa insan Haklan ve 
Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 
8 Sayılı Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi: 
23.11.1988) ' * 

3. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
M'üftüoğlu'nun, Seçimlerle İlgili Bazı 
Kanunlarda Değişiklilk Yapılması ve 
Türkiye (Büyük Millet Meclisinin XVIII 
inci Döneım Milleiljvelkilj. Genel Seçimli 
Hakkın'da Kamunun 15 imeti Maddesinde 
Öngörülen Cezanın Atfifina Dair Kanun 
Teikl'îfi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/51) (S. Sayısı: 129) (Dağılttna tarihi: 
23.111.1988) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, 1402 Sayılı Sıkıyönetimi Kanu
nunun 23 üncü Maddesinin Değiştirilme
si vo Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil
lî Savunma ve Adafldt komisyonları rapor
ları (2/29) (S. Sayısı: 130) (Dağılma ta
rihi : 28.İH. 1988) 

5. — Millî Gurur Madalyası Hak-, 
kında Kanun Tasarısı ve Milî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/486) (S. Sayısı: 
135) (Öağıtoa tarihi: 5,12.1988) 

:X 6. — Avrupa İkamet Sözleşmesinin 
Omaylamımasınm Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Taisansı ve İçişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/468) (S. 
Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 

7. — 1475 sayılı İş Kanununun 26 ncı 
Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Ba
zı Maiddeler Eklenmesi Haüdkın'da Ka
nun Tasarısı ve Sağlılk ve Sosyal İster 
Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı: 
137) (Dağıtma 'tarihi: 6.12.1988) 

I 
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X 8. — Uydular Aracılığı ile Deniz 
Haibcnlûşmcsi Uluslararası Teşkilatı Söz
leşmesi ve İşletme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve BaıyındırMk, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/356) (S. Sayısı : 131) '(Dağıtıma ta
rihi : 6.12.1988). 

9. — İstanbul Milletvekili Ercüment 
Komikman'ın, 11.4.1928 Tarih ve 1219 
Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na 15 Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; Sağ
lık ve Sosyal İşler komisyonları rapor
ları (2/8) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma ta
rihi : 21.12.1988) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Tejviki ve Korun
masına Dair Antlaşmanın ve Eki Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/357) (S. Sayısı : 142) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988) 

X 11. — Avrupa Mimarî Mirasının 
Korunması Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (İ/362) (S. Sayısı : 147) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunması Aklaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe kornisyon'mı'i raporları 
(1/364) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tari
hi : 21.12.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu-, 
îunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/358) (S. Sayısı : 149) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
fsviçre Konfederasyonu Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma
sı Anlaşmasının Onaylanmasının Uyımn 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (î/454) (S. Sayısı : 150) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

15. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/510) (S. Sa
yısı : 152) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

16. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/71) (S. Sa
yısı : 143) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

17. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1402 Sayılı Sıkı
yönetim Yasasının 17 nci Maddesinin 1 
inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılma
sına İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/20) (S. 
Sayısı: 156) (Dağıtma tarihi: 21.12.1988) 

X 18. — Gemiadamlarmın eğitim, 
Belgelendirme ve Vardiya Standartları 
Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasansı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon-
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lan raporları (1/355) (S. Sayısı : 158) 
(Dağıtma tarihi : .6.1.1989) 

19. — 852 Sayılı Başbakanlık Basım
evi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
(1/397) (S, Sayısı : 219) (Dağıtma tari
hi : 10.2.1989) 

20. — Nevşehir Milletvekili Ahmet 
Cemal Seymen'ıin Yasama Dokunulmaz
lığının; Kaldırılması Hakkında Başbakan

lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyon Raporu ve Nevşehir Millet
vekili A. Cemal Seymen'in İçtüzüğün 
110 uncu maddesine göre Rapora itira
zı (3/552) (vS. Sayısı : 186'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 
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(61 inci Birleşim) 


