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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Kars Milletvekili Sabrı Araş, Azerbaycan'daki son gelişmelere, 
Sinop Milletvekili özer Gürbüz, Karadeniz balıkçılığı ve balıkçıların sorunları ile alınma

sı gereken tedbirlere, 
tlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

11/13 esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" 
kısmında yer alması ve gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerinin 6.2.1990 Sa
lı günkü birleşimde yapılması; 

Dış politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin 8/21, 8/13 ve 8/19 esas numaralı 
önergelerin öngörüşmelerinin birlikte ve 21.2.1990 Çarşamba günkü birleşimde yapılması, 

Görüşmelerde konuşma sürelerinin Gruplar adına birer saat, Hükümet adına birbuçuk 
saat, önerge sahipleri adına yirmi dakika olması ve 

Görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına; 
tlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 

Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun Tasarısının (1/446, 1/480) (S. Sayısı : 243 ve 243'e 1 inci Ek) maddelerine geçilmesi 
için yapılan oylamalarda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

1 Şubat 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 16.15'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 
Kâtip Üye 
tstanbul 

Mustafa Sarıgül 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldın m Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

——_—— » 
BAŞKAN -r Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle veya el işaretiyle bildirmele

rini istirham ediyorum. 
(Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — içişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun, Polis Memuru Mehmet Kâzım Çakmakçı üe Prof. 

Dr. Muammer Aksoy'un katledilmelerine ve Balıkesir Milletvekili Ali Sami Akkaş'in evine yapılan bom
balı saldırıya ilişkin gündem dışı konuşması ve izmir Milletvekili Erdal inönü, Zonguldak Milletvekili 
Koksal Toptan, istanbul Milletvekili M. Necat Eldem'in Grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, gündeme geçmeden önce, son müessif hadiseler hak
kında; Prof. Dr. Muammer Aksoy'un ve İstanbul'da bir polis memurunun öldürülmeleri do
layısıyla, Hükümet adına İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu'nun söz talebi vardır. İçtüzü
ğün 60 inci maddesine göre, bu talebi yerine getiriyorum. 

Buyurun Sayın Aksu. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Prof. Dr. Muammer Aksoy ve Polis Memuru Mehmet Kâzım Çakmakçı'nın men
fur saldırılarla katledilmeleri ve Balıkesir Milletvekili Sayın Ali Sami Akkaş'in evine yapılan 
saldırı ile ilgili olarak bilgi vermek üzere söz almış bulunuyorum. Bu münasebetle, hepinize 
saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Polis Memuru Mehmet Kâzım Çakmakçı'nın, 30 Ocak 
1990 günü, İstanbul'da, Kasımpaşa'daki evinden görevine gitmek için ayrıldığı sırada, kalleşçe 
arkasından sıkılan kurşunlarla şehit edilmiştir. Hatırlanacağı üzere, geçen yıl İstanbul'da, (1 
Mayıs 1989 tarihinde) Bakanlığımız yetkililerinin tüm uyarılarına rağmen olay çıkarmayı plan
layan gruplar tarafından sergilenen yasa dışı, izinsiz gösteri ve yürüyüşler yapılmıştı. Olaylar 
esnasında büyük gruplar toplanmış olmasına rağmen, güvenlik güçlerimizin uyarıları ve olumlu 
gayretleri ile dağıtılmışlar; ancak, ne pahasına olursa olsun olay çıkarmayı kafasına koymuş 
bazı gruplar, polisimize taş, sopa ve silahlarla saldırmışlardı. Olaylar sırasında, güvenlik kuv
vetleriyle çatışmaya girip kaçmakta olan bir grup arasından bir kişinin açmış olduğu tabanca 
ateşi sonucunda, Mehmet Akif Dalcı isimli gençvyaralanmış ve daha sonra kurtarılamayarak 
ölmüştü. Yeniden o günlere dönmek istemiyorum; ancak, ölen şahsın kesinlikle polis kurşunu 
ile ölmediği, hele hele şehit Polis Memurumuz Mehmet Kâzım Çakmakçı'nın olayla ilgisinin 
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olmadığı -tabanca üzerinde yapılan balistik muayene sonunda- bu şahsa ateş etmediği kesinlik 
kazanmıştır. Olayların gerçek yüzü bu olduğu halde, devletin bekasını, vatanın bütünlüğünü, 
kanun hâkimiyetini üstün bir görev şuuru ile sağlamaya çalışan Polis Memuru Mehmet Kâzım 
Çakmakçı -Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre ve meşru müdafaada kullandığı tabanca
sıyla resimleri yayımlanmış- âdeta hedef haline getirilmiştir. Hukuk hâkimiyetinin gereği ola
rak ve enküçük bir şüpheye meydan bırakmamak için, her şeye rağmen, şehit polis memuru
nun, olaylarla ilgili olarak o tarihlerde ifadesi alınmış ve merhum hakkında, Beyoğlu Cumhu
riyet Savcılığının 89/7199 sayılı tahkikatı da devam etmekteydi. 

O zaman, tedbir olarak, Kâzım Çakmakçı'nın görev yeri hemen değiştirilmiş, sivil ekip
lerde çalışmaya başlamıştı; tehdit edilip edilmediği konusunda da herhangi bir müracaatı ol
mamıştı. 

30 Ocak günü saat 07.30 sıralarında görevine giderken arkasından ateş edilerek kalleşçe 
şehit edilen polis memurunun cinayetini "Dev-Sol" adlı yasa dışı eşkıya örgütü üstlenmiş bu
lunmaktadır. Saldırganların iki kişi olduğu tespit edilmiş olup, yakalanmalarına çalışılmakta
dır. Er geç katiller yakalanacak ve cezalarını çekeceklerdir. 

Ne var ki, bu olay bize bir kere daha göstermiştir ki, kamu düzeni ve devletin selameti 
konusu, en hassas bir konudur. Herkesin bu konuda azamî hassasiyet göstermesi gerekir; aksi 
hal, hüsrandır, pişmanlıktır. 

Terörle, anarşiyle uğraşan karanlık emelli kişi ve gruplara sesleniyorum : Anarşiyle bir ye
re varamazsınız, varamadınız. Devletin görevlilerini şehit ederek yıldıramazsınız, yıldıramadı-
nız; bunlarla milletin nefretini, lanetini topluyorsunuz. Gelin, devleti ve rejimi koruma göre
viyle hareket edenleri, bu görevi hakkıyla ifa edenleri, delilsiz, mesnetsiz, lüzumsuz yere yıp
ratmayalım. 

5 yıllık görevi bulunan şehit Polis Memuru Kâzım Çakmakçı'ya Allah'tan rahmet diliyor, 
2 ve 4 yaşlarında yetim kalan çocukları Berna ile Berra ve eşine başsağlığı dileklerimle, devlete 
emanet olduklarını ifade ediyorum. Ayrıca, bütün emniyet teşkilatımız mensuplarına da tazi-
yetlerimi sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepimizi üzüntüye sevk eden ve dün akşam meyda
na gelen, Prof. Dr. merhum Muammer Aksoy'un haince katledilmesini de nefretle kınıyorum. 
Bulanık suda balık avlamak hevesiyle hareket eden karanlık emellerin sahipleri, akılları sıra 
bu eylemleriyle bir yere varmak istiyorlar. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için, cinayetin faili 
olarak, bugüne kadar Türkiye'de faaliyette bulunmamış, hatta ismi dahi duyulmamış bir ör
gütün adı, telefonla gazete ve haber ajanslarına bildiriliyor. Bununla da, (bu menfur olayla 
da) istanbul'daki olayın karşılığını veren karşıt illegal örgüt ve güçler varmış, Türkiye, terörist 
kamplara ayrılmış intibaını uyandırmak istediler. Yukarıda arz ettiğim gibi, bu filmi daha ön
ce de gördük. Anarşi ve terör ile hiç kimse şimdiye kadar bir yere varamadı ve varamayacak. 

Sayın milletvekilleri, olay gecesi, yani dün olay mahalline, Sayın Adalet Bakanımız ile, 
Bakanlar Kurulu toplantısından ayrılarak, beraber gittik; merhumun ailesine başsağlığı dile
dik, olay yerinde görev yapan savcı Ve emniyet görevlileriyle beraber, ele geçen delilleri incele
dik. Mahallinde ele geçen deliller değerlendiriliyor. Merhumun avukat olması, bu yönüyle; iş 
ilişkileri, siyasî kişiliği ve ilim adamı olması yönleriyle, çok yönlü bir şekilde ve her ihtimale 
karşı, iddia edilen örgüt de varmışcasına, olayın üzerinde durulmaktadır. 
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DENİZ BAYKAL (Antalya) — Hangi örgütmüş o?.. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Devamla) — En kısa zamanda faillerinin 

yakalanması için bütün polis teşkilatı azamî gayreti göstermektedirler. Bölgede geniş operas
yonlar yapılmakta, en küçük ipuçları değerlendirilmektedir. Gereken her şey yapılacak ve mutlaka 
failler ele geçirilecektir. 

Merhuma rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor, mesai arkadaşlarına da taziyetlerimi su
nuyorum. 

HASAN ZENGÎN (Manisa) — Sayın Bakan, kusura bakmayın, örgütün ismi anlaşılmadı. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Balıke

sir'in Bigadiç İlçesinde, 29 Ocak günü saat 20.00 sıralarında, Sayın Ali Sami Akkaş arkadaşı
mızın evine de bombalı saldırı yapılmış, failler hemen yakalanmıştır; tahkikat devam etmekte
dir. Bu olayı da nefretle kınıyor, değerli arkadaşımıza da geçmiş olsun diyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yurt dışında Türk azınlıklara hayat hakkı tanımayan 
zihniyetler, yurtta da vatandaşımızın huzurunu bozmayı ve kendilerine göre iflas etmiş metot
larla bir yerlere varmayı hedeflemektedirler. Buradan bir kere daha haykırıyorum : Türkiye 
Cumhuriyeti kaba gürültüye pabuç bırakmaz. Terör, anarşi ve eşkıyalıkla bir yere varılmış ol
saydı, dünya, bugün başka olurdu. Hükümetimiz, her olayda olduğu gibi, bu olaylar üzerinde 
de serinkanlı ve azamî hassasiyetle durmaktadır. Gereken her şey, vatan ve milletin huzuru, 
birlik ve beraberliğimizin devamı yolunda yapılmaktadır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın konuşmasından sonra, bir 

milletvekili olarak konuşma hakkım doğdu; söz verir misiniz? 
BAŞKAN — Hayır efendim. 
İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — İçtüzük hükümleri açık efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Binici... Arz edeceğim. 
Muhterem milletvekilleri, Hükümetin bu açıklamasından sonra, İçtüzüğün 60 inci mad

desine göre, siyasî parti gruplarına söz hakkı doğmuştur. 
İlk sözü, SHP Grubu adına, Sayın Erdal İnönü istemiştir. 
Buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, son günlerde alevlenme eğilimi gösteren, he

pimizi üzüntüye boğan, kaygılara düşüren terör olayları üzerinde görüşlerimizi dikkatinize sun
mak istiyorum. 

Biraz evvel, Sayın Bakanın konuşmasını da dinledim, iki gün önce İstanbul'da görevi ba
şında şehit edilen Polis Memuru Kâzım Çakmakçı'ya Tanrıdan rahmet, ailesine başsağlığı dili
yorum. Ayrıca, dün kaybettiğimiz çok değerli bilim adamı Prof. Muammer Aksoy'a da Tanrı
dan rahmet, ailesine de başsağlığı diliyorum. 

Dün kaybettiğimiz değerli arkadaşımız hakkında birkaç şey daha söylemek istiyorum. El
bette, bütün insanlar, her biri kendi başlarına bir değer taşırlar, her biri hakkında pek çok 
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şey söylememiz gerekir, istanbul'da iki gün önce kaybettiğimiz polis memurunun görevine bağlı 
bir insan olduğunu biliyorum; ancak, kendisini tanımıyordum; o nedenle kendisi hakkında fazla 
bir şey söyleyecek durumda değilim; ama, rahmetli Muammer Aksoy'u iyi tanıyordum, onun 
için, izninizle onun hakkında daha çok şey söyleyeceğim. 

Rahmetli Muammer Aksoy, Türkiye'de ve dünyada eserleriyle tanınmış bir hukuk bilgini 
idi; Türkiye'de ise, bütün hayatını, demokrasinin bütün kurumlarıyla yerleşmesine adamıştı; 
Atatürk devrimlerine dayalı bir demokrasinin Türkiye'de yerleşmesi, gelişmesi, O'nun temel 
uğraşını meydana getiriyordu. Daha önce, Cumhuriyet Halk Partisi döneminde milletvekilliği 
yapmıştı, Kurucu Meclis üyeliği yapmıştı, 1961 Anayasasının hazırlanışında önde gelen görev 
yapmıştı ve Türk Hukuk Kurumunun da 33 yıl Başkanlığım yapmıştı, özellikle, demokrasinin 
temel kurumları arasında yer alan, hukuk devletinin temel kurumları arasında yer alan laik 
devlet ilkesi, yargı bağımsızlığı, üniversite özerkliği, ulusal ekonomi ve çağdaş dünya ile ileti
şim, O'nun bütün ömrünü vakfettiği ideallerdi. 

Ayrıca, kendisini tanıyanlar çok iyi bilir, tüm canlılara, kimseye en küçük kötülük etmeyi, 
eziyet etmeyi düşünmeyen, iyilik dolu bir insandı. Böyle bir insanı, öğrendiğimiz şekilde vahşi
ce öldürmek, bütün insanlık için bir kara lekedir diye düşünüyorum. Niçin öldürüldü?.. Sayın 
Bakan biraz evvel bir örgütten bahsetti; gazetelere edilen telefonlarla bugüne kadar adını duy
madığımız bir örgütün adının verildiğini öğrendik. Sayın Bakan bu örgütün adını söylemedi; 
fakat ben söyleyeceğim. Bu örgütün telefonda söylenilen adı "Islamî İntikam örgütü"dür ve 
ayrıca, rahmetli Sayın Aksoy'un, "tslamî tesettür kurallarına karşı geldiği için cezalandırıldığı" 
ifade edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, doğru mudur değil midir, bilmiyorum; ama eğer doğru ise, çok va
him bir gelişmeyle karşı karşıya olduğumuzu dikkatinize sunmak isterim. 

Türkiye'de böyle bir olay, Kubilay Vakasından beri ilk defa oluyor ve aslına bakarsanız, 
o zamanki olaydan da farklı bir görünümü vardır. Çünkü, bu, dünyada yeni çıkan, insanların 
yüce din duygularını, sonsuzluk özlemlerini, hepimizin içimizden gelen bazı özlemleri din is
tismarı yolunda kullanarak, bu özlemlerimizi istismar ederek bir diktatörlüğü, yeni çeşit bir 
diktatörlüğü başımıza getirmek yolunda bir eylemdir. Daha açıkçası, yüce din duygularını is
tismar ederek, diktatörlüğe yönelmiş bir siyasal eylemdir; ama bu siyasal eylem, cinayetle iş 
görüyor. Bu, Türkiye'de, son yıllarda ilk defa oluyor. Buna karşı, yalnız partilerin değil, Tür
kiye'de serbest düşünmek isteyen herkesin uyanık bulunması gerekir. Çünkü, mesele, bir parti 
görüşü değildir; solda parti, sağda parti, ortada parti meselesi değildir. Mesele, serbest düşün
ceyle, bağnaz düşünce meselesidir; ortaçağ karanlığına bizi döndürmek isteyenlerin getirdiği 
bir mücadeledir. Ortaçağ karanlığına, bizi, insanları öldürerek döndürmek isteyenler var. 

Şunu, Partim adına, kendi adıma duyurmak isterim : Hiçbir tehdit; ister ölüm tehdidi, ister 
başka bir tehdit, bizi, bugünün aydınlık dünyasından geriye, ortaçağ karanlığına götüremez. (SHP 
sıralarından alkışlar) Tekrar ediyorum, bu mesele, partileri aşan bir meseledir. Tür
kiye'de, insanlar serbest düşünebilecekler mi, yoksa, her biri, tekrar ortaçağ karanlığına dönecek 
ve birtakım dogmaların esiri mi olacaktır? Bunu kabul etmiyoruz, Türkiye'ye hiçbir gücün bu 
esareti getiremeyceğini söylüyoruz. Bu söylediklerim, -basında yapılan duyuruda- bu hareketi 
yapan, bu cinayeti işleyenlerin, dediğim şekilde bir "Îslamî İntikam Örgütü" adına kullanan 
bir örgüt olması varsayımına dayanıyor, öyle midir, değil midir bilmiyorum; ama, öyle olmasa 
da -Sayın Bakan da biraz evvel söyledi- bunlara, siyasal terör olayları diye bakmak doğrudur. 
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İstanbul'da iki gün önce bir polis memurumuz öldürülüyor, şehit ediliyor, dün, tanınmış bir 
hukuk bilgini, sadece fikirleri yüzünden öldürülüyor ve başka olaylar oluyor... Bunlar, bir te
rör tırmanışının ilk; fakat, çok önemli işaretleridir. Biz böyle değerlendiriyoruz. 

Buna karşı ilk mücadele etmesi gereken, buna karşı kesin önlem alması gereken, Hükü
mettir. Sayın Bakanın sözlerini bu bakımdan yadırgadım. Başka bahaneler bulmakla, başka
larının olaya yanlış bakmalarının yanlış etkileri olacağını söylemekle meseleyi çözemeyiz. Hü
kümet, açıkça meseleye el koymalıdır, örgütün ne olduğunu söylemeli ve elindeki bütün im
kânları kullanarak, hiç gecikmeden, bu olayları yapanları bulmalı, adalete teslim etmelidir. 

Bugünkü iktidar, 1980 öncesi iktidarlardan bu alanlarda çok daha teçhizatlıdır. Güvenlik 
güçleri son on yılda teçhizat almıştır, çok İnsan almıştır, çok eğitim görmüştür, çok deneyim 
geçirmiştir. Şimdi, bu güvenlik gücümüz, yeni bir terör olasılığı karşısında, bir an evvel olayla
rı aydınlatabilecek güçtedir. Bunu Hükümetten istiyorum; başka kimseye kusur bulmaya, ba
hane bulmaya yönetmesinler. Mesele açıktır, yeni terör olayları karşımıza gelmiştir, bunları ya
panları bir an önce bulup, adalete teslim etmelidir; bu, Hükümetten beklediğimizdir. 

Şunu da söyleyeyim : Böyle terör olaylarıyla, kimse sanmasın ki, Türkiye'de bir defa daha 
demokrasiye ara verilecektir; böyle şey olmayacaktır. (Alkışlar) Çünkü, en başta Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti, bütün siyasal partilerimiz, bütün vatandaşlarımız, Türkiye'nin bütün sorunları
nın ancak demokrasi içinde çözüleceğine inanmışlardır; son on yıllık deneyim de bunu göster
miştir değerli arkadaşlarım. 

Bugüne kadar yapamadıklarımızı, demokrasi içinde bundan sonra yapacağımıza inanıyo
ruz ve önümüze çıkacak bütün güçlükleri de, demokrasi içinde aşacağımıza inanıyoruz; hangi 
terör olayı gelirse gelsin... Bizi Öldürmeye kalksınlar, zarar yok; hayatta kalanlar, demokrasi 
içinde, bizi öldürenleri adalete teslim edeceklerdir ve Türkiye, demokrasi içinde yoluna devam 
edecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından ayakta alkışlar, ANAP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın inönü. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Koksal Toptan; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; son bir hafta içerisinde ülkemizde arka arkaya meydana gelen ve önce Türk 
Silahlı Kuvvetlerinde yıllarca hizmet vermiş bir emekli albayımızın, öğretmenlik yaptığı okul
dan çıkarken öldürülmesi, arkasından bir polis memurumuzun şehit edilmesi ve nihayet dün 
de, ister aynı fikirde olsun, isterse karşıt fikirde olsun; ama herkes tarafından sevilen, sayılan 
değerli bir bilim adamımızın öldürülmesi üzerine, içişleri Bakanının yapmış olduğu gündem 
dışı konuşma nedeniyle Doğru Yol Partisi Grubunun bu konudaki görüşlerini arz etmek için 
huzurunuzdayım. 

Değerli milletvekilleri, arka arkaya gelen bu olayların tümüne bakıldığında, oluş şeklinde 
profesyonelce, ustaca bir elin bulunduğunu hemen tespit etmek mümkündür. Devletin güven
lik güçleri de sanıyorum konulara bu açıdan bakarak sonuç almaya çalışmaktadırlar. 

Sayın Bakanın ifadesiyle, bir polis memurumuzun basın tarafından hedef gösterilmesinin 
ardından öldürülmesi, içişleri Bakanlığının tedbirsizliğini ortaya koymaktadır, içişleri Bakan
lığı, "Şayet o şehit edilen polis memurumuzun hedef gösterildiği kanısına vardı idiyse, niçin 
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gerekli önlemleri almadı?" sorusuna cevap vermek zorundadır. Eğer, hedef alınan o polis me
murunun; sadece trafik memurluğu görevinden alınıp, sivil polis memurluğu görevine getiril
mesinin, ö kişiyi hedef olmaktan kurtaramayacağını içişleri Bakanlığı bilemiyorsa, bundan kaygı 
duymamak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, dün öldürülen Prof. Muammer Aksoy, Türk hukuk hayatına, Türk 
siyaset hayatına geniş katkıları olan, bilim adamı olarak, insan olarak ve siyasetçi olarak her
kes tarafından sevilen, sayılan bir insandı. Çok ağır eleştirilerinden sonra veyahut da çok ağır 
eleştirilere muhatap olmasından sonra karşılaştığınızda, hiç eksilmeyen o sevgisini, o saygısını 
ve o terbiyesini, mutlaka, yüzünde, yüzündeki çizgilerde görürdünüz. 

O'na, çok yakın mesafeden nasıl kurşun atıldığını anlamak mümkün değildir. 73 yaşma 
gelmiş, karıncayı bile incitmekten çekinen bir insana karşı, gözünün içine baka baka tetiği çe
ken el, çok profesyonel ve çok acımasız bir eldir. 

Bana sorarsanız, bunun arkasındaki örgütün, örgütlerin ve ellerin kim olduğu o kadar 
önemli değildir. Emekli albayı da, polis memurumuzu da, Muammer Aksoy'u da öldüren el, 
bir tek hedef göstermekte, bir tek yere varmak istemektedir : Türk demokrasisini yeniden ke
sintiye uğratmak, Türkiye'yi yeniden bir kaosun içerisine sürüklemek ve Türk insanını, "Bu 
işler demokrasi ile olmuyor, can güvenliği elden gidiyor. Demokrasiyi mi istersiniz, can güven
liğini mi istersiniz?" gibi, hiç de çağdaş olmayan bir seçenekle karşı karşıya bırakmak... 

Sayın inönü'nün dediği gibi, herkes paylaşmalı, herkes ifade etmeli ve Hükümet de o gü
veni vermelidir ki, Türkiye'de ne yapılırsa yapılsın, kim ve kaç kişi öldürülürse öldürülsün, 
Türkiye, sorunlarını demokratik nizam içerisinde ve demokrasiden ödün vermeden çözecektir. 
(Alkışlar) 

örgüt önemli değil; hangi el olursa olsun, ruh aynıdır. Bunlar, demokrasi cellatlarıdır, de
mokrasi suikastçileridir; yoksa, rahmetli Muammer Aksoy'u öldürmek için, hiç kimsenin ken
di açısından bile haklı bir nedeni olamaz ve Sayın Bakanın ifadesine göre, 1 Mayıs olaylarıyla 
yakından uzaktan ilgisi olmadığı anlaşılan o polis memurunu öldürmek için de, hiç kimsenin 
haklı bir nedeni olamaz. Dediğim gibi, hedef, Türkiye'de demokrasiyi kesintiye uğratmak, Tür
kiye'de insanımızı canından bezer hale getirmek ve Türkiye'de insanımızı yavaş yavaş alıştır
maya başladığımız demokrasi sevgisinden uzaklaştırmaktır. Bunun hiç kimseye yararı yoktur; 
önce, siyasî partiler olarak Türkiye'de demokrasi kavgasını veren siyasî partilerimize ve tüm 
bunların sorumlusu Hükümete faydası yoktur. 

Hiç kimse bu işlerden medet de ümmamalıdır, kendi lehine bir şey de beklememelidir. Olay
ların üzerine, Hükümetin ve herkesin, serinkanlılıkla, dikkatle ve bu söylediklerimi dikkate alarak 
gitmesini diliyoruz. 

Terörü tırmandırma niyet ve gayretleri bundan sonra da olabilecektir. Hükümet, süratle, 
son bir hafta içerisinde meydana gelen bu olayların fail veya faillerini yakalar ve adaletin önü
ne çıkarırsa, bu, bu işlere teşebbüs edenler için önemli bir set çekme olacaktır. Bu yapılmadığı 
takdirde veyahut bu katillerin yakalanması zaman aldığı takdirde; üzülerek ifade etmek isterim 
ki, bu, bu terör olaylarından medet umanların işine yarayacaktır. O nedenle, yetişmiş çok de
ğerli elemanları olan içişleri Bakanlığımızın ve Millî istihbarat Teşkilatının hiç vakit geçirme
den, âma hiç vakit geçirmeden bu katilleri yakalayıp Türk adliyesinin, Türk hâkiminin önüne 
koymasını bekliyoruz. 

Hiç kimse, bu olaylar sebebiyle tahriklere de kapılmamalıdır. Seçilen hedefler öyle seçil
miştir ki, Türkiye'de yaşayan herkeste acı ve nefret uyandırmıştır. Bu da açıkça göstermekte-
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dir ki, toplumda bu acı ve nefret duyguları bu şekilde kamçılanmak suretiyle bir yerlere varıl
mak istenmektedir. Hiç kimsenin bu tahriklere -başta Hükümet olmak üzere- kapılmaması ge
rektiği inancındayız. Bu tahriklere kapılınmadığı takdirde, asıl hedef olan, Türkiye'nin var
mak istediği yerlere varması hedefine engel olmak isteyenler muvaffak olamayacaklar ve Türkiye, 
demokrasi yolunda, demokrasinin kendinde yarattığı aksaklıkları -terörüyle, başka 
aksaklıklarıyla- yine demokratik nizam içerisinde çözerek hedefine varacaktır. 

Şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum, hepinize ve milletimize Doğru Yol Par
tisi Grubu adına başsağlığı diliyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toptan. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Necat Eldem; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA M. NECAT ELDEM (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; ülkemiz ve halkımız, birer gün ara ile vuku bulan üç müessif ve menfur olayın 
şokunu yaşamaktadır. Bu nedenle, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım, 
Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

Sayın İçişleri Bakanımızı, akabinde de Sayın İnönü ve Sayın Toptan'ı dinledik. Sayın İçiş
leri Bakanımızın, günün şartları ve olayın gerekleri çerçevesi içinde vermiş olduğu izahata ve 
sayın konuşmacıların, hepimizin paylaştığı görüşlerine teşekkür ediyorum. 

Sözkonusu olaylar; sıra ile, İstanbul Emniyet Teşkilatında görevli Polis Memuru Mehmet 
Kâzım Çakmakçı'nın 30 Ocak 1990 günü, diğeri, 31 Ocak 1990 günü, Türk Hukuk Kurumu 
Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'un hunharca katledilmeleri ve en son, Balıkesir Milletve
kili arkadaşımız Ali Sami Akkaş'ın evinin bombalanmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, basından izlediğimiz ve hatırladığımız üzere, geçen 
yıl 1 Mayıs günü İstanbul'da kanunsuz ve izinsiz olarak İstiklal Caddesinden Taksim'e yürü
mek isteyen gruplar, polisin müdahalesi üzerine ara sokaklara dağılmış, bilahara Şişhane'de 
tekrar bir araya gelmişlerdi. Şişhane'de yine polisle karşılaşan bu gruplar, güvenlik güçlerimize 
taş, sopa ve silahlarla saldırmışlar; vukubulan çatışma sonunda, Akif Dalcı adlı bir genç yara
lanmış, bilahara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Bu arada da, birkaç pılis memu
rumuz yaralanmış, birçok polis otosu tahrip edilmiş idi. 

Ertesi gün basınımız olaylara geniş yer vermiş; münferit olsa da, bazı gazeteler evvelki 
gün şehit edilen polis* memuru Mehmet Kâzım Çakmakçı'yı, Mehmet Akif Dalcı'yı vuran po
lis memuru olarak, maalesef, fotoğraflarıyla teşhir etmişlerdi. İşte, bu polis memuru, 30 Ocak 
günü evinin önünde, yine basından öğrendiğimize göre, kendilerine "Dev-sol Silahlı Devrim 
Birlikleri" adını veren iki kişi tarafından şehit edilmiştir. 

1 Mayıs 1989 günü vukubulan olaylarla ilgili olarak ve bu arada bazı polis memurları ve 
şehit Mehmet Kâzım Çakmakçı hakkında başlatılan hazırlık tahkikatının devam etmekte ol
duğunu, sayın savcının beyanından öğrenmiş bulunmaktayız. 

Takdir buyurursunuz ki, toplu olaylarda hazırlık tahkikatı girift ve zaman alan bir fonksi
yondur, bir işlevdir. Temennimiz ve dileğimiz, dokuz aydır süren hazırlık tahkikatının bir an 
evvel sonuçlandırılması ve sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasıdır. 

Görevi, halkın can, mal ve ırzını korumak, güvenliği ve bu yolda kanun hâkimiyetini sağ
lamak olan güvenlik güçlerimizin zaman zaman bu kabil menfur tecavüzlerle karşı karşıya 
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kalmaları ve son olayda olduğu gibi şehit vermeleri, inanıyorum ki, tüm halkımızı ve Yüce 
Heyetinizi derinden yaralamış ve üzmüştür. Dileğimiz, olayın faillerinin bir an önce yakalanıp 
adalete teslim edilmeleridir. 

Bu olayın infial ve teessüründen henüz kurtulamamış iken, değerli bilim ve siyaset adamı, 
Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'un menfur bir tecavüze maruz ka
larak katledilmesi, sözlerimin başında belirttiğim gibi, hepimizi şoke etmiştir. Milletimiz, üni
versite ve hukuk camiası, değerli bir bilim ve siyaset adamını kaybetmiştir. Bu olayın sebebini 
henüz bilmemekteyiz. Sebep ne olursa olsun, herkesçe kınanacak menfur bir olay. Bu olayın 
çok kısa zamanda aydınlığa kavuşturulacağı ve fail veya faillerinin adalete tevdi edileceği inanç 
ve beklentimizi belirtmek isterim. 

Bir önemli husus da, kesin olarak bilinmelidir ki, demokratik, laik, sosyal bir hukuk dev
leti olarak Türkiye Cumhuriyetinde bu kabil yasa ve insanlık dışı olaylar, başta Yüce Heyetiniz 
olmak üzere, demokratik rejime, insan hak ve hürriyetlerine yürekten bağlı halkımızca, tüm 
kurum ve kuruluşlarımızca nefretle kınanmaktadır ve kınanacaktır. 

Bu nedenle ve yakın maziden alınan dersle ve bilinçli olarak, herkes, devletin ve rejimin 
yanında yer alacak ve maceracıların hevesleri kursaklarında kalacaktır. 

Demokratikleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde, her türlü yasa dışı olayları ve provo
kasyonları dikkatle izlemek; teenni ile değerlendirmek; başta Hükümet olmak üzere, demok
rasiye inanmış olan hepimizin görevidir. Bu konuda, gerek Sayın İnönü'nün, gerekse Sayın Top
tan'in belirtmiş oldukları sözlere Anavatan Partisi Grubu olarak katılmamak mümkün değil
dir; aynı düşünce ve inancı taşımaktayız. Türk demokrasisinden ve rejiminden, her ne pahası
na olursa olsun, taviz vermek sözkonusu değildir ve olamaz. 

Arkadaşımız Sami Akkaş'ın evine yapılan bombalı saldırıyı da şiddetle kınamaktayız ve 
bunun son olay olmasını dilemekteyiz. Tesellimiz, güvenlik güçlerinin failleri yakalamış olma
sıdır. Aynı sürat ve dikkatin, diğer iki olayda da gösterileceğine inancımız tamdır. 

Huzur ve güvenliğin sağlanması, hürriyetçi demokrasinin ve nitelikleri Anayasamızda be
lirtilmiş olan devletimizin bekası, halkımızın, Yüce Meclisin, basının ve diğer kurum ve kuru
luşların sorumluluğuna tevdi edilmiş kutsal bir görevdir. 

Sözlerime son verirken, şehit Polis Memuru Mehmet Kâzım Çakmakçı'nın kederli ailesi
ne, tüm Emniyet camiasına, Prof. Dr. Muammer Aksoy'un kederli ailesine, üniversite ve hu
kuk camiasına, Anayasa Komisyonunda görevli bulunmaları hasebiyle^ Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Sayın Genel Başkanına Grubum adına taziyetlerimizi sunar, her iki merhuma Yüce 
Allah'tan rahmet niyaz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eldem. 

2. —Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Kars, Ağrı ve Erzurum'un ilçe ve köylerindeki, eği
tim, sağlık ve diğer sosyal sorunlar ile kuraklığın getirmiş olduğu sıkıntılara ilişkin gündem dışı konuş
ması ve Millî Eğitim Bakam Avni Akyol'un cevabı 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Sayın ismail Köse'nin, Kars, Ağrı, Erzurum'un ilçe 
ve köylerindeki eğitim, sağlık sorunlarıyla, kuraklığın getirmiş olduğu büyük sıkıntılar hak
kında gündem dışı söz istemi vardır; onu yerine getiriyorum. 

Buyurun Sayın Köse. 
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İSMAİL KÖSE (Erzurum) —- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin içinde bu
lunmuş olduğu ve son günlerde yaşamış olduğumuz millî meseleler dolayısıyla, yeni yılda Mec
lisimizin ara vermesi nedeniyle gitmiş bulunduğum, Ağrı, Kars ve Erzurum illerine bağlı ilçe, 
belde ve köylerinde yapmış olduğum gezide gördüğüm, o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın 
sıkıntılarını Yüce Heyetinize arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Heye
tinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Kars, Ağrı ve Erzurum illeri, coğrafî, sosyal, ekono
mik ve kültürel yönden birbirine çok benzerlikleri olan vatandaşlarımızın yaşadığı üç ilimiz
dir. Bu bölgede yaşayan insanlarımızın kaderleri hemen hemen aynı çizgidedir. Yine, eksi 10 
derece ile eksi 40 derece arasında altı ay kış mevsimini yaşayan bu bölgedeki insanlarımızın 
uğraşıları ve hayatlarını devam ettirdikleri işleri ise, ekseriyetle hayvancılıktır. Onbeş günlük 
yapmış olduğumuz gezi sonucunda, ülkenin muayyen yerlerindeki sıkıntılara ilaveten, hava şart
larının bu insanlar üzerinde yapmış olduğu çok daha ağır baskı sonucunda, onların çok daha 
fazla sıkıntılarının olduğuna şahit olduk. Tabiî, ülkenin her yerinde yaşayan insan, Türk Mil
letinin bir parçası olarak bizim insanımızdır; hepsine eşit, adil devlet hizmetlerinin gitmesin
den yanayız. Ancak, sınırda bekçilik görevini yapan ve millî meselelerde ilk heyecanı başlatan, 
özellikle yetmiş yıldan bu yana rejimimizin düşmanı olan bir devletin sınırında yaşayan bu in
sanlara, devlet olarak, Hükümet olarak ayrı bir gözle bakmak mecburiyetimiz vardır. Erivan 
sınırında yaşayan vatandaşımızın, arada sınır bulunan çayı geçmek suretiyle hayvanlarını Er
menistan topraklarında korkusuzca otlatırken, onların yakalaması sonucunda Türk Devletine 
iade edilme hadiselerini oralarda duyduk. Bu kadar yürekli ve inançlı olan insanlarımızın ne 
ile geçindiğini, eğitim ve sağlık hizmetlerinin ne şekilde yapıldığını, Hükümet, bir tarafa bı
rakmak suretiyle, sessiz kalamaz. 

Değerli milletvekilleri, Kars, Ağrı ve Erzurum İli ve ilçelerinde eğitim hizmetleri, özellikle 
ilköğrenimde vekil öğretmenlerce verilmektedir. Her ilimizde; ilgili ve o bölgede görev yapan 
etkili arkadaşlarımızdan aldığım rakamlara göre, Erzurum'da 250, Ağrı ve Kars illerinde de 
200 vekil öğretmen ilkokullarda görev yapmaktadır ve Ağrı'nın, en az 15 ilkokulu, öğretmen 
olmadığı için, birbuçuk ay sonra ve de vekil öğretmenler vasıtasıyla öğretime başlamıştır. 

Kars İlinde yaşayan vatandaşlarımız, Mavi Trenin -her ne kadar rengi boyatılmış "Mavi 
Tren" ismi konulmuşsa da- Kars'a kadar devam etmesini talep etmektedir. 

Yine üzülerek söyleyeyim ki, önceki yıllarda Erzurum'a, Kars'a kadar giden trende bulu
nan yataklı vagonlar "Zarar ediyor" gerekçesiyle hizmetten kaldırılmıştır. Kışın iki üç ay uçak 
inmediği için, Erzurum ve yöresine uçakla gidemeyen vatandaşımız, kışın o şartlarında, tren
lerde de yataklı vagon bulunmadığı için, seyahatini rahatlıkla yapamamaktadır. 

Bu bakımdan, Doğu illerimize, muhakkak surette, vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak 
üzere, yataklı vagon hizmeti yapılmalıdır. 

Ayrıca, şu anda üç ilimizde de en fazla sıkıntı yaratan olay, kar mücadelesi olayıdır. Köy 
Hizmetleri, köylere yapması gereken ve ulaşıma açması gereken yollarımızı, ancak köylü va
tandaş akaryakıt verdiği takdirde yapmakta ve açmaktadır. 

İbretle, üzüntüyle kaydetmek istiyorum; Kars'la Posof arasında bulunan Ilgar Dağının aşı
larak, Posoflunun, Kars'tan Posof'a gitmesinin tekrar sağlanması, -eğer Ilgar Dağı ulaşıma 
kapanmışsa- Posof Belediyesinin akaryakıtı kavuşmadığı müddetçe, tekrar kendi ilçesine, kö
yüne dönmesi mümkün değildir. Şu son yapmış olduğumuz seyahatte, akaryakıt konusunda, 
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gerek Köy HtzmeUeri Genel Müdürlüğünün, gerek Karayolları Genel Müdürlüğünün, köylü 
vatandaşımızdan, belediyelerden almış olduğu akaryakıtlara, o bölgede kar mücadelesi yaptı
ğını öğrenmiş bulunuyoruz. 

Daha ziyade hayvancılıkla meşgul olduğu için, tabiî afet haline gelen 1989 kuraklığının 
en ağır şartlarını, doğudaki bu üç ilimizde ikamet eden vatandaşımız yaşamaktadır. Vatanda
şımız, elinde olan hayvanını, kuraklık nedeniyle güz döneminde elinden çıkarmış, geriye kala
nını da bahara çıkarabilmek için mücadele etmektedir. Otun kilosu 500, samanın kilosu 400, 
kesif yemin -yani sunî yemin- kilosu ise 400 ila 600 lira arasında değişmektedir. Ziraat Banka
sına borcu olan vatandaşlarımızın borçları, her ne kadar kuraklık nedeniyle ertelenmiş ise de, 
çoğu, yine faiz uygulanmak suretiyle ertelenmiş; ancak, vatandaşın kendisini ve maişetini te
min etmiş olduğu hayvanını bahara çıkarabilmesi için destekleme kredisi verilmemiştir. 

Bu bakımdan, bu üç ilimizde, hayat şartları çok ağır hale gelmiştir. Bir an önce, bu vila
yetlerde yaşayan köylü vatandaşımızın, ek kredilerle desteklenmesinde yarar görmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, .Digor'u, belki de bir ilçe olarak dahi ismini duymayan değerli mil
letvekillerinin bilmesinde fayda görüyorum. Digor, Karsımızın, yine inançlı insanlarının yaşa
dığı bir ilçemiz. Digor İlçesi Belediyesini, ANAP'lı Belediye Başkanının bırakmış olduğu 100 
milyon lira borçla devralmış olan bir belediye başkanının, altı aydan bu yana, işçisine, perso
neline maaş veremez durumda olan bir belediye başkanının ıstıraplarının muhakkak surette 
dile getirilmesi gerektiğine inandığım için bahsetmek istiyorum. Digor Belediyesinin 100 mil
yon'lira borcu olduğu için, tiler Bankasından ve diğer kuruluşlarımızdan kendisine yapılan tah
sislere el konulmuş; daha önceki belediyenin borçları, yeni belediyeye ceza verilmek kaydıyla 
-maalesef- tahsil edilme cihetine gidilmiştir ve Digor'da görev yapan belediye mensupları yedi 
aydan bu yana maaşlarını alamamaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, İğdır'da sanayi sitesi tamamlanmamıştır. Vilayet olma noktasına 
gelen, büyük potansiyele sahip, tarımla meşgul o güzel ilçemizin daha önceki yıllarda temeli 
atılan sanayi sitesi tamamlanmamıştır. 

Yine üzülerek söylüyorum, büyük kapasitede ve fevkalade modern bir şekilde yapılan İğ
dır - Araş tplik Fabrikası da maalesef kapısına kilit vurmuştur. Kredi alanlar, fabrikaları alan
lar, hiçbir şekilde devlete beş kuruş para vermedikleri halde, -maalesef- bu fabrikaların kapıla
rına kilit vurmak suretiyle o bölgeyi terk etmişlerdir. 

Yine Kars'ın Ardahan ilçesindeki Kars Et Entegre Tesisleri de maalesef yanlış politikalar 
sonucunda şu anda kapısına kilit vurmuş ve birçok vatandaşımızın ortak olduğu bu müessese 
de kapatılmıştır. 

"Her üç ilimizde, 1980 yılında yapılmış ve çok az bir para ile faaliyete geçme durumunda 
olan sayısı ona yakın fabrika, kimlere satılmıştır, kaç lira kredi ile desteklenmiştir?" diye, ilgili 
bakana vermiş olduğumuz yazılı soru önergesi ise, maalesef, bekletilmiş bekletilmiş, sonunda 
da süresi içinde yazılı cevap verilmediği için sözlü soru önergesine çevrilmiş ve "Zamanı gelin
ce Mecliste sorunuza cevap verilecektir" diye, çok üzücü bir cevap verilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, milletvekillerinin sözlü ve yazılı soru önergelerini "Zaman içeri
sinde cevap verilmemiştir" demek suretiyle değiştirmek, milletvekilinin o andaki istemiş oldu
ğu bilgilere konulan bir ambargodur. Bu taze bilgileri vatandaşımıza ulaştırma imkânından 
bizi mahrum eden Sayın Bakanı huzurunuzda kınıyorum. 
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Ne şekilde saklarlarsa saklasınlar, hangi fabrikaların kimlere haksız şekilde satıldığı, kaç 
lira alındığı ve ne kadar yanlış kredilerle desteklenmek suretiyle, yeni şebekelerin ellerine tes
lim edildiği noktasındaki bütün bilgiler Doğru Yol Partisinin Genel Merkezinde ve hepimizin 
de evrakların arasında ve bilgisindedir. Günü gelince bunların hesapları sorulacaktır. 

Değerli milletvekilleri, yine bu üç ilimizde vatandaşlarımızın büyük yakacak sıkıntısı var
dır. Kok kömürünün tonu 270 bin lira, odunun tonu 300 bin lira, linyit kömürünün tonu ise, 
125 bin lira ile 220 bin lira arasındadır. Ağrı'nın Taşlıçay İlçesinde -Cizre'den tahsis edilen kö
mür getirilmediği için- vatandaşımız, hava sıcaklığının eksi 30 derece olduğu şu zamanda 
- maalesef- sobasını tüttürememektedir. Çünkü, Cizre'deki anarşi ve terör olaylarından dola
yı, tensip edilen mutemet, maalesef, gidip oradan kömürü getirememektedir. Her ilimizin, il
çemizin, köyümüzün başlı başına ayrı sıkıntısı ve ıstırabı vardır. O üç ilimizin milletvekilleri
nin de, o üç ilde yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntılarını, ıstıraplarını bizim kadar bilmekte ve 
bizim kadar bunun ıstırabını çekmekte olduklarına yakinen şahit olmaktayım; ancak, o mil
letvekillerinin de Hükümet nezdinde yapmış oldukları mücadele sonucunda herhangi bir im
kân götürememelerinin sıkıntısını da görmekteyim. 

Ancak, hizmet götürmeseniz dahi, şu kış aylarında o bölgede yaşayan insanlarımızı bir 
ziyaret etmenizde fayda vardır değerli milletvekilleri. 

Bugün, heyelana maruz kalmış ve ilçe merkezine getirilmiş Taşlıçay'a bağlı köylüler var; 
köyde heyelan olduğu için zorla getirilmişler, ilçe merkezinde bunların tümü bir yere dolduru
larak, insanlık dışı her türlü baskı yapılmak suretiyle, ' 'burada kalacaksın'' denmiş; ama ne 
yakacak, ne yiyecek, ne de giyecek yardımı yapılmış ve maalesef bir kısım vatandaş da "Hiç 
olmazsa mevcut imkânlarımı değerlendireyim" demek suretiyle köylerine dönmüşlerdir. Bu in
sanların da en kısa zamanda ihtiyaçlarının giderilmesi gerekmektedir. 

Sağlık ocaklarında doktor yok; lise ve ortaokullarda öğretmen yok. tsim veriyorum ve 
sayın bakanların dikkatine sunuyorum. Posof'ta, o mübarek insanlar, kendi imkânlarıyla ve 
yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın katkılarıyla hastanelerini kendileri yapmışlar, içerisin
deki bütün araç ve gereçlerini Posoflu vatandaşlarımız temin etmiş olmasına rağmen, maale
sef, hastanede doktor yoktur. Ağrı Devlet Hastanesinde göz doktoru yoktur. Posof Lisesinde 
en az altı branşta öğretmen yoktur, örnek olarak veriyorum : Tutak'ta, 13 köy eğitime birbu-
çuk ay sonra başlamıştır, özümüz Köyünde 85 öğrenciye bir vekil öğretmen hizmet vermekte
dir; Güneşgören Köyünde 90 öğrenciye bir vekil öğretmen vardır. 

Ağrı merkezden bir vatandaşımız, menenjit olan çocuğunu Erzurum Araştırma Hastane
sine götürüyor, on günde teşhis konulmuş ve $ifa bulamayacağı kanaatine varılınca, çocuğunu 
hastaneden çıkarmak mecburiyetinde kalan bu vatandaşımıza "1 milyon 800 bin lira hastane 
masrafını vermediği takdirde çocuğunun verilmeyeceği" söylenmiştir. Vatandaş, cebinde bulu
nan 800 bin lirayı ödemiş; ancak 1 milyon lirası olmadığı, daha sonra da getirme imkânına 
sahip olmadığı için, çocuğunu gece hastaneden kaçırmıştır. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Doğru değil, doğru söylemiyorsun. 
BAŞKAN — Sayın Köse, süreniz... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Doğru olup olmadığını öğrenir, ondan sonra gelir söylersin 

değerli milletvekili, tsim veriyorum, isim... 
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Doğru değil. 
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ÎSMAtL KÖSE (Devamla) — Yalan söylemek, ne partimize ne de şahsıma yakışır. O sözü 
aynen size iade ediyorum ve teessüf ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Köse... Sayın Köse... Süreniz doldu, lütfen toparlayın. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Taşlışahin'in, Digor'un, Posof'un neresi olduğunu sorsam, 

orada kimlerin yaşadığını sorsam bilemezsin... 
HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Çok iyi biliyorum. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bilmediğin, şunlara itirazından belli. Saygıyla dinlemesini 

öğren. 
BAŞKAN — Sayın Köse, lütfen bitiriniz. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Şu anda, keşke şu millî müessese, şu konuşmamızı verseydi 

de şu Posof'tu, Digor'lu, Iğdır'lı şu müdahalenize şahit olsaydı. Bunların doğru olup olmadı
ğını, ilk önce o bölgede yaşayan sayın milletvekillerimiz bilmeliler ve rica ediyorum, toplantı
dan sonra o bölgenin değerli milletvekillerine, bu köyleri ve hastaneleri, vermiş olduğum isim
leri sorun; eğer bir tane yanlış varsa, buyurun kuliste tekrar sizinle sohbet etmeye hazırım. 

BAŞKAN — Sayın Köse, süreniz doldu, lütfen bitiriniz. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın Başkan, haksız yere müdahale edene sabretmek müm

kün olmuyor. Hiç olmazsa, oradaki insanlarımızın çekmiş olduğu ıstırabı şuradan anlatmamı
za tahammül etmek mecburiyetleri vardır. 

Erzurum'un Narman İlçesinde, röntgen cihazları konulmuş; ama, röntgen teknisyeni yok. 
Şenkaya'nın 8 köyündeki ilkokulda, maalesef, vekil öğretmenler görev yürütüyorlar. Çat İlçe
si, Yavi Beldemizde ortaokulumuz var, ama, ancak bir tek öğretmenimiz var. Yani hangi ile, 
hangi ilçeye, hangi köye bakarsanız, eğitim, sağlık ve ekonomik meselelerde bu sıkıntıların hepsini 
görmek mümkündür. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, 1990 yılı il genel meclislerinin yapmış olduğu mahallindeki 
programlar, genel müdürlüklere gelmiştir ve incelemesi yapılmaktadır. İl genel meclislerinde, 
her üç ilde, Doğru Yol Partisi hem daimî encümene, hem il genel meclisi üyeliklerine sahiptir. 
Yani, birinci parti olması hasebiyle, oradaki programlarda, o bölgenin başında bulunan valile
rimizin yapmış olduğu programlar tespit edilmiş ve bakanlığa, genel müdürlüklere gönderil
miştir. Şimdi, korkum odur ki, orada yapılan programların, burada çeşitli baskılar sonucunda 
veya tavassutlar sonucunda değiştirilmesi için faaliyetler vardır. Millî iradenin temsilcisi olan 
il genel meclislerimizin ve başlarındaki devletin temsilcisi olan valilerimizin yapmış olduğu bu 
programların değiştirilmesine gönlümüz razı değildir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları, muhak
kak surette en isabetli olarak tespit edildiğinden, bu programların değiştirilmemesini arzu edi
yorum. Bu bölgemizdeki iklim şartları, o bölgedeki vatandaşlarımızın aleyhine olduğu için, 
diğer bölgelerden çok daha ağır şartları yaşayan bu üç ilimizdeki insanlarımızın kullandığı zi
raî kredilerdeki faizlerin hiç olmazsa Batı Anadolu'daki vatandaşlara uygulanan kredi faizle
rinden çok daha düşük olarak uygulanmasını arzu etmekteyim. Halk Bankası kerdilerinin faiz 
oranlarının, yine o bölgede sanayi ile meşgul olan vatandaşlarımıza farklı olarak uygulanma
sından yanayız. 

Sözümün başında da belirttiğim gibi, ulaşım imkânlarının rahatlığa kavuşturulması için, 
Mavi Trenin muhakkak surette Kars'a kadar götürülmesini ve Doğu Anadolu Bölgesine giden 
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trenden kaldırılan yataklı vagonun yine hizmete konulmasını temenni ediyorum. 
Bu mübarek günde, Kandilinizi tebrik ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sırala

rından alkışlar) 
BAŞKAN — Hükümet adına cevap vermek üzere, Millî Eğitim Bakanı Sayın Akyol. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri, sorumluluğum ve yetkim dolayısıyla, Hükümet adına, sadece millî eğitimle ilgili konular
da Sayın Köse'yi cevaplandırmak istiyorum. Sözlerimin başında Yüce Meclisi saygıyla selamlı
yorum. Sayın Köse'ye de, açıklama yapma imkânı verdikleri için teşekkür ediyorum. 

Doğu ve Güneydoğu -ya da mahrumiyet- bölgelerindeki öğretmenlerimizin durumu, okul
larımızın sorunları konusunda, komisyonlarda ve Genel Kurulda çeşitli açıklamalar yaptığımı, 
gerçekleri olduğu gibi ortaya koymaya çalıştığımı biliyorsunuz. 

Dengesiz dağılımın, doğunun uzaklığından, mahrumiyet bölgesi oluşundan kaynaklandı
ğı ve ayrıca, çeşitli faktörlerle oradaki öğretmenlerimizin batıya doğru kaymakta oldukları, 
yılların bilinen gerçeğidir. Bunun için 46 bin fazla öğretmenimiz olduğunu, buna karşılık 25 
bin öğretmen açığının bulunduğunu da biliyorsunuz. Yaptığımız maaş artışlarıyla, Doğu Ana
dolu'da, batıya göre iki misli maaş artışlarıyla, özellikle oradaki öğretmenlerimize ve çocukla
rına diğer özel, öncelikli, sosyal, kültürel imkânlar sağlamakla bölgede çalışmayı özendirmeye 
çalışıyoruz. 

46 bin öğretmene karşılık, 25 bin öğretmen açığımız olduğunu biliyorsunuz. Yapmakta 
olduğumuz düzenlemelerle, önümüzdeki yıl, objektif kriterlere bağlamak ve özellikle mahru
miyet bölgelerinde öğretmenlerimizi tutabilmek, özendirmek ve onların, orada hem meslekî, 
hem sosyal güvenliklerini sağlamak gibi tedbirleri mutlaka uygulamaya koyma azminde ve ka
rarında olduğumuzu arz ediyorum. 

Şimdi, üzerinde durulan diğer konulara geliyorum : Bazı okullarımızın öğretime geç baş
ladıkları doğrudur; öğretmenlerimizin görev yerine gitmemelerinden kaynaklanan sıkıntıların 
olduğu, kış sebebiyle, bizden kaynaklanmayan sebeplerle okulların gecikmeli olarak öğretime 
başladıkları doğrudur; ama, şunu arz edeyim : Ne Erzurum'da, ne Kars'ta, ne de Ağrı'da hiç
bir kapalı okulumuz yoktur. 

Bunu rakamlarla arz edeyim : Kars İlinde, bugün, okul öncesinden, anasınıfından itiba
ren 1 038 adet çeşitli eğitim kurumumuz, 142 719 Öğrencimiz, 4 435 öğretmenimiz var; ama, 
tabiî bu öğretmenlerin tümü asil öğretmen değil; bu yıl gönderdiğimiz öğretmen sayısı, ilköğ
retimde 3 285, ortaöğretimde 796'dır. Bu yıl, 255 yeni, asil kadro verilmiştir; destek personel 
olarak da 160 vekil öğretmen verilmiştir. Kars İlinde destek personel açısından, usta öğretici, 
teknisyen, mühendis ve hizmetli olarak 174 kadro tahsisiyle, mevcut öğretim personeli sayısı 
4 510 olmuştur. 

Sayın Köse, yatırımlar konusuna değinmedi; ama yatırımlara ağırlık verilmektedir. 
Sadece yöneticilerde, vekâleten yürütmelerden kaynaklanan, açığımız vardır. 
Kars İlimizin okullaşma oranı, özellikle ilköğretimde sevindiricidir. Okullaşma oranı ilko

kullarda yüzde 74,8, ortaokullarda yüzde 39,2, liselerde ise yüzde 20 civarındadır. 
Posof'la ilgili bir konuya değinmek istiyorum : SHP Milletvekili Sayın arkadaşım Vedat 

Bey, Posoflu bir heyetle geldiğinde, "Bütün okullarda öğretmen olduğunu; ama, vekil bulun-
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duğunu, branş öğretmenlerinde eksiklikler olduğunu" ifade etmişlerdi. Mecliste özel bir top
lantı yaptık ve onların da sorunlarını gidermek için, yeni atamalarla ve asker öğretmenlerle 
takviyesi yoluna gitmeye çalıştık. Şüphesiz sıkıntılar var; ama, eldeki mevcut imkânlarla, hiç 
olmazsa, okulları kapatmamak, imkânlarını sağlamak gibi bir yola başvuruyoruz. Branş dal
larındaki sıkıntılarımız, sadece bu 3 ilimize ait değildir; batıda da branş öğretmenlerinde sı
kıntılarımız vardır. Konya'nın, Trabzon'un ve Sivas'ın dahi çok büyük öğretmen ihtiyacı var
dır. Buna mukabil, öğretmen fazlası olan yerler de vardır. 

Bu konunun çözümü için merkezden özel timler göndereceğim ve onbeş yirmi gün içinde, 
fazlalıkların dağılımını sağlayacağım. Bunlar, valiyle, millî eğitim müdürüyle oturacaklar ve 
nerede yığılma var, kimin eşi, kimin işi neredeyse, bunlara bakacaklar, takviyeyi, dengeli dağı
lımı sağlayacaklar. Milletvekili arkadaşlarımdan istirhamım, -Konyalılarla anlaştım- lütfen, bu 
konularda bazılarına aracı olmayınız. 

MEHMET ALÎ DOĞUŞLU (Bingöl) — Yalnız Konya'da değil, bütün illerde yapın. 
MÎLLÎ EĞİTÎM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Mehmet Beyi görünce misal ver

dim; Sayın Keçeciler, "Ses çıkarmayacağız, istediğinizi alın, istediğinizi verin" dediler; onun 
için arz ediyorum. Lütfen, o öğretmenlerimizin isteklerine saygı gösterin; ama, pek uymayın, 
"yapamıyoruz" deyin; lütfen, "okul daha önemli, öğrenci daha önemli, vatandaş daha önemli" 
deyin. 

ÎSMAÎL KÖSE (Erzurum) — Bir haksızlık olduğunu siz de kabul ediyorsunuz Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞİTÎM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Bu, yılların birikimi. Haksızlık 

değil de, adil olmayan bir dağılım var diyorum. Açıkça söylüyorum ve onun için çözüm arıyo
rum. Çözüm için de en büyük gerekçem odur; düzeltmemiz gerekir diyorum Sayın Köse. 

Erzurum İline gelince: Biliyorsunuz, Erzurum'da 1 439 çeşitli eğitim ve öğretim kurumu
muzda 160 057 öğrencimiz, S 180 öğretmenimiz var. 

Yatırımlarımız konusunda sorunuz olmadı. Aynı sorunlar bu ilimiz için de geçerli. 
Ağrı İlinde de hiç kapalı okulumuz yok. Ağrı'da 754 çeşitli eğitim kurumumuz, 70 557 

öğrencimiz ve 2 031 de öğretmenimiz var. Burada da sadece 21 -kadro açığı değil- yönetici açı
ğımız var; onların da atamalarını yapacağız. 

Bu vesileyle, üç ilimizin durumunu ifade ettim. Şüphesiz, amacımız, daha iyi, dengeli ve 
adil bir eğitimdir. Daha iyi bir hayat tarzı için bu konuda görüş birliği içinde olduğumuzu bili
yoruz; ama imkânları en rasyonel kullanmanın çabası içinde olduğumuzu da arz ediyor, saygı
lar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Niğde Milletvekili Mahmut Oztürk'ün, Aksaray ili ve ilçeleriyle Tuz Gölü civarında çorak-
laşan araziler ve çiftçilerin acil sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Son gündem dışı söz talebi, Niğde Milletvekili Sayın Mahmut Oztürk'ün, 
Aksaray Tuz Gölü civarında çoraklaşan arazilerin ve çiftçilerin acil sıkıntıları hakkında. 

Buyurun Sayın öztürk. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Tuz Gölü 

civarında, namı diğer Yeşil Aksaray'ın hızla çoraklaşan birinci sınıflarım arazilerinin durum
ları hakkında söz almış bulunuyorum; Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. 
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Sayın üyeler, Konya kapalı havzasının kuzeydoğusunda 20 200 kilometrekare su toplama 
alanına sahip Tuz Gölü Havzasının en çukur kısmında yer alan Tuz Gölü, ortalama 905 kotun-
dadır. Göl yüzeyi ise gene ortalama 1 600 kilometrekaredir. Sözkonusu Tuz Gölünün önemli 
bir kısmı -ki, güney, güneydoğu ve doğu kısımları- Aksaray il hudutları içerisinde kalır. Tuz 
Gölü Havzasında yaklaşık 1 milyon 250 bin hektar civarında toprak vardır. Bunun gene yakla
şık yüzde 40'ı Aksaray hudutları içerisindedir. 

Sayın üyeler, Tuz Gölünün kıyısında ince bir şerit halinde yer alan çorak toprak kuşağı, 
son beş yıldır hızla büyüyerek Aksaray'ın Altınkaya Kasabası, Hanovası Köyü, Beyazsaray Köyü, 
Ulukışla Köyü, Yeşiltepe Kasabası, Yenikent Kasabası ve Eskil Kasabasının geniş tarım arazile
rini yok etme noktasında tehdit eder duruma gelmiştir, özellikle, Altınkaya Kasabası ile Be
yazsaray, Hanovası ve Ulukışla köylerinin birinci sınıf tarım arazileri hızla çoraklaşarak, yok 
olma tehdidi altındadır. 

Sayın üyeler, çoraklaşan arazi o kadar hızla ilerlemektedir ki, -pek çok üye belki görmüştür-
bugün, E-5 karayolunun üzerinden geçerek, kasabanın yerleşim sahasına girmektedir. 

Yine bu çoraklaşma, birinci sınıf tarım arazilerini yok ettiği gibi, meraları da yok ederek, 
hayvancılığı tehdit altına almaktadır. 

Sayın üyeler, göl tarihinde çoraklaşma şeridi şimdiye kadar aynı dururken, yani hiç büyü-
mezken, Hükümetin, Konya Ovası anaboşaltım kanalını Tuz Gölüne bağlamasından sonra, yani, 
Konya Ovasını kurtarma pahasına Aksaray Ovasını feda etme projesi çerçevesi içerisinde, ço
raklaşma başlamıştır. Hükümetin, bir taraftan sulama için kaynak aktarırken ve bununla övü
nürken, Aksaray Ovasını çoraklaşmaya terketmesini çok üzücü buluyoruz. Bugün, yaklaşık 
40 bin dönüm cjvarındaki arazi, çoraklaşarak, yok olmuştur. Çiftçi perişan ve tedirgindir. 

Çoraklaşmanın sebebi ne olursa olsun, acil tedbirlere ihtiyaç vardır. Son üç yıldır, yetkili
lere yaptığımız müracaatlardan, şimdiye kadar somut bir netice alamadık. Bu konuda, alın
mayan tedbirlerin hiç olmazsa bundan sonra alınması hususunda, yetkililerin ilgisini bekliyo
ruz. Zira, Tuz Gölü yanında, bir de tuz tarla alanları meydana gelecektir. Aksaray Ovası, böyle 
giderse "Tuz Ovası" olacaktır; bu olmamalı. Bu konuda Hükümetin tedbirini bekler, Yüce 
Heyeti saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin 

dönüşüne kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1110) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Ocak 1990 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gi
decek olan Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin dönüşüne kadar; Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin,Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Federal Almanya'ya gidecek olan Millî Savunma Bakam ismail Safa Giray'ın dönüsüne 

kadar Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment Konukman'ın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1111) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
27 nci Uluslararası Wehrkunde (Savunma Bilimi) toplantısına katılmak üzere 2 Şubat 1990 

tarihinde Federal Almanya'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı t. Safa Giray'ın dönüşüne 
kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment Konukman'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Finlandiya ve Kanada'ya gidecek olan Dışişleri Bakam A. Mesut Yümaz'ın dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakam Güneş Taner'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1112) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 5 Şubat 1990 tarihinde Finlandiya ve Kanada'ya gidecek 
olan Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Baka
nı Güneş Taner'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Bir üyeye mazereti nedeniyle izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1113) 
BAŞKAN — Bir sayın milletvekiline izin verilmesine dair, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığının tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger'in, mazereti nedeniyle 30.1.1990 tarihinden geçerli 

olmak üzere 20 gün izinli sayılması, Başkanlık Divanının 31.1.1990 tarihli toplantısında uygun 
görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (1/446, 1/480) (S. Sayısı: 243 ve 243'e 1 inci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" 
kısmının birinci sırasında bulunan, Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hüküm
lerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna 
Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Dünkü birleşimde, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, maddelerine ge

çilmesinin oylanmasında kalınmıştı. 
Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Tasarının maddelerine 

geçilmesini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren 

Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 12.9.1330 tarihli Askerî Tayinat ve Yem Kanunu Muvakkatinin 36 ncı mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Fevkalade hallerin devamı müddetince Maliye ve Gümrük Bakanlığının olumlu görüşü 
alınmak kaydıyla Millî Savunma Bakanlığının istihkak bedelini tecavüz edebilme yetkisi vardır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum... 
KENAN SÜZER (Tokat) — Karar yetersayısı yok Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Dikkate alacağım efendim. 
1 inci maddeyi kabul edenler...- Etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur; 15 dakika ara ve

riyorum. 

Kapanma Saati : 16.33 

(1) 243 ve 243e 1 inci Ek S. Sayılı Basmayaztlar 31.1.1990 tarihli 71 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 16.50 . 

BAŞKAN : BaşkanvekUİ E. Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertugrul Ünlü (Bursa), Mustafa Sangiil (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72 nci Birleşiminin ikinci Oturumunu 
açıyorum. 

Müzakerelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. —Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Vsren Hükümlerindif Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Bazt Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki \bren Hükümlerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (1/446, 1/480) (S. Sayısı: 243 ve 243'e 1 inci Ek) (Devam) 

BAŞKAN — Daha önce, müzakere edilmekte olan kanun tasarısının 1 inci maddesinin 
oylamasında kalmıştık. 

1 inci maddeyi tekrar oylarınıza sunuyorum : 1 inci maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Efendim, maalesef, yine karar yetersayısını bulamadık. 

Bundan sonra da bulacağımız kanaati olmadığından, Bakanlar Kurulu hakkındaki (U/13) 
esas numaralı gensoru önergesini ve Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleriyle sözlü 
soruları görüşmek için, 6 Şubat 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 16.51 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Bulgaristan'dan ülkemize göç eden soydaşlarımıza iliş

kin sorusu ve Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'in yazılı cevabı (7/1039) 
T.B.M.M. Başkanlığına 

Aşağıda sunduğum sorularımın Dışişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

8.1.1990 
Mahmut Alınak 

Kars 
1. Bulgaristanlı Türklerin ülkemizden geriye göç etmelerinin sebebi nedir? Bu insanlar

dan çadırlarda yaşayanlar var mıdır? Var ise sayıları ne kadardır? Devlet binalarında topluca 
barındırılanlar var mıdır? Var ise topluca barındırılmayı insanî buluyor musunuz? 

2. Geriye göç edenlerin sayısı ne kadardır? 
3. Bulgaristanlı Türkleri insanî nedenlerle mi yoksa iç politik hesaplarla mı kabul etmiş

tiniz? Bu uygulamanızda erken seçimi gündemden çıkarma gibi bir amacınız var mıydı? 
4. TRT'nin gerek halen ülkemizde bulunan ve gerekse geriye göç eden bu insanların so

runlarını kamuoyuna duyurmamasının sebebi nedir? 

TC. 
Dışişleri Bakanlığı 30.1.1990 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPLD/330-52 

Konu : Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 10.1.1990 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1039-3994/18455 sayılı yazılan 
Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'ın Bulgaristan'dan ülkemize göç eden soydaşları

mız hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 
Saygılarımla arz ederim. 

A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakanı 

Bulgaristan'da Todor Jivkov yönetimince Türk azınlığına karşı şiddete dayalı bir eritme 
kampanyasının 1984 yılı sonlarında başlatılması üzerine, Türkiye derhal tepki göstermiş ve so
run Türk dış politikasının öncelikli konularından biri haline gelmiştir. Bu çerçevede Türk azın
lığının statüsünün ve gaspedilen haklarının geri verilmesi için Bulgaristan nezdindeki diyalog 
girişimlerimizin sonuçsuz kalması üzerine konu tarafımızdan uluslararası forumlara götürül
müştür. 

Bulgaristan'ın eritme politikası uluslararası düzeyde büyük tepki görmüş, belli başlı bü^ 
tün uluslararası kuruluşlarca kabul edilen kararların yanı sıra, Bulgar Meclis Başkanı tarafın
dan ahiren belirtildiği üzere sosyalist ülkeler dahil 159 ülke Bulgaristan'ı bu sebeple kınamıştır. 

Bulgaristan'daki soydaşlarımızın dört yılı aşkın süre maruz kaldıkları dayanılmaz baskı
lar neticesinde doğup büyüdükleri, sadık ve çalışkan vatandaşlar olarak emek verdikleri 
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toprakları hangi koşullar altında terkettikleri bilinmektedir. Jivkov yönetiminin bu baskıları 
sonucu Bulgaristan'ı terketmek zorunda kalan soydaşlarımızı Türkiye'nin insanî mülahazalar
la kabul etmesi kadar tabiî bir davranış olamazdı. 

İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa kıtasında yaşanan bu en geniş zorunlugöçe sebep 
olan politikaların sahibi bugün artık ülkesinin başında olmadığı gibi, azınlık politikası dahil 
çeşitli gayrimeşru tasarrufları nedeniye yargıç önüne çıkarılmayı beklemektedir. 

Yeni Bulgar yönetimi, Jivkov'un Türk azınlığına karşı uyguladığı politikaları suç olarak 
nitelemiş, siyasî hata olarak kınamış ve soydaşlarımızın isimleriyle, dil ve din alanlarındaki hak
larını iade edeceğini açıklamıştır. 

Yurdumuza geldikten sonra dönmek zorunda kalan soydaşlarımız hakkında yapılacak bir 
değerlendirmede şu hususların bilinmesi faydalıdır. 

Yaz aylarında, Bulgaristan'dan sınır dışı edilen veya kaçan soydaşlarımız mallarını, mülk
lerini, sosyal haklarını ve hatta bazı hallerde eşlerini ve çocuklarını geride bırakmak zorunda 
kalmışlardır. Bulgar yönetiminin bu uygulaması ile parçalanmış aileler sorunu dramatik bo
yutlara ulaşmış, son göç olayı ile onbinlerce yeni parçalanmış aile ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin 
Bulgar uyrukluların vizesiz girişlerine cevaz veren istisnaî uygulamayı 22 Ağustos tarihinden 
itibaren sona erdirme kararını almasında parçalanmış aileler sorununun ulaştığı bu boyut baş
lıca neden olmuştur. Yeniden vize uygulama kararı sonrasında, ülkemize kabulde öncelik bu 
gibi ailelerin birleştirilmesine yönelik olup, her şeyden önce insanî nitelikteki bu sorunun ha-
flfletilmesine çalışılmaktadır. 

Bulgaristan'a geri dönen soydaşlarımızın büyük kısmı neden olarak Bulgaristan'da kalan 
yakınlarım göstermekte, daha az sayıda kişi ise uygun bir iş veya konut bulamama gibi sebep
ler zikretmektedir. 

öte yandan, ilk kez pasaport alma imkânına kavuşan ve bundan yararlanarak Türkiye'ye 
akrabalarını göremk için gelenler, yerleşmek için esasen kararsız olanlar, Türkiye'deki yakınla
rından bekledikleri yakınlığı ve ilgiyi göremeyenlerden de Bulgaristan'a geri dönenler olmuştur. 

iran'dan, Afganistan'dan, Kuzey Irak'tan çeşitli şekillerde gelen yüzbinlerce insandan sonra, 
iki buçuk ay zarfında gelen üçyüz bini aşkın soydaşına Türkiye'nin sağladığı imkânlar, geliş
miş Batı devletlerinin dahi ülkelerine birkaç yüz kişi sığınması üzerine vize uygulama kararı 
verebildikleri göz önüne alındığında, daha iyi takdir edilebilecektir. 

Bulgaristan'dan ülkemize gelen soydaşlarımızın iskân ve istihdamı gibi konularda koordi
nasyon Devlet Bakanlığınca (Prof. Dr. R. Ercüment Konukman) sağlandığından, önergenin 
bu bölümleri anılan Devlet Bakanlığını ilgilendirmektedir. 

önergedeki dördüncü sorunun ise Bakanlığımı ilgilendiren bir yönü bulunmamaktadır. 

2. — Tunceli Milletvekili Orhan Uli Ytldırtm'tn, 1983 yûtndan bugüne kadar düşüncelerinden 
dolayı tahkikata uğrayan subay ve astsubaylara ilişkin sorusu ve Mülî Savunma Bakanı İsmail Safa 
Giray'ınyazüı cevabı (7/1046) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılması istemimi arz ederim. 
Orhan Veli Yıldırım 

Tunceli 
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Son günlerde basında çıkan haberlere göre ordumuzun bünyesinde irtica hareketlerinin 
hız kazandığı, bu nedenlerle Hava Kuvvetlerinde birçok subay ve astsubayın tahkikata maruz 
kaldığı, bunlardan bazılarının sorgulama esnasında işkence gördüklerinden bahisle adlî merci
lere başvurdukları yazılmaktadır. 

Soru : 1. Basında çıkan haberler doğru mu? Doğru ise hassas olan bu konuda kamuo
yuna bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz? 

2. 1983 tarihinden bu yana düşüncelerinden ötürü silahlı kuvvetlerimizde kaç subay ve 
astsubay tahkikata uğramış, bunların kaçı irticaî düşünce temelinde tahkikata uğramıştır? İrti
ca dışında takibata uğrayan subay ve astsubay sayısı nedir? Takibat varsa hangi düşünce ve 
eylemlerinden dolayı takibat açılmıştır? Bu nedenlerle kaç kişi ordudan ihraç edilmiştir? 

3. Askerî okullara öğrenci alımında özellikle mülakat imtihanında, teokratik devlet öz
lemli sorulara ağırlık verildiği doğru mu? 

4. Askerî okullara öğrenci alımında mezhebi, yaşadığı bölge veya doğduğu il etken olu
yor mu? 

5. 1980 sonrası askerî okullara Tunceli doğumlu kaç öğrenci başvurmuş, bunlardan kaç 
tanesi askerî okullara alınmıştır? 

6. Türkiye'de münteşir bazı gazetelerin askerî garnizona alınmadığı doğru mudur? Cum
huriyet gazetesinin garnizona sokulmadığı söylenmektedir, bu doğru mudur? 

7. Hükümetin tanımış olduğu imtiyazlarla güçlenen Al-Baraka, Faisal Finans gibi tslam 
Kalkınma Bankası kaynaklı şirketlerin irticaî hareketlerde etkisi var mı? Varsa önlem olarak 
ne düşünüyorsunuz? 

8. Bu konunun Rabıta olayı ile ilgisi var mı? Varsa etkisini araştırdınız mı? 

TC. 
Millî Savunma Bakanlığı 31.1.1990 
KANUN : 1989/46-TÖ 

Konu : Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Bşk. lığının 11 Ocak 1990 tarihli ve Kan. Kar. Md. 7/1046-4012/18529 sa
yılı yazısı 

Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım tarafından verilen ve ilgi ekinde cevaplandırılmak 
üzere Millî Savunma Bakanlığına gönderilen yazılı soru önergesine ilişkin cevap ektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 
t. Safa Giray 

Millî Savunma Bakanı 

Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın Yazılı Soru önergesine Cevaptır 
1. Genelkurmay Başkanlığına yapılan ihbarlar ve sürdürülen incelemeler sonucu aşırı sağ 

irticaî unsurların özellikle Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine sızma ve örgütlenme giri
şimleri içerisinde bulundukları ve bu maksatla bazı küçük rütbeli personelle bağlantı kurmaya 
çalıştıkları tespit edilmiştir. 

Askerliğin temeli olan disiplinin korunması ve devamı Türk Silahlı Kuvvetlerinde hayatî 
önemi haiz bir konudur. Bu hususta yasaların verdiği yetkilere dayanılarak her türlü idarî 
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tedbirler komutanlıklarca alınmakta ve yaptırılan soruşturma sonucuna göre ilgililer hakkın
da gerekli adlî işlemler yürütülmektedir. Bu işlemler sırasında soruşturmaya konu olan bazı 
kişiler tarafından, tahkikatı amacından saptırmak maksadıyla, kendilerine işkence yapıldığına 
dair iddialar ileri sürülmekteyse de bunların gerçeği yansıtmadığı ve iddiadan öteye gitmedik
leri anlaşılmakla birlikte, bu doğrultudaki iddialar hakkında gerekli yasal işlemlere derhal ve 
titizlikle tevessül edilmektedir. 

2. 1983 yılından bu yana tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasî, yıkıcı, irticaî ve bölü
cü olaylara karıştığı, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu anlaşılan 237 subay, 127 astsubayın Si
lahlı Kuvvetlerden ilişiği kesilmiştir. Bu personelden aşırı sağ irticaî nedenlerle ilişiği kesilenle
rin 97'si astsubay, 17'si subay olmak üzere toplamı 114 kişidir. 

3-4. Askerî okullara, ilgili yönetmeliklerinde belirtilen şartları taşıyan ve sınavlarda ba
şarılı olanlar alınmaktadır, öğrencilerin seçiminde yaşadığı bölge, doğum yeri ve mezhebi gibi 
hususların etkili olması ve sınavlarda teokratik devlet özlemini içeren sorulara yer verilmesi 
kesinlikle sözkonusu değildir. 

5. 1980 yılı sonrasıda askerî okullara Tunceli doğumlu 657 müracaat olmuştur. Bunlar
dan giriş şartlarını taşıyıp sınavlarda başarılı olan 55 kişi askerî okullara öğrenci olarak alınmıştır. 

6. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli; Bakanlar Kurulu Kararı ve mahkemeler tarafından 
yasaklanmış olan yayınlar dışında her türlü kitap, dergi, mecmua ve gazeteyi okumakta ser
besttir. Yasaklanmış yayınlar dışındaki yayınların askerî garnizonlara sokulmaması gibi bir durum 
da sözkonusu değildir. 

7-8 . AI-Baraka, Faisat Finans, İslam Kalkınma Bankası gibi kuruluşların irticaî hare
ketlere etkisi olup olmadığı ve Rabıta olayı ile ilgilerinin bulunup bulunmadığı hususu, Millî 
Savunma Bakanlığının görev ve faaliyet alanı dışında kalan bir konudur. 

Bilgilerine arz ederim. 

î. Safa Giray 
Millî Savunma Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

72 NC1 BİRLEŞİM 

1 . 2 . 1990 Perşembe 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARİ 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atallay Ve 38 arkadaşının; olağanüstü hal 
uygulamasının sürdürüldüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki sorunları çöz
mekte acze düşerek vatandaşların güvenini kaybettikleri, uyguladıkları yanlış politi
kalarla bölgedeki yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırdıkları, top-
lu'mısal barışın bozulmasına neden oldukları ve siyasal nedjenlerle vatandaşların smır 
ötesi ülkelere göç etmeleri olayına seyirci kaldıkları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üye
leri halkıkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru 
açılmasına ilişkim önergesi (11/H3) (Görüşme günü : 6.2,1990 Sah) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki 
Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları (1/446, 1/480) (S. Sayısı : 243 ve 243'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 31.5.1989; 24.12.1989) 

2. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 'Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) 
(S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 

(Devamı arkada) 



3. — istanbul Mületveikili Bülent Akarcalı ve 40 Arlkadaşının Sigara, Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Mil
letvekili Cüneyt Canver'in 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda da Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın 
Zararlarının Önlenmesi İçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa Önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu '(2/189, 2/190, 2/193) l(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
28.11.1989) 

4. — 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunumun Bazı 'Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. 
Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 29.11.1989) 

5. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! ve 57 Arikadaşının, 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/119) (S. Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi: 4.12.1989) 

6. — 3466 Sayılı Uzanan Jandarma Kanununun iBazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/631) (S. Sayısı : 294) 
(Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

7. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1/641) (S, Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi: 20.12.1989) 

8. — Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiritaes'irie ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1 /499) 
(S. Sayısı : 119 ve 119'a 1 inci Bk) (Dağıtma tarihleri : 8.11.1988; 29.1.1990) 

9. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 'Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/415) (S. Sayısı : 120 ve 120'ye 1 inci Bk) (Dağıtma tarihleri : 9.11.1988; 29.1.1990) 

10. — Giresun Milletvelkili Burhan Kara ve 40 Arlkadaşının, 22 Mayıs 1987 
Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Töklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/202) ı(S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1990) 

11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmza
lanan Yatırımların. Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan Ve 'Bütçe 'komisyonları raporları (1/501) (S. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi: 30.1.1990) 


