
DÖNEM : 18 CİLT : 40 YASAMA YILI : 3 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

73 üncü Birleşim 

6.2. 1990 Salı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 243 

II. — GELEN KÂĞITLAR 244 
III. — YOKLAMA 246 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 246 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 246 

1. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroglu'nun, Çamburnu ve Yeniay Be
lediyeleri hudutları içindeki tapulu arazilerin Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığınca orman sınırları içerisine alınmak istenmesine ilişkin gündem dışı ko
nuşması. 246:248 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 248,261 

1. — 17.1.1990 tarih ve 3599 sayılı, "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
nun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun"un bir defa daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1114) 248:251 



T.B.M.M. B : 73 6 . 2 . 1990 O : 1 

Sayfa 

2. — 18.1.1990 tarih ve 3602 sayılı, "5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanu
nuna 5 Ek Madde ile 3 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun"un bir defa 
daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1115) . 251:254 

3. — 18.1.1990 Tarih ve 3603 sayılı, \asama Organı Üyeliğinden Emekli Olan
ların özlük Haklarına Dair Kanunun bir defa daha görüşülmek üzere geri gön
derildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1116) 254:258 

4. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısının yeniden incelenmek üzere geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tez
keresi (1/663) (3/1117) * 261:262 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 258 

1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 23 arkadaşının, tarım ürünlerinin 
ithalatının serbest bırakılmasına dair ithalat rejimi kararının tarım sektörünü 
zaafa uğratacağı, bazı ithalatçı firmaları tekel durumuna getireceği ve ülke eko
nomisini büyük ölçüde zarara uğratarak tarımda da dışa bağımlılığı pekiştire
ceği iddialarıyla Devlet Bakanı Güneş Taner hakkında gensoru açılmasına iliş
kin önergesi (11/14) 258:260 

2. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 15 arkadaşının, Sümerbank ve 
özelleştirmeye tabi tutulacak diğer kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili suiistimal 
iddialarının gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/82) 260:261 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLlS ARAŞTIRMASI 262 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 262 
1, — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 38 arkadaşının, olağanüstü hal 

uygulamasının sürdürüldüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki so
runları çözmekte acze düşerek vatandaşların güvenini kaybettikleri, uyguladık
ları yanlış politikalarla bölgedeki yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini orta
dan kaldırdıkları, toplumsal barışın bozulmasına neden oldukları ve siyasal ne
denlerle vatandaşların sınır ötesi ülkelere göç etmeleri olayına seyirci kaldıkları 
iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin öner
gesi (11/13) 262:289 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 290 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 290 

1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1875 yılında meydana gelen 
depremden sonra Lice ilçesinde yaptırılan prefabrik konutlara ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın yazılı cevabı (7/1033) 290:291 

— 242 — 

file:///asama


T.B.M.M. B : 73 6 . 2 . 1990 0 : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılacak iki oturum yaptı. 
İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, son günlerde cereyan eden müessif olaylar neticesinde, 

polis memuru Mehmet Kâzım Çakmakçı ile Prof. Dr. Muammer Aksoy'un hunharca katledil
melerine ve Balıkesir Milletvekili Ali Sami Akkaş'ın evine yapılan bombalı saldırıya ilişkin Genel 
Kurula bilgi verdi; aynı konuda, SHP Grubu adına İzmir Milletvekili Erdal tnönü, DYP Gru
bu adına Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, ANAP Grubu adına da istanbul Milletvekili 
M. Necat Eldem görüşlerini açıkladılar. 

Erzurum Milletvekili İsmail Köse, Kars, Ağrı ve Erzurum'un ilçe ve köylerindeki, eğitim, 
sağlık ve diğer sosyal sorunları ile kuraklığın getirmiş olduğu sıkıntılara ilişkin gündem dışı 
bir konuşma yaptı, bu konuşmanın eğitimle ilgili bölümüne Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol 
cevap verdi. 

Niğde Milletvekili Mahmut öztürk de, Aksaray İli ve ilçeleriyle Tuz Gölü civarında ço-
raklaşan araziler ve çiftçilerin acil sorunlarına ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek plan Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemir-
li'nin dönüşüne kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın, 

Federal Almanya'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'ın dönüşüne 
kadar Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ercüment Konukman'ın, 

Finlandiya ve Kanada'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne ka
dar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Güneş Taner'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger'e, Başkanlık tezkeresinde belirtilen sebep ve süreyle 
izin verilmesi 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 (1/446, 1/480) (S. Sayısı : 243 
ve 243'e 1 inci Ek) maddelerine geçilmesi kabul edildi; 1 inci maddenin oylaması sırasında ka
rar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

6 Şubat 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 16.51'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İstanbul Bursa 

Mustafa Sarıgûl Mustafa Ertuğrul Ünlü 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
5 . 2 . 1990 Pazartesi 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanunlar 
1. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka

nuna tki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarih ve 3599 Sayılı Kanun ve Anayasa
nın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi (1/672) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.2.1990) 

2. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununu Beş Ek Madde ile Üç Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 18.1.1990 Tarih ve 3602 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/673) 
(Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1990) 

3. — Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair 18.1.1990 Tarih 
ve 3603 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/674) (Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1990) 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Ka

rarname (1/657) (Millî Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.2,1990) 

Tasarı 
1. — Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun Ba£ı Maddelerinin Değiştirilmesine 

Dair Kanun Tasarısı (1/676) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 2.2.1990) 

Teklifler 
1. — Kars Milletvekili Vedat Altun ve 14 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanu

nunun 43 üncü Maddesinin (B) Bendinin (b) Fıkrasına Bir Cümle ve Aynı Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/274) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 31.1.1990) 

2. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Edip Uğur'un, 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yük
seköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/275) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.2.1990) 

Raporlar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava Ulaştırma An

laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) (S. Sayısı: 357) (Dağıtma tari
hi : 5.2.1990) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi Ülkeleri Ara
sında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına tlişkin Anlaşmasının onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) (GÜNDEME) 

— 244 — 



T.B.M.M. B : 73 6 . 2 . 1990 O : 1 

3. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Haydar Ko
yuncu ve 2 Arkadaşının 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman 
ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 
(GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürüne ilişkin 

Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1082) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.1990) 
2. — Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz'ın, Kırşehir Şeker Fabrikasının temel atma töreni 

nedeniyle Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu işçilerine ücretli izin verildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1083) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.1.1990) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının ABD gezisine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1084) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.2.1990) 

4. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı iddia edilen res
torasyonun ve ek inşaatın maliyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1085) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 1.2.1990) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 15 arkadaşının, Sümerbank ve özelleştirmeye ta

bi tutulacak diğer kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili suiistimal iddialarının gerçeklik derecesi
ni tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.2.1990) 

6 . 2 . 1990 Sah 
Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, hafif nakliye uçağı projesiyle ilgili olarak yapı
lan ihaleye ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1086) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 5.2.1990) 

2. — tçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, sebze ve meyve tohumu ithalatına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1087) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.2.1990) 

3. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Alpu Orman İşletmesince Eskişehir tli Gökçe-
kaya Köyünde gerçekleştirilen kesimlerde üsuzsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1088) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.1.1990) 

Gensoru Önergesi 
1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 23 arkadaşının, tarım ürünlerinin ithalatının serbest 

bırakılmasına dair İthalat Rejimi Kararının; tarım sektörünü zaafa uğratacağı, bazı ithalatçı 
firmaları tekel durumuna getireceği ve ülke ekonomisini büyük ölçüde zarara uğratarak tarım
da da dışa bağımlılığı pekiştireceği iddialarıyla Devlet Bakanı Güneş Taner hakkında Anaya
sanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
(11/14) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1990) 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Ali Sami Akkaş (Balıkesir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduklarını yüksek sesle bildirmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Sonradan iştirak eden sayın milletvekillerinin toplantıya katıldıklarını birer tezkere ile Baş

kanlığa bildirmelerini rica ediyorum. 
Gündeme geçmeden önce, bir arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Çamburnu ve Yeniay Belediyeleri hudutları içindeki 

tapulu arazilerin Tarım Orman ve KöyisUri Bakanlığınca orman sınırları içerisine alınmak istenmesine 
ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca, Çamburnu ve Yeniay Belediyeleri 
hudutları içindeki tapulu arazilerin orman sınırları içerisine alınmak istenmesi hususunda Ta-
rabzon Milletvekili Sayın Mehmet Çakıroğlu'na gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Çakıroğlu. (DYP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, orman idaresi 
tarafından Çamburnu, Yeniay Belediyeleri hudutları içerisinde bulunan vatandaşlarımızın or
man konusundaki sorunlarını açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. 

Orman idaresi tarafından belirlenmek istenen sınırlar yüzünden halkımız büyük bir şekil
de mağdur ve huzursuz edilmektedir; Osmanlı İmparatorluğu zamanından beri ellerindeki, ekip 
biçtikleri arazileri, şimdi ise tapulu arazileri Orman İdaresinin tek yanlı ve yanlış görüşlerin
den dolayı orman sınırları içerisine alınmak istenmektedir. Oysaki, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun 1 inci maddesinde, "Sazlıklar, step nebatlarıyla örtülü yerlerde her çeşit dikenlikler, her 
nevi meyve ağaçları ve ağaççıklar, funda veyahut da makilerle örtülü yerler orman sayılmaz" 
denilmektedir. 
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Bölgemizde çizilen veyahut da çizilmek istenen orman sınırları içerisinde çaylık, fındık
lık, mera ve iskân yerleri mevcuttur. Orman sayılmak istenen yerlerdeki ağaçların büyük bir 
bölümü meyveliktir. 

6831 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde, 3373 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, orman 
sınırları içerisinde veya bitişiğindeki tapulu, orman sınırları dışında ise her türlü tasarruf bel
geleriyle özel mülkiyette bulunan ve tarım arazisi olarak kullanılan, dağınık veya yer yer küme 
ve sıra halindeki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler orman sayılmamaktadır. Yine aynı 
Kanunun 1 inci maddesinde, aynı değişiklikle, orman sınırları dışında olup, yüzölçümü 30 dö
nümü aşmayan sahipli arazideki her nevi ağaç ve ağaççıklarla örtülü yerler de orman sayılma
maktadır. Yöremizde, toplam 30 dönüm değil, 10 dönüm dahi arazisi olan vatandaşlarımız 
yoktur. 

Yargıtay 8 inci Hukuk Dairesinin 16.11.1984 tarih ve 1984/10077 esas, 1984/10022 karar 
sayılı ilamlarında, orman bölgeleriyle orman sınırlarını saptamanın özel uzmanlık gerektirdiği 
açıklanmıştır. 6831 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde (5.6.1986 tarih ve 3302 sayılı, 22.5.1987 
tarih ve 3373 sayılı Kanunlarla değişik); "Orman kadastro komisyonları, orman mühendisi baş
kanlığında, orman mühendisi, ziraat mühendisi, ziraat odaları temsilcisi ve beldelerde beledi
ye temsilci veya bilirkişi olmak üzere en az S kişiden teşekkül eder" denilmiştir. 

Yöremizde, komisyon üyesi gözüken ziraat mühendisi ve ziraat odası temsilcisi, komisyon 
çalışmalarına katılmamış veya davet edilmemişlerdir. Çalışmalar sonucunda ise, komisyon ta
rafından fikirleri dahi sorulmadan, tutanakların imza edilmesi istenmiştir. 

14 No.'lu Orman Kadastro Komisyonu, mahkeme kararlarına rağmen, çaylık, fındıklık ve 
iskâna açık yerleri orman kadastrosuna alarak vatandaşı mağdur etmiştir; havadan çekilen 25 
binlik askerî haritalarda yeşillik gözüken yerlerin tamamını orman olarak vasıflandırmaktadır... 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, süreniz tamamlanmıştır, son sözlerinizi ifade edin. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, çok kısa bir bölüm kaldı. 
Sayın milletvekilleri, hal böyle iken, uzaktan yakından hiç ilgisi bulunmayan, gayri ciddt 

bir tutum içinde, orman kadastrosu olmayan yeni bir orman bölgesi meydana çıkarıldı; adı 
"Şambaka Orman Bölgesi" olan bir alan bulundu. Bu yeni bulunmuş yerler orman kadastro
su sınırları içerisinde yer almaktadır. Çamburnu ve Yeniay Belediyeleri, Tapu ve Kadastro Mü
dürlüğü bölgenin hudutlarını tespit ve vatandaşın elinde bulunan arazileri tapulamak için Ta
pu Kadastrodan bir heyet getirdiği zaman, Orman idaresiyle tamamen karşı karşıya kalmışlar
dır. Doğu Karadeniz Bakır işletmesinin, Yeniay ve Çamburnu bölgelerinde istimlak etmiş ol
duğu vatandaşa ait yerlerin parasını ödeyebilmesi için, tapularının ibraz edilmesi lazımdır. Va
tandaşlar, ellerinde bulunan vergi ve tapu senetlerini ibraz ettikleri zaman da, Orman İdare
since mahkemeye başvurulmuştur. Karadeniz Bakır işletmesinin, sekiz yıldır bankaya bloke 
etmiş olduğu bu paraları vatandaş alamamakta ve mağdur olmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, lütfen, son cümlelerinizi söyleyin. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Bu saymış olduğumuz yerler, Yeniay bölgesinde 

de yeni bir orman bölgesi ihdas ederek, aynı durumla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bölgede 
bulunan vatandaşlardan yüzlerce kişi mahkemeye müracaat etmiş, bunların yüzde 90'ı davayı 
kazanmış olmasına rağmen, orman kadastrosu bunları bir türlü bırakmayıp, halkımızı müte
addit defalar mahkeme kapılarına sevk etmektedirler. Şayet, mahkeme kararlarına saygı 
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duyulmayacaksa, orman fakültelerinde dört sene öğrenim görmüş olan kişiler ormanı tanıya-
mayacaksa; bu bölgede ormandan anlayan ve Karadeniz Bölgesinin tüm yeşilliğini orman ola
rak düşünen insanları işbaşına getirmemeleri ve halkımızın derdine bir an evvel Bakanlığın bir 
çözüm bulmasını arz eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Çakıroğlu. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 17.1.1990 tarih ve 3599 sayılı, "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesi

nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna iki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun"un bir defa daha görü
şülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1114) 

BAŞKAN — Gündemin, "Sunuşlar" bölümünde, 3599, 3602 ve 3603 sayılı kanunların, 
Anayasanın 89 uncu maddesine göre bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine dair, Cum
hurbaşkanlığının üç tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 18.1.1990 tarih ve 1483-07516 sayılı yazınız. 
1. ilgideki yazınıza ekli olarak gönderilen 17.1.1990 tarih ve 3599 sayılı' '2547 Sayılı Yük

seköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna tki Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun" incelendi. 

Kabul edilen kanunla; 
a) Bir süre öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra Bakanlar Kuruluna veya yasama orga

nı üyeliğine seçilenler, bu görevlerde geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık 
dereceleri yükseltilmek, meslek unvan ve sıfatlarını kazanma ile ilgili hükümler saklı kalmak 
şartıyla başvurmaları halinde bu Kanun hükümlerine göre ayrıldıkları yükseköğretim kurulu
na kadro koşulu aranmaksızın dönmeleri, 

b) Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç 
olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri başvuruları üzerine 
bu Kanun hükümleri çerçevesinde kadro koşulu aranmaksızın tekrar ayrıldıkları yükseköğre
tim kurumuna dönebilmeleri, 

c) Bu Kanunun yayımı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi bulunan doçentle
rin, üyeliklerinin sona ermesini izleyen bir yıl içinde, ayrıldıkları yükseköğretim kurumuna baş
vurmaları halinde Geçici 8 inci maddenin 4 üncü fıkrası hükmünden yararlanacakları, 

d) Bu Kanunun yayımı tarihine kadar profesörlüğe atanmış veya yükselmiş olanların, 
2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan 5 yıl kısmî statüye geçeme
me hükmüne tabi olmayacakları, hüküm altına alınmıştır. 

2. Yukarıda da açıklandığı üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci madde
nin (a) ve (b) fıkralarında yapılan değişiklikle (kadro koşulu aranmaksınız) öğretim üyelerine 
yükseköğretim kurumlarına dönme hakkı tanınmıştır. 

Buna karşılık; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (Kadroların tespiti) başlığını taşıyan 33 üncü 

meddesinde aşağıdaki hüküm yer almaktadır. 
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Kadroların Tespiti 
"MADDE 33. — 
Kadrosuz memur çalıştırılamaz. 
Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar; kanunlarla 

kurulan fonlar, kefalet sandıkları ve beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde memur deyimine 
giren kişilere gördürülen hizmetlerin gerektirdiği görevler için tespit olunan kadrolar Genel Kadro 
Kanununda gösterilir. Millî güvenliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler hakkında bu 
hüküm uygulanmaz. 

ti özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birliklerin kadrolan yetkili organla
rınca hazırlanarak içişleri Bakanlığının onayı ile tamamlanır. 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen kadroların kaldırılması veya bu kadrolarda yapılacak de
ğişiklikler de aynı usule tabidir." 

Görüldüğü üzere maddede, kadrosuz memur çalıştırılamayacağı, hiç bir tereddüde yer ver
meyecek şekilde kesin olarak düzenlenmiştir. 

b) Bunun gibi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26 ncı maddesi başta olmak üzere, 
bir göreve atanmada açık kadro bulunması esası kabul edilmiştir. 

c) 60 inci maddenin (a) ve (b) fıkralarında 3599 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu 
(kadro koşulu) kaldırılarak genel ilkeye istisna getirilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin emsal kararlarında eşitlik ilkesinden ayrılabilmek için, ortada haklı 
bir neden ve kamu yararının bulunması gerekmektedir. 

Kanun teklifinin gerekçe bölümünde bu değişikliğin haklı nedenleri ve düzenlemenin ka
mu yararına uygun olduğu hususunda herhangi bir görüş ileri sürülmemiştir. 

d) Bugün için Ankara, istanbul ve izmir'de bulunan üniversitelerimizde esasen fazla öğ
retim elemanı mevcuttur. Kadro şartı aranmadan kendi^stekleri ile görevden ayrılanların yeni
den yükseköğretim kurumlarına dönmeleri bu üniversitelerde daha büyük birikimlere yol aça
caktır. 

Şayet Yüce Meclis kadrosuz dönüşü kabul edecekse, bu hakkın sadece kalkınmada önce
likli yörelerde bulunan üniversiteler için düzenlenmesi, burada bulunan üniversitelerin ihtiyacı 
bakımından, kamu yararına uygun olacağı düşünülmektedir. 

3. 2547 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin (b) fıkrasında; 
"b) Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar ha

riç olmak üzere, herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim elemanları başvuruları 
üzerine bu Kanun hükümleri çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararı ile tekrar yük
seköğretim kurumlarına dönebilirler." hükmü yeralmakta iken, bu hüküm aşağıdaki şekle dö
nüştürülmüştür : 

' 'b) Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar ha
riç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri başvuruları üzeri
ne, bu Kanun hükümleri çerçevesinde kadro koşulu aranmaksızın, tekrar ayrıldıkları yük
seköğretim kurumlarına dönebilirler." 

Görüldüğü üzere mevcut metinde herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim ele
manlarının başvurması üzerine, 2547 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Yükseköğretim Ku
rulunun Kararı ile tekrar yükseköğretim kurumlarına dönebilme hakları var iken, son değişik
likle bu hak sadece öğretim üyelerine tanınmıştır. 
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Başka bir ifade ile, bugün için yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğre
tim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcıları görevlerinden kendi istekleri ile ayrıldık
tan sonra yeniden yükseköğretim kurumuna dönme hakları var iken, bu hak ellerinden alın
mış ve sadece profesör, doçent ve yardımcı doçentlere tanınmıştır. 

Bu değişikliğe ait gerekçe, kanun teklifinde yer almadığı gibi, teklifte öğretim elemanla
rından söz edilmektedir. 

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde; iki defadan fazla olma
mak üzere memurlardan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çe
kilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenlerin, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bu
lunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık 
derecelerine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uymak sure
tiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilmektedir. 

öteden beri 2S47 sayılı Yükseköğretim Kanununda kendi istekleri ile ayrılanların, yeni
den mesleğe dönmeleri halinde bir kısıtlama söz konusu değildir. 

Devlet memurları için kendi istekleri ile ikiden fazla memuriyetten ayrılmaları halinde, 
memuriyete geri dönememeleri için kesin hüküm varken, yükseköğretim elemanları için defa-
atle görevlerinden kendi istekleri ile ayrılsalar bile, yükseköğretim kurumlarına dönme hakkı 
tanınmıştır. 

Yüce Meclis, bu konuyu yeniden müzakere ederken, kısıtlama konusunu da en iyi şekilde 
değerlendireceği düşünülmekte ve bu konu Sayın Yasama Organı Üyelerinin takdirlerine su
nulmaktadır. 

5. 2S47 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesine göre; profesör ve doçentler, 
üniversitelerde devamlı veya kısmî statüde görev yapmaktadırlar. 

Devamlı statüde görev yapan profesör ve doçentler; bütün mesailerini üniversite ile ilgili 
çalışmalara ayırmakta, telif hakları hariç olmak üzere, başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, res
mî veya özel herhangi bir iş görememekte, ek görev alamamakta ve serbest meslek icra edeme
mektedirler. 

Bunun yanında, devamlı statüde çalışmayı kabul ederek atananlar, aradan 5 yıl geçme
den, kısmî statüye geçme hakları da bulunmamaktadır. 

17.1.1990 Tarih ve 3599 sayılı Kanunun çerçeve 3 üncü maddesiyle "2547 sayılı Kanuna 
ilave edilen Geçici 35 inci madde ile; 

Bu Kanunun yayımı tarihine kadar profesörlüğe atanmış veya yükselmiş olanlar, 2547 sa
yılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında bulunan 5 yıl kısmî statüye geçememe hük
müne tabi değillerdir." hükmü getirilmiştir. 

Kabul edilen bu madde ile yükseköğretim kurumlarında görev alacak profesörler ikiye ay
rılmakta, 17.1.1990 tarih ve 3599 sayılı Kanunun yayımı tarihine kadar profesörlüğe atanmış 
veya yükselmiş olanlar, her istedikleri anda devamlı veya kısmî statüde çalışma olanağına da-
hip iken, söz konusu Kanunun yayımı tarihinden sonra profesörlüğe atanacaklar ile yükselmiş 
olacaklar 5 yıllık kısıtlamaya tabi tutulacaktır. 

Kabul edilen bu farklılığın da, gerekçe bölümünde, haklı bir nedeni ve kamu yararı açık
lanmamıştır. 
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6. 2547 sayılı Kanuna ilave edilen Geçici 34 üncü madde ile bu Kanunun yayımı tarihin
de Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi bulunan doçentlerin, üyeliklerinin sona ermesini izle
yen bir yıl içinde, ayrıldıkları yükseköğretim kuruluna başvurmaları halinde Geçici 8 inci mad
denin 4 üncü fıkrası hükmünden yararlanma hakları saklı tutulmuştur. 

2547 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıya aynen alınmıştır. 
"Bu Kanunun yayımı tarihinden önce, yukarıdaki hükümlere göre profesörlüğe yükseltil

miş olanlar ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 31.12.1989 tarihine kadar, kadro şartı 
aranmaksızın profesörlüğe yükseltilecek olanlar ile doçent unvanını kazanmış olanlar bulun
dukları kadrolarda doçent ve profesör unvanlarının sağladığı bütün hak ve yetkilerden yarar
lanırlar. Bu kişiler, ilgili birimlerdeki doçent ve profesör kadrolarına öncelikle atanırlar." 

Doçent ve profesörler için, 31.12.1989 tarihine kadar tanınan bir hak, halen Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyesi bulunan doçentler için, üyeliklerinin sona ermesini izleyen bir yıla ka
dar uzatılmıştır. 

Sonuç : 
Yukarıda arz edilen hususlar, emsal Anayasa Mahkemesi kararları nazara alınarak, 17.1.1990 

tarih ve 3599 sayılı "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna İki' Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun" Anayasanın 89 uncu maddesi 
gereğince bir defa daha görüşülmek üzere iade edilmiştir. 

Arz olunur. 
Turgut özal 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — 18.1.1990 tarih ve 3602 saydı, "5434 Saydı TC Emekli Sandığı Kanununa 5 Ek Madde 

ile 3 Geçici Madde Eklenmesi Hakkmda Kanun"un bir defa daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1115) 

BAŞKAN — Diğer Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : (a) 9.12.1988 tarih ve 1548-7743 sayılı yazınız. 
(b) 23.12.1988 tarih ve 39-18/A-4-88-673 sayılı yazımız. 
(c) 22.1.1990 Tarih ve 2081-9703 sayılı yazınız. 
1. ilgi (a) yazınıza ekli olarak gönderilen 7.12.1988 tarih ve 3510 sayılı Kanun incelen

miş, ilgi (b) yazımız da, belirtilen görüş doğrultusunda Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince 
bir defa daha görüşülmek üzere Yüce Meclise iade edilmişti. 

2. Bu defa ilgi (c) yazınıza ekli olarak gönderilen 18.1.1990 tarih ve 3602 sayılı "5434 
Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kânun" incelendiğinde; 

Kabul edilen Kanunla : 
(a) Ek 66 ncı madde ile yasama organı üyeliği yapanlarla dışarıdan bakanlığa atananlar

dan T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeleri ve borçlandırılmalarında öğrenim durumları ne 
olursa olsun 8 inci derecenin 5 inci kademesinin esas alınacağı, 
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b) Ek 67 nci madde ile Sandıkla ilgilenenlerin emekli keseneklerine ve kurum karşılıkla
rına keza 8 inci derecenin 5 inci kademesi esas alınarak işlem yapılacağı ve ayrıca borçlanma 
talebinde bulunan yasama organı üyeleri ile dışardan bakanlığa atananlar hakkında 20.2.1979 
tarih ve 2182 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, borçlanmalarda her yılın bir kademe 
ilerlemesi ve her iki yılın da bir derece yükselmesi yapılmak suretiyle emekli keseneğine esas 
aylığın belirleneceği, 

c) Bu defa yeniden düzenlenen Ek 68 inci Madde ile de T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendi-
rilenlerden, hizmet süreleri 15 yılı veya 40 yaşlarını ve 10 hizmet yılını dolduranların, T.C. Emekli 
Sandığına yazılı müracaatlarını takip eden aybaşından itibaren başkaca şart aranmaksızın ken
dilerine emekli aylığı bağlanacağı, 

d) Ek 69 uncu madde ile, çeşitli sosyal güvenlik kurumlarından emekli olduktan sonra, 
yasama organı üyeliği yapanlarla, dışardan bakanlığa atananlardan, T.C. Emekli Sandığı ile 
ilgilenmek isteyenlerin, bu isteklerinin Sandık kaydına geçtiği tarihi takip eden aybaşından iti
baren Ek 67 nci madde uyarınca Sandık iştirakçiliklerinin sağlanacağı ve aynı tarihten, itibaren 
sosyal güvenlik kurumlarından almakta oldukları aylıkların kesileceği, buna karşılık bu gibile
rin istekleri üzerine Ek 68 inci maddedeki esaslara göre aylıklarının yeniden bağlanacağı, 

e) Ek 70 inci maddede yasama organı üyeleri veya dışardan atanan bakanlardan görev 
süreleri sona erenler hakkında yapılacak işlemlerin neler olacağı, 

f) 3602 sayılı Kanunun çerçeve 2 nci maddesi ile 5434 T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
ilave edilen 3 geçici madde ile de, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yasama organı üyesi 
olanlarla, açıktan tayin edilen bakanlar hakkında geçiş süresinde yapılacak işlemlerin özellik
leri düzenlenmiştir. 

3. 18.1.1990 tarih ve 3602 sayılı Kanun kabul edilirken, daha Önce iade edilen 7.12.1988 
tarih ve 3510 sayılı Kanunun, çerçeve 1 inci maddesi ile 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna ilave edilen Ek 68 inci madde ile yine aynı Kanuna çerçeve 2 nci maddesi ile ilave edilen 
Geçici 195 inci maddeleri değiştirerek kabul etmiş, buna karşılık diğer maddelerde bir değişik
lik yapmamıştır. 

4. Yukarıda da arz edildiği üzere; bu defa kabul edilen Ek Geçici 68 inci madde ile yasa
ma organı üyeliği yapanlarla dışardan bakanlığa atananların borçlandıkları hizmet sürelerinin 
15 yılı veya 40 yaşlarını ve 10 hizmet yılını tamamlamaları halinde kendilerine emekliye ayrıl
ma hakkı tanınmış ve emekli aylığı verilmesi imkânı getirilmiştir. 

5. Geçici 195 inci maddede yapılan değişiklik ile de, henüz T. C. Emekli Sandığı ile işti
rakçi olarak ilgilendirilmemiş olanlarla, diğer sosyal güvenlik kurumları ile ilgileri devam eden
lerin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren T. C. Emekli Sandığı ile Ek 66 ve 67 nci 
maddeler esaslarına göre iştirakçi olarak ilgilendirilenlerin ödenmesi gereken emeklilik kese
nekleri adlarına borç kaydedilerek, kurum karşılıkları Türkiye Büyük Millet Meclisinden tah
sil edilirken, bunların iştirakçiler tarafından ödenmesi yoluna gidilmiştir. 

6. İade,edilen 7.12.1989 tarih ve 3510 sayılı Kanunda olduğu gibi, emekli keseneğine esas 
tutulan kazanılmış hak aylık derecelerini belirleyen iştirakçinin öğrenim durumu ve hizmet sü
resi yine nazara alınmamıştır. Daha açık bir ifade ile, devlet memurları için öğrenim durumla
rına göre girebilecekleri derecenin 5 inci kademesinden başlama olanağı tanınmamış iken, ya
sama organı üyeliği yapanlar ile dışardan bakanlığa atananların T. C. Emekli Sandığı ile 
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ilgilendirilmelerinde öğrenim durumlarına göre bakılmaksızın 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununun gösterge tablosundaki 8 inci derecenin 5 inci kademesi esas alınmış ve 15 yıl hizmeti 
bulunanlar ile 40 yaşını tamamlamış olanlar için 10 hizmet yılı, emekli aylığı bağlanması için 
yeterli sayılmıştır. 

7. Anayasa Mahkemesinin emsal kararlarında, sandık iştirakçilerinin emekli aylıkları
nın bağlanmasında; iştirakçinin tahsil durumu, Emekli Sandığına tabi hizmet süresi, muayyen 
bir yaşı doldurmuş olması, hesaba katılmaktadır. 

a) tik defa T. C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilen bir iştirakçi, ilkokul mezunu ise, baş
langıç derecesi 15 inci derecenin 1 inci kademesinden; ortaokul mezunu ise, 14 üncü derecenin 
2 nci kademesinden; lise mezunları 13 üncü derecenin 3 üncü kademesinden; 4 yıllık yükseko
kul mezunları ise, 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden işlem görmektedir. Borçlanmaları da
hi aynı esaslara göre yürütülmektedir. 

b) Kadın iştirakçilerden 20 hizmet yılını, erkek iştirakçilerden 25 hizmet yılını doldur
mayanların, kendi istekleriyle emekliye ayrılmaları mümkün değildir. 

c) Nihayet 1.1.1990 tarihinden sonra Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlerden kadın işti
rakçilerin 55, erkek iştirakçilerin ise, 60 yaşını doldurduktan sonra (b)'de açıklanan hizmet sü
resini de tamamlamaları üzerine, kendilerine istekleri üzerine emekli aylığı bağlanmaktadır. 

8. Kabul edilen Kanunla yasama organı üyeleri ve dışardan bakanlığa atananlar için tahsil 
durumu, hizmet süresi veya yaş konularında farklı hükümlere gidilmiştir. 

9. T. C. Emekli Sandığı Kanununun 102 nci maddesine göre, borçlanma isteğinde bulu
nan iştirakçilerin, borçlandıkları miktarı Emekli Sandığına ödedikleri tarihten itibaren altı ay 
geçtikten sonra borçlandıkları süre de dikkate alınarak, diğer şartlan da taşımaları halinde kendi 
istekleriyle emekliye ayrılmaları mümkündür. 

10. 3602 sayılı Kanunda altı aylık bekleme süresi kaldırılmış, T. C. Emekli Sandığı Ge
nel Müdürlüğüne yasama organı üyeleriyle dışardan bakanlığa atananların yazılı müracaatla
rını takibeden aybaşından itibaren, başka şart aranmaksınız, kendilerine emekli aylığının bağ
lanacağı kabul edilmiştir. 

11. 18.1.1990 tarih ve 3602 sayılı Kanunun çerçeve 1 inci maddesi ile 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanununa ilave edilen Ek 67 nci maddenin 2 nci fıkrasıyla 20.2.1979 tarih ve 2182 sa
yılı Kanundan, yasama organı üyeleriyle dışardan bakanlığa atananların yararlanacakları hü
küm altına alınmıştır. 

Bilindiği gibi, 2182 sayılı Kanun, 28.2.1979 tarih ve 16564 sayılı Resmî Gazetede yayımla
narak yürürlüğe girmiştir. 

Anılan kanun; yayımlandığı tarihte görevde bulunan kamu personeli ile o tarihte emekli, 
adi malul ve vazife malulü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında uygulanmıştır. 

Bir istisna olarak, kanununun yürürlük tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar da, 
bu kanun hükmünden yararlandırılmışlardır. 

2182 sayılı Kanun 28 Şubat 1979 tarihinde uygulanmaya konmuş ve bir yerde hükmünü 
yitirmiştir. Aradan 11 yıl sonra sadece yasama organı üyeleriyle, açıktan bakanlığa atananlar 
için bir hak getirmenin gerekçesi anlaşılamamıştır. 
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Sonuç : 
1. tlgi (b) yazımızda ileri sürülen hususlar incelenen 10.1.1990 tarih ve 3602 sayılı Kanun 

için de geçerlidir. 
2. Anayasa Mahkemesinin emsal kararları, konuyu hiçbir tereddüte mahal olmayacak 

derecede açıkça ortaya koymuştur. 
3. Ayrıca, Anayasanın 153 üncü maddesine göre, Anayasa Mahkemesi kararlarının, Ya

sama, Yürütme ve Yargı Organlarını bağlayıcı niteliği mevcuttur. 
4. Bütün bunların ötesinde düzenlenen Ek 66 ve 67 nci maddelerde 657 sayılı Devlet Me

murları Kanununun 36 inci maddesinin (A) fıkrasına yapılan atıfta da yanlışlık yapılmıştır. 
Zira 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) fıkrasında gösterge tablo
su yer almamaktadır. Gösterge tablosu 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (A) fıkrasında 
düzenlenmiştir. 

5. Anayasanın 89 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasına göre Yüce Meclis, geri gönderilen 
7.12.1988 tarih ve 3510 sayılı Kanunda değişiklik yaptığından, incelenen bu kanununun da bir 
defa daha Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilmesi hakkı doğmuştur. 

Sonuç olarak, 18.1.1990 tarih ve 3602 sayılı 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
5 Ek Madde ile 3 Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Anayasanın 89 uncu maddesi 
gereğince bir defa daha görüşülmek üzere ilişikte sunulmuştur. 

Arz olunur. 
Turgut özal 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. —18.1.1990 tarih ve 3603 sayılı, Yasama Organı üyeliğinden Emekli olanların Özlük Hakla

rına Dair Kanunun bir defa da/ıa görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1116) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 22.1.1990 tarih ve 3792 sayılı yazınız. 
1. tlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen 18.1.1990 tarih ve 3603 sayılı Yasama Organı 

Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına Dair Kanun incelendi. 
Kabul edilen kanunla; 
a) Yasama organı emekli üyelerinin aylıkları, milletvekillerinin almakta oldukları yol

luk dışındaki her türlü ödemenin aylık toplamı tutarının yüzde 70'i üzerinden T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa göre kabul edilen emekliliğe tabi hizmeti esas alınarak hesaplanacağı, 

b) \asama organı emekli üyelerine, en yüksek makam tazminatı göstergesi üzerinden ma
kam tazminatı ödeneceği, 

c) Milletvekillerinin ve yasama organı emekli üyelerinin, eşlerinin ve bakmakla yüküm
lü olduğu birinci derece yakınlarının; protokol, tedavi, ulaşım, haberleşme, diplomatik pasa
port ve benzeri sosyal hizmet ve haklardan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara tanı
nan haklar da dikkate alınarak yararlandırılacakları, 
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d) 9.10.1984 tarih ve 3053 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ve Yol
lukları Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre ödenen ölüm yardımının yüzde 50 sinin emekli 
iken vefat eden yasama organı emekli üyelerinin aile efradına ödeneceği kabul edilmiştir. 

2. Bugün için görevde bulunan milletvekillerinin aylıkları. 9.10.1984 tarih ve 3053 sayılı 
Kanunda kabul edilen esaslara göre ödenmektedir. 

Bu ödemede; 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (a) fıkrasında yer alan 

gösterge tablosundaki 1 inci derecenin son kademesi, b) 657 sayılı Kanuna tabi en yüksek Dev
let memurunun; ek göstergesi, makam tazminatı, özel hizmet tazminatı, yan ödemesi, fazla 
çalışma ücreti, c) Aile yardımı, değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 

3. 18.1.1990 tarih ve 3603 sayılı Kanunla tüm bu ödemelerin aylık toplamı, yasama orga
nı emekli üyelerinin aylıklarının hesabında nazara alınacaktır. 

Buna karşılık T. C. Emekli Sandığı iştirakçilerine bugün için emekli aylığı ödenirken, o 
iştirakçinin görevde bulunduğu sırada almakta olduğu; özel hizmet tazminatı, yan ödemeleri, 
fazla çalışma ücreti, aile yardımı, hesaba alınmamaktadır. 

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlığı altında dü
zenlenen ek maddede; niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş 
güçlüğü zammı, hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı, 
temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan ele
manlar için de güçlük zammı, ödenmesi kabul edilmiştir. 

Görülüyor ki, "yan ödemeler" olarak nitelendirilen iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 
zamlarında, görevde bulunan memurun çalışma şartlan, nitelikleri, istihdam şekilleri nazara 
alınarak ödeme yapılmaktadır. 

Görevde iken, yan ödemelerden istifade eden bir memurun emekli olduktan sonra görevi
nin niteliği, çalışma şartları, hayat ve sağlık için tehlike arz etmesi, görevde tutulmasında veya 
belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunması söz konusu olamayacağından, emekli ay
lığının hesabında bunlar nazara alınmamaktadır. 

Kaldı ki, memurlara, görevde bulundukları sırada yan ödemeler ödenirken, bunlardan emek
li keseneği de kesilmemektedir. 

5. Bunun gibi, özel hizmet tazminatı; görevlilerin, yetki, sorumluluk ve nitelikleri dik
kate alınarak ödenen bir husustur. 

Emekliye ayrılan bir görevlinin, artık yetki, sorumluluk ve niteliğinden söz edilemeyeceği
ne göre, yasama organı emekli üyelerine emekli aylığı ödenirken, özel hizmet tazminatının da 
hesaba katılmasının gerekçesi anlaşılamamıştır. 

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Fazla çalışma ücreti" başlığını taşıyan 178 
inci maddesinde, 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma 
saatleri dışında, fazla çalışılması gereken konularda bu ücretin ödenebileceği kabul edilmiştir. 
Başka bir ifade ile belirli bir süre içinde bitirilmesinin zorunlu bulunması, görevin gereği ola
rak çalışma saatlerini aşması zorunlu işlerden olması halinde bu yola gidilmektedir. 

Hangi görevden olursa olsun, emekli olan bir kişinin, kanunlarla belirlenen günlük çalış
ma saatleri dışında fazla çalışması söz konusu olmayacaktır. 
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7. Aile yardımı ödeneği; evli bulunan devlet memurlarına yapılan bir yardımdır. Bu yar
dım, memurun her ne suretle olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sos
yal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile çocukları için ödenen bir yardımdır. 

Aynen yan ödemeler, özel hizmet tazminatı, fazla çalışma ücreti gibi aile yardımı ödene
ğinden de emekli keseneği kesilmemekte ve Emekli Sandığına tabi hiçbir iştirakçiye emekli ay
lığı ödenirken aile yardımı hesaba katılmamaktadır. 

Anayasa Mahkemesinin,emsal kararlarında T. C. Emekli Sandığı ile iştirakçi durumuna 
gelen yasama organı üyeleri ile diğer iştirakçiler arasında, yasama organı üyeleri lehine ayrıca
lık sağlayan düzenlemelerin haklı bir nedeni olamayacağı ve kamu yararının söz konusu olma
dığı ileri sürülerek, bu düzenlemelerin Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bulunduğu açıklanmıştır. 

8. Yukarıda da açıklandığı gibi, kabul edilen kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası 
ile yasama organı emekli üyelerine, en yüksek makam tazminatı göstergesi üzerinden makam 
tazminatı ödeneceği hüküm altına alınmıştır. 

Bilindiği gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin aylık ödenekleri, 9.10.1984 tarih 
ve 3053 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ek 
ve değişikliklerine göre en yüksek devlet memurunun almakta olduğu malî ve sosyal hakların 
tümünden yararlandırılmak suretiyle hesaplanmaktadır. Bu cümleden olarak, yasama organı 
üyelerinin aylık ödeneklerinde, 657 sayılı Kanuna tabi en yüksek devlet memuru olan, Başba
kanlık Müsteşarının almakta olduğu miktarda makam tazminatı da vardır. Halen bu tazminat 
kendilerine ödenmektedir. 

Kabul edilen kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında, bu genel prensipten ayrılarak, 
Yasama Meclisi emekli üyelerine en yüksek makam tazminatı göstergesi (sadece Genelkurmay 
Başkanına ödenen) üzerinden makam tazminatı verilmesi kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinde bu düzenlemeyle ilgili gerekçe bölümünde herhangi bir açıklama yapıl
mamış, getirilen bu düzenlemenin haklı nedenleri ve kamu yararına olduğu belirtilmemiştir. 

Diğer taraftan, yapılan bu düzenlemeyle, makam tazminatı iki defa hesaba katılmaktadır. 
Zira; 

Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin aylık ödeneklerinin, yolluk hariç, toplamı esas alındığından, en yüksek devlet memuru ka
bul edilen Başbakanlık Müsteşarına normal ödenen (1 600 x 255 = 408 000 TL.) makam taz
minatının % 70'i emeklilik aylığında hesaba katılacak, 

1 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince, yasama organı emekli üyelerine, en yüksek ma
kam tazminatı göstergesi üzerinden makam tazminatı ödeneceğinden, Genelkurmay Başkanı
na ödenen ( 2 500 x 255 = 637 500 TL.) miktar da kesintisiz ilave olarak ikinci bir makam 
tazminatı şeklinde verilecektir. 

9. Kanunun "Sosyal Haklar" başlıklı 2 nci maddesinde milletvekilleri ve yasama organı 
emekli üyeleri ve eşlerine, bakmakla yükümlü oldukları birinci derece yakınlarına, protokol, 
tedavi, ulaşım, haberleşme, diplomatik pasaport ve benzeri sosyal hizmet ve hakların kullanıl
masında farklı hükümler getirilmiştir. 

Yasama organı emekli üyeleri ve eşleri için "tedavi'* yardımı yönünden getirilen düzenle
me, diğer kamu görevlerinden emekli olanlarda olduğu gibi, insan sağlığına ilişkin olması ba
kımından son derece yerinde bir düzenleme olarak kabul edilmiştir. 
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Bunun dışında kalan konularda aynı düşünceyi taşımak mümkün değildir. 
Anayasa Mahkemesinin esas sayısı 1980/28, karar sayısı 1980/45 ve 1.7.1980 tarihli kara

rında, 25.12.1979 tarih ve 2254 sayılı Kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinden emekli 
olanlar için getirilen aynı nitelikteki farklı hükümler, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bulun
duğundan iptal edilmiştir. 

Yüksek malumları olduğu üzere, 15.7.1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanununa göre 
diplomatik pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Mecli
si üyesi olmayan bakanlara Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî 
Yüksek tdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genelkurmay Birinci ve tkinci 
Başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanları
na, Yasama Meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile, Diyanet tşleri Baş
kanına, büyükelçilik unvanı taşıyan Başbakan başmüşavirleri ile, Başbakan dışişleri danışman
larına, Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst dü
zey görevlilerinden resmî bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nez-
dinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası res
mî müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılara, kongre 
ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya milletlerarası teşek
küller nezdinde daimî veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasî kuryelere veril
mektedir. 

Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazife
leri devam ettiği müddetçe, eşlerine dahi diplomatik pasaport verilmesi veya bunların eşlerinin 
pasaportlarının refakat hanesine kaydedilmesi mümkündür. 

Diplomatik pasaport alan kimselerin sıfat ve vazifelere devam ettiği müddetçe yanlarında 
yagayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocuklarına ve yine yanlarında yaşayıp reşit 
bulunmayan erkek çocuklarına dahi diplomatik pasaport verilmekte veya bunlar baba veya ana
larının pasaportlarının refakat hanesine kaydedilmektedir. 

Görüldüğü üzere, diplomatik pasaport verilmesinin nedeni, pasaport sahibinin sıfat ve 
vazifesinden kaynaklanmaktadır. 

Görevi sona ermiş bulunan yasama organı üyelerinin ve yakınlarının aynı hakkı sürdür
melerinin haklı bir nedeni olmayacağı gibi, bu düzenlemenin kamu yararına uygun olduğun
dan da söz etmek mümkün olmayacaktır. 

Sonuç : 
Yukarıda arz edilen hususlar ve emsal Anayasa Mahkemesi kararları nazara alınarak, 

18.1.1990 tarih ve 3603 sayılı "Yasama Organı Üyeliğinden Emekli Olanların özlük Haklarına 
Dair Kanun" Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince bir defa daha görüşülmek üzere ilişikte 
sunulmuştur. 

Arz olunur. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI ÖNERGELERİ 
1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 23 arkadaşının, tarım ürünlerinin ithalatının serbest 

bırakılmasına dair ithalat rejimi kararının tarım sektörünü zaafa uğratacağı, bazı ithalatçı firmaları tekel 
durumuna getireceği ve ülke ekonomisini büyük Ölçüde zarara uğratarak tarımda da dışa bağımlılığı pe
kiştireceği iddialarıyla Devlet Bakanı Güneş Taner hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/14) 

BAŞKAN — Bir gensoru önergesi vardır. 
önerge, bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Gensoru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Halkımızın olağanüstü sıkıntıları pahasına kurarak yaşatmaya çalıştığı üretim kaynakla

rımızın "özelleştirme" adı altında yok pahasına yabancılara satıldığı, tarım, ürünleri ihracat 
gelirlerinin gerilediği, ekonomik dengelerin altüst olduğu günümüzde, Hükümet tarım sektö
rünü önemli ölçüde zaafa uğratacak uygulamaları da gündeme getirmiş bulunmaktadır. 

17 Ocak 1990 günü 20405 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 89/14910 sayılı İt
halat Rejimi Kararının yürürlüğe konulmasına dair 27.12.1989 tarihli Bakanlar Kurulu Kara
rıyla ülkemizde üretilen ürünlerin hemen hemen tümünün ithalatı serbest bırakılmış olup, buğday, 
çavdar, arpa, yulaf, mısır, dan, un, meyveler ve sert çekirdekli meyveler, turunçgillerin veya 
kavun ve karpuzların kabukları, malt, nişasta, küspe, pancar, süpürge bitkisi, patates, bakla
giller, bal ve sebzeler ile süt ve kremada fona ödenecek ABD doları karşılığı Türk Lirası sıfıra 
indirilmiştir. Ayrıca, pirinçte fon ton başına 25 ila 10 dolara, domateste 60, soğan, sarmısak, 
pırasa, lahana, karnabahar, marul, hindiba, havuç, şalgam, turp, kırmızı pancar, hıyarlarda 
ton başına fon 60 dolara indirilmiş bulunmaktadır. 

Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner, bu uygulamanın, üreticiyi ve tüketiciyi korumak, enf
lasyonu geriletmek, piyasayla oynayan "hal mafyasının" belini bükmek amacı ile karar altına 
alındığını açıklamıştır. Bu açıklamalar gerçek dışıdır. Çünkü, üretici ve tüketiciyi korumak için 
yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bu da yetmez. Üretici ve tüketicilerin demokratik bir 
biçimde örgütlenmesi ve bu örgütlerin devletçe desteklenmesi şarttır. Çünkü, gelişmekte olan 
ülkemizde faal nüfusun yüzde 50,5'i tarım sektöründe çalışmaktadır. Dış ülkelerden tarım ürünü 
ve yaş sebze, meyve ithal etmek, tarım ürünlerimizi yok olmaya terketmekten, üreticilere ve 
tüketicilere zarar vermekten başka bir işe yaramayacaktır. Nitekim, pirinç ithali nedeniyle çel
tik üreticisi ve çeltik fabrikaları çok güç durumda kalmıştır. Bu kararların uygulanması ile ta
hıl, sebze, meyve ve diğer tarım ürünlerini üreten üreticiler de giderek yoksullaşacaklardır. Bu 
uygulama birkaç ithalatçı firmanın milyarlar kazanmasına ve piyasayı denetim altında tutma
sına neden olacaktır. Bu kararname nedeniyle, basında, Parlamentoda ve kamuoyunda yaygın 
söylentiler ve kuşkular bulunmaktadır. Çünkü, 1989 ramazan ayına girerken Kaynak Gıda Şir
ketinin ABD'den ithal ettiği 20 bin ton miktarındaki pirinçteki fon 100 dolar iken, 50 dolara 
düşürülmüş, bu nedenle Kaynak Gıda Şirketine bir milyon dolar devlet kasasından kaynak ak
tarılmıştır. Sonuçta, pirinç fiyatları birkaç gün içinde 1 275 liradan 1 615 liraya fırlamıştır. 

Ayrıca, kamuoyunda Asil Nadir'e ait DELMONTE Şirketinin bu kararname ile yaş sebze 
ve meyve piyasasında tekel durumuna gireceği, bunun sonucu olarak üretici ve tüketicilerin 
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büyük zarara uğrayacağı inancı mevcuttur. Basının ve ANAP üyesi bazı milletvekillerinin ANAP 
Grubundaki açıklamalarına göre muz, avokado ve kivi yüklü iki gemi Mersin Limanında bu 
kararnamenin yürürlüğe konmasını beklemektedir. 

Devlet Bakanı Sayın Taner'in; Bakanlık uygulamaları, devlet geleneklerine aykırı tutum
ları, yasa ve kural tanımaz tavırları, Toplu Konut Fonu uygulamaları, şirket kurtarma çabaları 
ve Emlak Bankası olayı ile kamuoyunda ve Parlamentoda Sayın Bakana karşı ciddî bir güven 
bunalımı oluşmuştur, tthalat rejimindeki bu değişiklikle üretimin önemli ölçüde düşmesi ve 
üreticinin büyük zarara uğraması kaçınılmazdır. Kendi parti grubunun karşı çıkmasına rağ
men bu kararın yürürlüğe sokulması, Bakan hakkındaki güven bunalımını daha da artıracak, 
ülke ekonomisini büyük zararlara sokarak tarımda da dışa bağımlılığı pekiştirecektir. 

Bu nedenlerden ötürü Anayasanın 99 ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Devlet Ba
kanı Sayın Güneş Taner hakkında gensoru işleminin uygulanmasını saygı ile arz ederiz. 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Musa Gökbel 
Muğla 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 

Eşref Erdem 
Ankara 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 
Veli Aksoy 

tzmir 
Zeki Ünal 
Eskişehir 

Ekin Dikmen 
tçel 

Türkân Akyol 
tzmir 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

t. önder Kırlı 
Balıkesir 

Ahmet Ersin 
tzmir 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Etem Cankurtaran 
tçel 

Vedat Altun 
Kars 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Neccar Türkcan 
tzmir 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Yüksel Çengel 
tstanbul 

Kamer Genç 
Tunceli 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Edirne Milletvekili Sayın Fuat Erçetin, Hatay Milletve
kili Sayın Kemal Duduoğlu, Giresun Milletvekili Sayın Mustafa Çakır, Ankara Milletvekili Sa
yın İbrahim Tez, Kırklareli Milletvekili Sayın Gürcan Ersin, Hatay Milletvekili Sayın öner Miski, 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay ve Hakkâri Milletvekili Sayın Cumhur Keskin, okun
muş bulunan bu gensoru önergesine katıldıklarını bir tezkere ile Başkanlığımıza bildirmiş bu
lunmaktadırlar. Bilgilerinize sunulur. 
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Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına dair görüşme günü, Danışma Kuru
lunca tespit edilip, Genel Kurula sunulacaktır. 

YILMAZ ALTUö (sivas) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Altuğ. 
YILMAZ ALTUö (Sivas) — Biraz evvel okunan gensoru önergesinde, resmî bir ay olma

yan ramazan ayından bahsediliyor. Resmî olarak böyle bir ay yok. Acaba bunu düzeltirler mi? 
(ANAP ve SHP sıralarından konuşmalar) 

BAŞKAN — Sayın Altuğ, hangi ibaredir, lütfeder misiniz? 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Efendim "1989 ramazan ayına girerken" deneliyor. Resmî 

olarak takvimde böyle bir ay yok Sayın Başkan. Arkadaşlarımız bunu düzeltsinler. 
BAŞKAN — Efendim, önerge sahibi olarak, Sayın Kalkan, bu konuda bir açıklama yapa

cak mısınız?.. 
Buyurun Sayın Güneş. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Efendim, arkadaşlarımız düzeltilmesi için gerekli 
işlemi yapacaklardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tatmin oldunuz mu Sayın Altuğ? 
YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Tamam efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 15 arkadaşının, Sümerbank ve özelleştirmeye tabi tutula
cak diğer kamu iktisadî teşebbüsleri ile ügüi suiistimal iddialarının gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sümerbank ve diğer özelliştirilmek istenen bazı KİT'lerin faaliyetleri etrafında çıkarılan 
ve zaman zaman da basına intikal eden söylentilere göre, bu kurumlarda, büyük nisbette suiis 
timaller yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu söylentilerin doğruluk derecelerinin araştırılmasını, bir yandan bu kurumlarda çalışan 
ve şaibe altında olan personelin suçsuz olanların aklanması ve suçluların da cezalandırılması 
ve hem de kurumun kamuoyundaki itibarına düşürülen gölgelerin kaldırılması bakımından 
zorunlu görmekteyiz. 

Son zamanlarda Milliyet Gazetesinde yer alan ve Sümerbank Genel Müdürlüğünün alım-
satım ve stoklarıyla ilgili yazılarda öne sürülen iddialar tüyler ürperticidir ve aynı zamanda 
ihmal edilecek nitelikte değildir. 

Ayrıca, aynı durumda bulunan ve özellikle ANAP iktidarlarınca özelleştirmeye tabi ola
cağı belirtilen diğer KİT kurumlarında da aynı politikaların uygulandığı kuşkusuzdur. 

Bu itibarla bu kurumlarda özelliştirme bedellerinin düşük tutulması için birçok oyunlara 
girişildiği, özellikle bu kurumların imalat programlarının aksatıldığı, piyasaya sunulan malla
rın kalitelerinin kasten bozdurulduğu, bu kurumların dışarıdan satın aldığı mallarla ilgili ola
rak usulüne göre piyasa araştırılması yapılmadan, isabetli pazarlar araştırılmadan alımların 
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yapıldığı, kurumların üst yetkilileri birtakım hileler yaparak kendilerinin veya aile efratları ile 
yakın dostlarının ortak oldukları paravan şirketler kurdurulduğu, alımların bu kurumlardan 
veya şirketlerden piyasa rayiçlerinin çok üstündeki değerlerle yapıldığı, bu suretle satın alınan 
emtianın kalitelerinin çok düşük olduğu ve böylece ilgili KİT kurumlarının büyük zararlara 
uğratıldıkları, ayrıca sağlıklı bir stok-imalat politikalarının güdülmediği, stok kontrollerinin 
yapılmadığı, depolardaki mallardan büyük kayıpların olduğu, finansman temininde normal 
banka faizlerinin çok üstündeki nisbetlerle faizle kredi alınıp, kurumun gerçek kârlılık duru
munun düşürüldüğü anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla, yukarıda belirtilen bu hususların doğruluk derecelerini saptamak ve Sümer-
bank ve SUmerbank gibi, özelleştirilmesi Hükümetçe düşünülen, KİT'lerde yukarıda belirtti
ğimiz konularda var olan gerçek usulsüzlüklerin ve boyutlarının tespiti ve bunların kurumlara 
maliyetini saptamak üzere, Anayasanın 98 ve içtüzüğün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasını saygılarımızla arz ederiz. 19.12.1989 

Kamer Genç 
Tunceli 

A. Hüdai Oral 
Denizli 

M. tstemihan Talay 
tçel 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 

Hasan Zengin 
Manisa 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

öner Miski 
Hatay 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Mehmet Can 
Adana 

Neccar Türkcan 
tzmir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
4. — Askeri Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının yeniden ince

lenmek üzere geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (1/663) (1117) 
BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre verilmiş bir tezkeresi bu

lunmaktadır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11.12.1989 tarih ve 101-1629/4973 sayılı yazımız. 
İlgi yazımızla Başkanlığınıza sunulan Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hak

kında Kanun Tasarısının, yeniden incelenmek üzere Millet Meclisi tçtüzüğünün 76 ncı madde
si gereğince geri gönderilmesini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 
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BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonunda bulunan tasan Hükümete geri verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin, "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 38 arkadaşının, olağanüstü hal uygulamasının sür

dürüldüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki sorunları çözmekte acze düşerek vatandaşların 
güvenini kaybettikleri, uyguladıkları yanlış politikalarla bölgedeki yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini 
ortadan kaldırdıkları, toplumsal barışın bozulmasına neden oldukları ve siyasal nedenlerle vatandaşların 
sınır ötesi ülkelere göç etmeleri olayına seyirci kaldıkları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında 
gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/13) 

BAŞKAN — Genel Kurulun, 31.1.1990 tarihli 71 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 38 arkadaşının, olağanüstü hal uygulamasının sürdü
rüldüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki sorunları çözmekte acze düşerek vatan
daşların güvenini kaybettikleri, uyguladıkları yanlış politikalarla bölgedeki yurttaşların temel 
hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırdıkları, toplumsal barışın bozulmasına neden oldukları 
ve siyasal nedenlerle vatandaşların sınır ötesi ülkelere göç etmeleri olayına seyirci kaldıkları 
iddialarıyla Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında Anayasanın 99 uncu, tçtüzüğün 107 nci mad
deleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı husu
sundaki görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Gensoru önergesi, Genel Kurulun 30.1.1990 tarihli 70 inci Birleşiminde okunmuş ve bastı

rılarak, sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Gensoru önergesini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Olağanüstü hal uygulamasının sürdürüldüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 

siyasal iktidarın uzun bir süredir uygulamaya koyduğu yanlış politikalar sonucu önemli top
lumsal sorunlar ortaya çıkmakta ve yaşam koşulları giderek zorlaşmaktadır. 

Bölgenin gerçek sorunları bir türlü siyasal iktidar tarafından nesnel ölçülerle değerlendi
rilememiş, bu konuda defalarca ortaya koyulan eleştiri ve önerileri siyasal iktidar dikkate al
mayarak, bölgeye yönelik yanlış ekonomik, sosyal ve siyasal politikalarını inatla sürdürmüş
tür. Ülke barışını ve demokrasimizi çok yakından ilgilendiren bu sorunun Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde görüşülmesinden sürekli kaçınılmıştır. 

Sorunlara sadece askerî ve polisiye önlemlerle yaklaşan yönetim, toplumda yeni sıkıntıla
rın ortaya çıkmasına neden olmuş, kendini kısır bir döngü içerisine hapsederek soruna sağlıklı 
çözümler bulma şansını yitirmiştir. Bu politikalar sonucu, bölgede anarşi ve terör azalmamış, 
aksine, güvenlik için alınan birçok önlem amacını aşarak yurttaşların temel hak ve özgürlükle
rini ortadan kaldırmıştır. 

Yasa dışı örgütün faaliyetlerini etkisizleştirme, izleme ve bilgi alma amacına dönük giri
şimler, birçok yerleşim biriminde yurttaşların Anayasal haklarını kısıtlayarak, yok ederek uy
gulamaya koyulmuş, bölgede demokrasi, daraltılarak baskıcı bir ortam hâkim kılınmıştır. 
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Sayıları onyedibini aşan korucuların, bölgede güvenliğin temininde önemli bir katkıları 
olduğu söylenemez. Devlete gereksiz şekilde milyarlarca liraya varan yük oluşturmanın yanın
da, bu kesim, bölgede yeni huzursuzlukların kaynağını oluşturarak toplumsal barışın bozul
masına neden olmuştur. 

. Siyasal bilincin göreceli gelişkin olduğu yerleşim biriminde, yurttaşların Anayasal hakla
rını kullanarak "Güvenliğimizi devlet sağlasın" yaklaşımına anlayış gösterilmemiş, "istediği
mizi yapmazsanız, silah almazsanız, sizi devlet karşıtı görürüz" mantığı giderek etkili olmaya 
başlamıştır. 

Terör olaylarının sürmesi, iki taraflı baskı ve şiddet uygulamaları, insan hakları ihlalleri 
vatandaşı canından bezdirmiş, demokrasiye olan güvenlerini sarsmıştır. Yılgınlık, güvensizlik 
ve baskı ortamı, bugün bu bölgede yüzlerce köyün boşalması sonucunu doğurmaktadır. Siya
sal nedenlere dayalı göç olayı hızlı bir artış göstermektedir, özellikle Siirt, Mardin, Van ve Hak
kâri illerine bağlı yüzlerce köy kısmen veya tamamen boşaltılmış durumdadır. Zaten büyük 
bir ekonomik gerilik ve yoksulluk içerisinde yaşayan bu bölgenin kırsal kesim insanı, yaşamı 
boyunca biriktirdiklerini de yok pahasına satarak topraklarını terketmekte, çaresizlik içerisin
de yaşamlarını göç ettikleri yerlerde yeni toplumsal sorunlarla birlikte sürdürmeye çalışmakta
dırlar. 

Hakkâri tlinin Uludere ilçesine bağlı sınır köylerinde yaşanan göç olayları ise demokrasi
miz açısından çok daha vahimdir. Anayasal haklarını kendi ülkesinde kullanabilme koşulları
nın tamamen kaybolduğu umutsuzluğuyla burada yaşayan bir kısım vatandaşlar, yüzlerce yıl 
yaşadıkları toprakları terk ederek topluluklar halinde sınır ötesi Ülkelere göç etme zorunluluğu 
duymaktadırlar. Taşdelen Köyüne bağlı Kayadibi mezrası buna bir örnektir. Taşdelen Köyünde 
oturan yaklaşık 1 200 vatandaşımız da içinde bulundukları sıkıntıdan kurtulmanın yolunu sı
nır ötesi ülkelere göç etmekte aramaktadırlar. Olağanüstü hal bölgesinde ortaya çıkan bu geliş
meler, hiçbir demokratik ülkede kabul edilemeyecek bir olaydır. Vatandaşlarının kendi toprak
larında özgür ve mutlu yaşamalarını sağlayamayan siyasal iktidarın uzun bir süredir bu olayla
ra seyirci kalması endişe vericidir. Uluslararası siyasal ilişkiler planında da ciddî sıkıntılar ya
ratacak bu trajedi halkımızı derinden yaralamaktadır. 

Bu durum çok açık bir şekilde siyasal yönetimin bölge insanının sorunlarını çözmekte ac
ze düştüğünü, vatandaşların güvenini kaybettiğini göstermektedir. Ülkenin bütünlüğü, demok
rasinin işlerliği ve toplumun huzurunu yakından ilgilendiren bu olay, siyasal iktidarın bölgeye 
yönelik politikalarının iflas ettiğinin açık bir göstergesidir. 

Yukarıda anlatılan nedenlerle Anayasanın 99 ve içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Ba
kanlar Kurulu hakkında gensoru işleminin açılmasını arz ve talep ederiz. 

Fuat Atalay 
(Diyarbakır) 

ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bü görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, 
önerge sahiplerinden biri, siyasî parti grupları adına birer milletvekili ve Bakanlar Kurulu adı
na Başbakan veya bir bakan konuşacaktır. 

önerge sahibi için süre 10 dakika, gruplar ve Başbakan için 20 dakikadır. 
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önerge sahibi olarak, Sayın Cumhur Keskin; Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın tsmail 
Köse, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hüseyin Aydın Arvasi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına Sayın Fuat Atalay konuşacaklardır. 

Önerge sahibi olarak, Sayın Cumhur Keskin; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Meclis gündemine alınmasını istediğimiz gensoru önergesine konu olan olaylar, ülkede
ki toplumsal dengeleri ve ülkenin temel sorunlarını her alanda altüst eden, olumsuz yönde et
kileyen ve toplumun geleceğini tehlikeli boyutlara sokan, toplumu sarsan olaylardır. O neden
le, gensoru önergesi, Bakanlar Kurulu hakkında verilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, ülkenin belli bir bölgesi, doğrusu boşalıyor, boşaltılıyor. Ülkenin bu 
bölgesinde, kalkınmaya önemli katkılarda bulunacak genç, dinamik enerjik nüfus ve insan po
tansiyeli, bölgeyi, hızla terk ediyor. İnsanlar, çeşitli baskı yöntemleriyle evini barkını ve atala
rından kalan topraklarını terke zorlanıyor. Bölge halkı, komşu devletlerin sınırlarını zorlaya
rak, oralara sığınma yollarını arıyor. 

1983'ten bu yana ANAP İktidarlarının bu bölgede uyguladığı bu politikalar, halkımızın 
devletle yabancılaşmasını, devlete olan güvenin sarsılmasını beraberinde getirirken, yüzyıllar
ca acıları, sıkıntıları ve güzellikleri birlikte paylaşan halkın kamplaşmasına, birbirine kin ve 
husumet duyguları beslemesine de yol açmıştır. Yüzbinlerce insan açlığa, yokluğa ve sefalete 
sürüklenirken, bu uygulama, ülkenin genelinde de olumsuzlukların doğmasına neden olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 1983 yılında ANAP İktidarlarının sorumsuzca uyguladığı yanlış po
litikaların gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi için yapıcı, iyi niyetli eleştiri ve önerilerimiz dik
kate alınmamıştır. Yapılan yanlışlık ve hatalar düzeltileceği yerde, bunlara yenileri eklenmiş, 
sorunlar içinden çıkılmaz hale dönüştürülmüştür. 

Sayın milletvekilleri, ülkenin doğusunda yaşanan olaylardan somut örnekler sunacağım. 
Bunların, günümüz devlet anlayışına, Anayasada nitelikleri, amaç ve görevleri belirtilen devle
tin temel esaslarına ne ölçüde uygun olduğunu Yüce Meclisin takdirine bırakıyorum. 

Bir süre önce bölgeyi dolaştık; özellikle Siirt, Hakkâri ve Mardin üçgeninde yaşanan olaylar 
tüyler ürperticidir. Devletin hukuk devleti olma, demokratik olma, sosyal devlet olma nitelik
leri buradaki uygulamalarla kaybolmuştur. Yörede yaşayan insanların bölgeden göç ettikleri
ni, bölgede yoğun bir göç olayının yaşandığını gördük. Günlük gazetelerde yer alan haberler
den de anlaşıldığı gibi, bölge boşaltılıyor. Göç olayının arkasında yatan nedenleri araştırdığı
mızda, karşımıza, ANAP İktidarlarının uyguladığı yanlış ve hatalı politikalar çıkıyor. Bölge
deki göç olayını anlatmadan ve boşaltılan köyleri saymadan önce, gezimiz sırasında yaşadığı
mız birkaç somut olaydan söz etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Kayadibi Köyü, Taşdelen Muhtarlığına bağlı bir köydür. Sınıra yakın 
bu köydeki halka, zorla köy koruculuğu kabul ettirilmek istenmiş, köylüler kabul etmeyince, 
köye giriş ve çıkışlar yasaklanmış; köyden ilçe merkezine geliş Taşdelen üzerinden olduğundan, 
Kayadibi köylülerine geçiş izni verilmemesi için, Taşdelen köylülerine, karakol komutanınca 
baskı yapılmıştır. Kayadibi Köyüne erzak ve her türlü yiyecek girişi de yasaklandığından, açlık 
tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kayadibi köylülerinin Irak Devletine sığınmaktan başka çarele
ri kalmamıştır. Gazetelerden öğrendiğimiz gibi, Kayadibi köylülerinin büyük çoğunluğu Irak 
Devletine sığınmış, geriye kalan bölümü ise, köyü boşaltarak Mardin'in Silopi İlçesine yerleş
mişlerdir. 
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Taşdelen Köyü, Irak sınırında bir köydür. Kayadibi köylülerinin Irak Devletine sığınma 
olayını araştırmak için oraya gittik. Taşdelen Köyünün giriş ve çıkışları izne tabi. Köyün giri
şinde nöbet tutan askerler, "Köye girişin yasak olduğunu" söylüyorlar ve durduruyorlar. Ne
denini soruyoruz. Nöbetçi çavuş yanıtlıyor; "Ağabey, bu köydekilerin 5 yaşından 70 yaşına ka
dar hepsi PKK'h. Bunlar kurt, gavur. Koruculuğu kabul etmediler, silah bıraktılar. Bunlara 
göz açtırmamak lazım" diyor. 

Uzak yerden geldiğimizi, bölgenin yabancısı olduğumuzu düşünüyor... "Kadınlar da mı 
PKK'h?" diye soruyoruz, "onlar da..." diye yanıt veriyor. 

"Bir gecede 10 bin mermi yaktıklarını, köylüyü akşam karanlığı basınca tuvalet için bile 
olsa dışarı çıkarmadıklarını, teşebbüs edenlere rasgele ateş açtıklarını" söylüyor. Biz, bu ölçü
de tehlikeli gördüğünüz insanların göç ettikleri yerlere de tehlikeyi birlikte götürebileceklerini, 
bunun için ne önlem aldıklarını soruyoruz; yanıtı çok ilginç; "Bunların hepsi hakkında dosya 
tuttuk. Göç edenlerin dosyasını gittikleri yere gönderiyoruz" diyor. 

Taşdelen Köyünde erzak giriş çıkışı izne bağlanmış. Vatandaş köyüne götürdüğü bir torba 
unu önce karakola götürüyor, kaydını yaptırıyor, karakol yetkilisi yağlıboya ile torbayı işaretli
yor. Yeniden un alabilmek için işaretli boş torbayı karakola geri getirmek gerekiyor. Aksi tak
dirde, Taşdelenlilerin yiyecek alma şansı da yok oluyor. 

Taşdelen Köyünde halkın tamamının kimlikleri toplanmış ve karakolda alıkonmuştur. Köy
den çıkma ihtiyacı hisseden vatandaş, karakola uğramakta, karakol komutanı uygun görürse 
kimliği verilmekte ve köyden çıkabilmektedir. 

Kimliksiz dolaşmayı yasaklayarak, yaptırım uygulayan devlet, buradaki uygulamasında 
halkın kimliklerini toplayarak, halkı kimliksiz bırakmaktadır. 

Bölgenin ANAP'lı milletvekilleri tarafından Derebaşı olayı ile ilgili olarak düzenlenen bir 
rapora konu, öldürülen ve televizyon ekranlarında "kimliği tespit edilemeyen terörist" olarak 
tanıtılan yurttaşlar, herhalde kimlikleri ellerinden alınan Taşdelen Köylülerinin konumunda olan 
yurttaşlarımızda. 

Sayın milletvekilleri, Uludere Hilâl Kasabasında, 35 köylüye, üç gün boyunca saat 09.00 
dan saat 15.30'a kadar iki kilometrelik mesafeden taş taşıtan karakol komutanı ile konuşmuş
tuk; "Taş taşıtmadığını" söylemişti. Daha önce konuştuğumuz erler ise, köylülere zorla taşıt
tıkları taşları bize göstermişlerdi. Hilâl Köylüleri ile konuşacağımızı söylediğimizde, karakol 
komutanı astsubay, Hilâl Köylülerinin tamanının PKK'Iı olduğunu, bu nedenle kendisine ifti
ra edeceklerini söylüyordu. "HilâPin ANAP'lı Belediye Başkanı da mı PKK'h? O da sizin zorla 
taş taşıttığınızı söylüyor" dediğimizde; "O da PKK'h" demişti. 

Bölgedeki gezi ve incelemelerimiz sonucunda benzer uygulama ve değerlendirmelere bir
çok yerleşim biriminde rastladık. ANAP İktidarı, uygulamalarıyla, bölge halkını, potansiyel 
suçlu, muhtemel suçlu olarak görmektedir. Halk, kendisine potansiyel suçlu gibi devletinden 
kaçmaya başlamıştır. Bu uygulamalar o hale dönüşmüştür ki, bunları sembolize etmek için, 
halk, ölmek veya yaşamak arasında fark bulunmadığını göstermek için, "ölürsen tabut, kalır
san zabıt" tekerlemesini kullanmaya başlamıştır. 

Can ve mal güvenliği, bölgede, köy korucularına ihale edilmiştir, thalecilik ANAP İktida
rının en belirgin özelliği olduğundan, güvenlik sorunu da ihale edilmiştir herhalde. 
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Değerli milletvekilleri, göç eden yurttaşlar, ellerindeki mal varlıklarını, özellikle hayvan
larını yok pahasına elden çıkarmaktadır. Bölgede koyunun çifti 80 - 90 bin lira arasında satıl
mıştır. Enflasyon oranının yüzde 100'leri bulduğu ülkemiz koşulları gözetildiğinde, Van ve Hak
kâri'de etin kilosunun 3 500 - 4 000 lira arasında olması, satılması dikkat çekici değil midir? 

Bölgede, geçim kaynağı hayvancılıktır. Yaylaya çıkma yasağı ve otlatma yasağı, geçim kay
nağı olan hayvancılığı yok etmek üzeredir. Bölgeden göç ederek köyünü, evini, toprağını terk 
eden yüzbinler, yakındaki şehir merkezlerine ya da Mersin, Adana, Antalya, Gaziantep gibi 
kentlere göç etmektedirler; tabiî, kendi sorunlarını sıkıntılarını da beraberinde buralara taşı
maktadır. 

Çukurca'nın Andaç Köyüne bağlı Arslanlı mezrası Beytüşşebap'ın Toptepe Köyü halkı, 
Mardin'in Cizre İlçesinde, Sebze Halinde yaşam savaşı vermektedirler. Camsız, susuz ve tuva-
Ietsiz olan Sebze Halini işgal eden bu yurttaşların feryadına kulak asan bir yetkili bulunma
maktadır. Cizre Belediyesinin Sebze Halinde kalan bu insanlar, göç gerekçelerini "tki ateş ara
sında kalmak" diye gösteriyor ve devam ediyorlar : "Geçim hayvancılıktı; biraz da yonca, mı
sır, buğday ve pirinç ekerdik; ama yaylalara yasak geldi, hayvanlarımızı otlatamaz olduk. Her 
gece çatışma var; çocuklarımız silah sesinden deliye döndüler. Geceleri çığlık çığlığa uyanıyor
lardı. Baktık ki başka yolumuz yok, biz de buraya geldik" diyorlar. Devletten yakacak, yiye
cek ve diğer zarurî ihtiyaçları için yardım talep ediyorlar. Yardım dilekçesine de adreslerini yaz
maktan kaçınmıyorlar : "Cizre Belediyesi Sebze Hali..." 

BAŞKAN — Sayın Keskin, süreniz doldu, son cümlelerinizi rica ediyorum. 
CUMHUR KESKİN (Devamla) — Değerli milletveklilleri, devekuşu politikası uygulama

nın yararı ve anlamı yoktur. "Bölgelerarası dengesizlik", "kalkınmada öncelikli yöreler" gibi, 
boş ve içerikten yoksun birtakım deyim ve tanımlamalarla doğu sorununu geçiştirmenin de 
ülkeye hiçbir yararı yoktur. ANAP sözcülerinin, bu kürsüden, sorunlarını farklı biçimde açık
lamaya çalışacaklarını biliyorum; ama bölgeden seçilen ANAP'lı milletvekilleri çıksınlar; böl
gede baskı, haksızlık, zulüm olmadığını, halkın göç etmediğini, köyleri boşaltmadığını, bura
dan, bu kürsüden ifade buyursunlar... 

1983'ten beri görev başında olan ANAP İktidarı, Türkiye'nin gündeminde bulunan çok 
yönlü ve karmaşık olan bu soruna köktenci çözümler bulacağı yerde, doğu sorununa polisiye 
ve askerî önlemlerle çözüm bulma yoluna gitmiştir. Bölgeye yapılan yatırımların tamamı gü
venlik amacına yöneliktir. İktidarlarınız döneminde bölgeye en çok cezaevi, en çok karakol, 
en çok askerî tesis ve en çok bölük binaları yapmakla övünebilinirse, övünebilirsiniz; ama bu
nun dışında bölgenin temel sorunlarına çözüm getirecek, üretime yönelik hiçbir hizmetiniz 
yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, tamamlayın lütfen. Son cümleniz efendim... 
CUMHUR KESKİN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Değerli milletvekilleri, bu sorunu 10 dakikalık bir süre içerisinde Yüce Meclise sunma ola

nağı yoktur. O nedenle, konuşmamı kesiyorum, kısaltıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir süre önce, Sayın İçişleri Bakanı, "İstanbul'da şehit edilen bir 
polis memurunun, basın tarafından teröre hedef gösterildiğini" söyledi. ANAP İktidarları, 
bölge halkım, yıllardır, zorla, baskıyla köy korucusu yaparak teröre hedef haline getirmiştir. 
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Derebaşı'nda, Peçenek'te, Taşdelen'de ve tkiyaka Köyünde teröre hedef olan ve beşikteki ço
cukların bile öldürülmesine yol açan olaylarda Hükümetin hatalı ve yanlış uygulamalarının 
da rolü olmuştur. 

Bölgedeki terör olaylarıyla... 

BAŞKAN — Sayın Keskin, sözünüzü kestim efendim. 
Üç defa rica ettim... 
Ben bu cihazı eğlence olsun diye çalıştırmıyorum; kural içi konuşuyorum, itiraz eden de

ğerli arkadaşlarım elbirliğiyle bu kuralı değiştirirler, istediğiniz kadar konuşursunuz... 
CUMHUR KESKİN (Devamla) — Son cümlemi söyleyeceğim efendim. 

BAŞKAN — istirham ederim... Sizin gibi aydın bir parlamenter, son cümlenin kaç defa 
son cümle olduğunu takdir eder. 

Son cümlenizi söyleyin lütfen. 

CUMHUR KESKİN (Devamla) — önce, Genel Kurulun bilgisine sunduğum nedenlerle, 
Hükümet, sağlıklı çözümler bulma, bölge sorunlarına çözüm getirme, olayları önleme şansını 
tamamen yitirmiştir. Bu HUlcümet işbaşında kaldığı sürece, bölge sorunları daha da çözüm-
süzleşecek; bu durum, ülkenin tümünü olumsuz yönde etkileyerek rejimi tehlikeye sokacaktır. 

Açıkladığımız nedenlerle, Anayasanın 99 ve İçtüzüğün 107 nci maddelerine göre verdiği
miz gensoru önergesinin gündeme alınmasını ve kabul edilmesini diler, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keskin. (SHP sıralarından alkışlar) 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın İsmail Köse; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
SHP Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay ve arkadaşlarının, Anavatan Hükümetlerinin, 
altı yedi yıldan bu yana, uygulamış olduğu ekonomik ve sosyal politikalar sonucunda, bu böl
gede yaşayan insanlarımızın içerisine düşmüş oldukları sıkıntılardan dolayı Bakanlar Kurulu 
hakkında vermiş oldukları gensoru önergesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına bilgi arz 
etmek üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, gensoru önergesini incelediğimizde, üç ana başlık ha
linde gensorunun mahiyetini ortaya koymaktadır. Anavatan Hükümetlerinin, ekonomik ve sosyal 
politikaları sonucunda, doğu ve güneydoğu illerimizde, özellikle ekonomik yönden büyük sı
kıntılar meydana geldiğini ve terörün önlenmesi konusunda uygulanan güvenlik tedbirlerinin 
yanlış olduğunu, son olarak da, bütün bu uygulamalar sonucunda, bölgede yaşayan insanları
mızın gerek iç gerekse dış göçlerine neden olduğunu ortaya koymaktadır. 

Esasen, Anavatan Partisinin altı yedi yıldan bu yana uygulamış olduğu bu politikalar, yal
nız doğu ve güneydoğu illerimizdeki insanlarımızın göç etmesine, ekonomik ve sosyal yönden 
sıkıntıya düşmesine sebep olmamış, Türkiye genelinde bütün illerimizde yaşayan insanlarımızı 
da sıkıntıya sokmuştur. 

Bu itibarla, bu gensoru önergesinde belirtildiği gibi, ekonomik ve sosyal uygulamalardan 
dolayı güneydoğuda devam eden olaylarla ilişki kurmak, PKK olaylarının ise, ekonomik ve 
sosyal politikalar ne sebebi, ne de sonucudur. Onun için, hadiseye üç yönden bakmak gereki
yor. Bir tarafta devlet ve güvenlik kuvvetlerimiz, diğer tarafta, o bölgede yaşayan insanlarımız 
ve bu yapılan uygulamalar sonucunda, hatalarıyla birlikte Hükümet... 
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Aslında, güneydoğuda ve doğuda, yedi sekiz seneden bu yana vuku bulan PKK olayları
nın önlenebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmaması ve hâlâ güvenlik güçlerimizin ye vatan
daşlarımızın şehit olmasına neden olan PKK olaylarının devam etmesi, gerçekten, Hükümetin 
aczini ortaya koymuştur. 

Değerli milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde devam eden olaylar, 
bir terör ve anarşi olayı değildir. Bu olaylar, özellikle dış kaynaklı olup, dışarıdan tezgâhlanan 
ve dışarıdan desteklenen, PKK örgütü vasıtasıyla da en hassas bölgemiz olan bu bölgedeki in
sanlarımızı, Türk Milletinin bütün saf ve temiz vasıflarını üzerinde taşıyan bu insanlarımızı 
parçalayıp, vatanımızın bir bölgesini ayırma düşüncesinden ibarettir. 

70-80 milyon nüfuslu büyük Türkiye'yi görmek istemeyen zihniyet sahipleri, 1970'li, 1980'li 
yıllardan bu yana değil, ta 1800'lü yıllardan bu yana aynı düşünceyi devam ettirmişler; gerek 
Osmanlı zamanında, gerek millî devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra 
bu olayların olmasına sebep olmuşlardır, desteklemişlerdir. 

özellikle 1975'li yıllardan sonra, önce doğudaki vatandaşlarımızın birçok ihtiyacını karşı
lamak üzere, Doğu Devrimci Gençlik Teşkilatı veya doğudaki başka sıkıntıları nazarı itibara 
almak suretiyle doğudaki vatandaşlarımızın desteğini almaksızın, o sloganları kullanmak su
retiyle 1975'li yıllardan bu yana devam eden bu bölücü ve yıkıcı örgüt, 1979 yılında Suriye'de 
Abdullah öcalan tarafından, PKK örgütü, yani Kürdistan tşçi Partisi olarak kurulmuştur. Bu 
hadiseleri, bu hadiseleri yapanları, yaptıranları, içeriden ve dışarıdan destekleyen, yazan, çi
zen ve düşünenleri bu Yüce Meclisin kürsüsünde bütün çıplaklığıyla ortaya koymadığımız müd
detçe, alacağımız tedbirler yeterli olmayacaktır. 

Hangi düşüncede olursa olsun, hangi siyasî parti mensubu olursa olsun veya- hangi siyasî 
parti içerisinde konumu ne olursa olsun, bu hassas bölgemizde meydana gelen olaylarda onla
ra (PKK örgütüne) destek verecek nitelikteki konuşmaları yapanları, destekleyenleri teşhir et
mek de Hükümetin görevidir. 

Değerli milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, Hükümetin, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerinde uygulamaya koyduğu olağanüstü hal uygulamasına başından beri karşı 
olduğumuzu söylemekteyiz. Olağanüstü hal mevzuatının ve bütün imkânlarının o bölgedeki 
il valilerine verilmek suretiyle, il valilerinin yetki ve imkânla donatılmasını, ilçe ve köy bazında 
da devletin güvenlik ve ekonomik tedbirler alarak bu meseleye yaklaşmasını düşünmekteyiz. 
Ayrıca, Türk Devleti olarak, içeride meydana gelen bu müessif olayları önlemek için, devleti
mizin her güvenlik birimi içerisinde bulunan istihbarat teşkilatlarının bilgileri yeniden değer
lendirilmek suretiyle bu koruculuk müessesesinin olaylardaki etkisini veya olayların azalma-
sındaki tesirini değerlendirmemiz gerekmektedir. 

Ayrı ayrı birimlere bağlı olmasına rağmen, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Jandarmamızın, 
Polisimizin birlikte bu güvenlik tedbirlerini yürütürken yapmış oldukları görevler dolayısıyla, 
istihbarattan başlamak suretiyle, operasyonlara varıncaya kadar, yapılan çalışmalarda, arala
rında diyalog var mıdır, aksaklıklar nelerdir, emir-komuta kimin elindedir, zamanında olayla
ra ulaşma imkânı var mıdır ve tesirli sonuçlar alınmakta mıdır, bunları da yeniden gözden ge
çirmemiz gerekmektedir. Çünkü, Olağanüstü Hal Bölge Valimiz, her ne kadar, o bölgede bu
lunan ve kendisine kanunla verilen yetkilere istinaden, her üç kuvvetin amiri durumunda ise 
de, il ve ilçe bazında, o kuvvetlerin amiri durumunda olanlar, vali ve kaymakamlar değildir. 
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Bu bakımdan da, ani olaylarda, o bölgenin içerisinde kuvvet bulunmasına rağmen, zamanın
da emir verme durumunda olmayan il valilerimiz ve kaymakamlarımız sıkıntı içerisinde kal
maktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, PKK dediğimiz, yıkıcı ve bölücü örgüt, sınırlarımız dışında, kom
şu devletler içerisinde kamplarını kurmak suretiyle, Türk insanını ve Türk Devletinin güvenlik 
mensuplarını, planları dahilinde katletmeye devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 
sınırlarımızın korunması bakımından, Jandarmaya ait olan görev, bir kanunla, Kara Kuvvetle
rine devredilmiştir; ancak, bugüne kadar gördüğümüz odur ki, Kara Kuvvetlerine devredilme
sine rağmen, sınır bölgesi, henüz tam manasıyla, Jandarmadan Kara Kuvvetlerine intikal et
memiştir. Bir an önce sınırlara hâkim olmamız ve Kara Kuvvetlerinin araç, gereç ve personel 
itibariyle sayısı fazla olduğundan, muhakkak surette bu bölge sınırlarımıza intikal etmesi ge
rekmektedir. 

1984 yılından bu yana PKK'nın o bölgede 500'e yakın güvenlik görevlimizi şehit ettiği ve 
yine 800'den fazla vatandaşımızı katlettiğini görmekteyiz. 

Ülkemizin güdümlü demokrasiye adım attığı tarihten başlayarak, tüm kurallarıyla uygu
lama alanına geçeceği günümüzde de bu olayların artarak devam etmesi, başta siyasî partileri
miz olmak üzere, bütün vatandaşlarımızı düşündürmektedir. Anarşi ve terör, sivil idarenin, hukuk 
devletinin ve millî iradenin hâkim olduğu idarenin düşmanıdır. Bölücülerin de düşman olduğu 
bu rejim, PKK'nın, zafiyet yaratarak, bölge halkı üzerinde, güçlülük psikolojisi neticesinde 
sempati ve taraftar toplamasına sebep olmaktadır. 1970'li ve 1980'li yıllarda ülkenin başka yer
lerinde de terör olayları içerisinde olan bu düşünce sahipleri, özellikle katliamlarını çok daha 
müessir bir şekilde, 1980'li yıllardan sonra, uygulama sahasına koymuşlardır. Çünkü, hedef 
o gün de aynı idi, bugün de aynıdır, önceki konuşmalarımızda yine belirtmiştik; Türkiye'de 
meydana gelen olayların, anarşi ve terör olaylarından ziyade, ülkeyi ve milleti bölme düşünce
sinden kaynaklandığını ortaya koymamız gerekiyor, tşte bugün de, bu hassas bölgenin parça
lanması için çeşitli devletlerde kamplarını kuran PKK, o bölgede yaşayan insanlarımızdan, 18-22 
yaş arasında sayılan 2-3 bine varan delikanlıları ve genç kızları, zorla kaçırmak suretiyle o kamp
larda eğiterek, kendi ailerinin başına musallat etmiş ve aile fertlerini kendi çocukları tarafın
dan katletme planlarını yapmışlardır. 

PKK bunu yaparken, bölücü ve yıkıcı örgüt bunu yaparken, elbette, devlet güvenlik kuv
vetleri de bunun karşısında boş durmayacaktır. Devleti ayakta tutmak için, kanunlarla kendi
lerine verilen görevi yerine getirmek üzere, canları pahasına o bölgede kendi üzer fer i ne düşen 
görevleri yapan polis, jandarma ve askerler, bu kanunlar çerçevesinde görevlerini yapmak mec
buriyetindedirler. Görevleri uğruna canını feda eden, hem güvenlik kuvvetleri mensuplarına 
ve hem de vatandaşlarımıza Tann'dan rahmet diliyoruz. 

Ancak, güvenlik kuvvetlerimiz bu görevlerini yerine getirirken, içlerinde muhakkak su
retle yanlışlıklar yapanlar, kusurlu olanlar vardır, tşte, bu gibi gensoru ve genel görüşme öner
gelerinin faydası budur. Hükümeti uyarıyor ve diyoruz ki, güvenlik kuvvetlerine karşı düşman 
bir zihniyeti ortadan kaldırmak için ve devleti ayakta tutmak için, görevli bulunan bu güvenlik 
kuvvetlerimize karşı hainane düşünenlerin bu düşüncelerini ortadan kaldırmak için, içlerinde 
kusurlu olanlara ceza verilmeli ve bu Yüce Meclisin kürsüsünden -eğer varsa- o kusurlular da 
teşhir edilmelidir. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bütün güvenlik kuvvetlerimize, 
içlerinde bulunan birkaç tane suç işlemiş veya kusurlu olanların bütün kusurlarını mal et-
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memiz, devleti zafiyete götürür ve o bölgede yaşayan insanlarımızın; gerek tarihî bağlarımız 
dolayısıyla, gerek âdet ve ananelerimiz dolayısıyla ve özellikle başta din duyguları dolayısıyla, 
et ve kemikten bir hale gelmiş olan, millî varlığımız haline gelen bu insanlarımızı, bizden ayır
ma durumunda olanların, bizi parçalamak durumunda olanların ve onlara ayrı bir ırkın men
supları gibi hainane bir ideoloji aşılamak isteyenlerin ellerini kırmak, elbette ki devlet güven
lik kuvvetlerinin görevidir. Devlet güvenlik kuvvetleri taraftır; yani, hiçbir düşüncenin, hiçbir 
zihniyetin değil devletin tarafıdır; devlete düşman olan, vatanı parçalamak isteyen, milleti böl
mek isteyenlerin elbette ki karşısında olacaktır. Onun için, bu güvenlik kuvvetlerimizi daha 
fazla şaibe altında bırakmamak için, güvenlik kuvvetlerimize yerli yersiz saldırı yaptırmamak 
için, kusurlu olanların da teşhir edilmesinde fayda mülahaza ediyoruz. En önemlisi de, PKK'yı 
içeride ve dışarıda destekleyen devletlerin hangi devlet olduğunu ortaya koymamız lazımdır. 

Değerli milletvekilleri, Suriye'de 10'a yakın kamp vardır; İran'da 8'e, 9'a yakın kamp var
dır; Irak'ta da yine o kadar kamp vardır; İsveç'te, Norveç'te, Fransa'da, Almanya'da PKK'yı 
destekleyen örgütler vardır. Devletin dış politikasını yürütenlerin hem bu devleti yıkmak üzere 
kurulmuş olan kamplardaki faaliyetleri takip etmek hem de dost veya düşman devletlerdeki 
bu gibi faaliyetleri incelemek suretiyle, alınacak istihbaratları bir an önce güvenlik kuvvetleri
mize kavuşturmaları gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, elbette ki, PKK bu gibi faaliyetlerini yürütürken, kendisinin haklı 
olduğunu ve oradaki insanların hakları için mücadele ettiği psikolojisini yerleştirmek mecbu
riyetindedir. Nasıl yerleştirecektir? O bölgede açlığın, sefaletin olduğunu, devlet hizmetlerinin 
o bölgeye gitmediğini söylemek suretiyle, oradaki insanları istismar edecektir. Aslında, Çankı
rı'nın, Çorum'un, Erzurum'un, Muş'un, o bölgedeki vilayetlerden bir farkı yoktur; ama o böl
gedeki insanlarımızın hassasiyeti nedeniyle, PKK onları çok daha fazla istismar etme imkânı
na sahiptir. Bu nedenle, özellikle de o bölgedeki devlet yatırımlarının bir an önce gerçekleşme
si lazımdır. O bölgede PKK'nın propagandası maalesef çok daha fazla tesirli olmaktadır ve 
o bölgedeki insanlarımızın da -kendilerini ikinci sınıf vatandaş yerine konulmuş gibi kabul et
meleri nedeniyle- devlete olan saygınlığı azalmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Köse, l dakikanız kaldı. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — 15 ilimizde yapılan devlet istatistiklerine göre, 250 binin üze

rinde işsiz vardır. O bölgedeki illerimizde fabrikalar kapatılmıştır. Olağanüstü halin uygulan
dığı illerde 300'e yakın ilkokul kapalıdır. Her ne kadar, "Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ya
tılı bölge okullarında eğitim yaptırılıyor" deniyor ise de, bu 300 tane okulda okuyacak olan 
ilkokul seviyesindeki öğrencilerimizin, o bölgede mevcut yatılı bölge okullarında eğitim yap
ması mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri, ayrıca, Cizre ve Silopi'de meydana gelen asayişe müessir bu olaylar 
dolayısıyla kömür üretimi durmuştur. Doğunun -10 ilâ -40 derece arasında kış şartlarını yaşa
yan insanı, Cizre'den yüksek kalorili kömür gelmediği için sıkıntı içerisindedir. 

1989 yılında -bir yıl içerisinde- 16 köy okulu PKK tarafından yakılmıştır. 1984 yılından 
bugüne kadar da, 18 iş makinesi tahrip edilmiş ve yakılmıştır, özellikle Cizre ve Şırnak'ta, 1989 
yılında, kömür ocaklarında, TKt'ye ve müteahhitlere ait olan 3 greyder, 4 kamyon, 1 pikap, 
2 yükleyici, 2 kazıcı, 4 kepçe, maalesef, yakılmış ve tahrip edilmiştir. Vatandaşımızın can em
niyeti ve gece sokağa çıkma imkânı yoktur. 

— 270 — 



T.B.M.M. B : 73 6 . 2 . 1990 O : 1 

Bu 17 bin korucunun her birine verilen 500 bin lira aylığı, onun yanında, yapılan birçok 
masrafı da toparladığınız takdirde, yılda 200-300 milyar lirayı bulan bu parayı, eğer o bölgede
ki vatandaşımızın ekonomik kalkınması uğrunda harcamış olsa idik, on yıl içerisinde o bölge
de çok mesafe alırdık. 

İhtilalin mantığı yoktur, doğrudur; ancak, sivil idare olduğunu iddia edenler de, maale
sef, üzerlerine düşen görevi yapmamışlardır. 

Değerli milletvekilleri, doğu ve güneydoğuda PKK olayları devam ediyorsa; ihtilallere rağ
men, Anayasa değişikliklerine, devlet güvenlik mahkemelerine, olağanüstü hal kanunlarına ve 
bunun yanında, birçok mevzuat değişikliğine rağmen olaylar devam ediyorsa, bunun iki sebe
bi vardır : Bir tanesi, ANAP Hükümetlerinin başarısız olduğunun tescilidir; diğer birisi ise, 
PKK'nın, gerçekten, basit bir anarşi ve terör örgütü olmadığıdır. PKK'nın; Kıbrıs Rum'undan 
tutun, Yunanistan ve Bulgaristan'a kadar en az 10'a yakın devlet tarafından silah ve teçhizatla 
desteklendiğini, bu desteklemelerin içerisinde özellikle Ermeni unsurlarının bulunduğunu ve 
güçlü bir örgüt olduğunu da unutmamamız gerekir. 

Ayrıca, Irak'ta bulunan Barzani ve Talabani'den tutunuz da, iran'daki Rızaiye kampları
na kadar her türlü sermaye, her türlü siyasî düşünce, PKK örgütünün başarısı için çalışmakta
dır. Hatta, Fransız Cumhurbaşkanının eşinden tutunuz, Amerika'nın resmî ağızlarından çıkan 
beyanatlara kadar duyduklarımızı değerlendirdiğimizde, olayın boyutlarını çok daha iyi bir şe
kilde ortaya koyma imkânımız olur. 

BAŞKAN — Sayın Köse, bağlıyorsunuz değil mi? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu millî davaya; bölücü gözle değil, birleştirici ve bü

tünleştirici olarak bakmak; basını, partileri ve bütün vatandaşlarıyla birlikte omuzlayıp, soru
na muhakkak surette kalıcı bir çözüm bulmak mecburiyetimiz vardır. O bölgeyi dolaşan ve 
o bölgede yaşayan insanları tanıyan bir milletvekili olarak şunu arz etmek isterim : Kanıyla, 
canıyla, imanıyla gerçekten bizim bir parçamız olan bu insanların, yabancı, hain düşüncenin 
elinde daha fazla istismar edilmesine müsaade etmemeliyiz. 

Bu insanlara devlet olarak ikinci sınıf vatandaş gözüyle bakmaya da hakkımız yoktur. Onlar, 
misakımillî sınırlarının çizilmesinde, bu coğrafyayı vatan yapan insanlardır veya onların ço
cuklarıdır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu ise, ancak, güçlü iç ve dış politikalarla, ekonomik ve sosyal yönden kalkınmayla ola
caktır. Vatandaşlarımızın yüzde 90'ı erken seçim talebinde bulunmaktadır. Artık, vatandaşı
mız için demokratik bir arzu haline gelen erken genel seçimin, muhakkak surette, Hükümet 
tarafından açıklanmasında fayda vardır. 

Şu bir hafta içerisinde ülkemizde cereyan eden anarşik olaylar dolayısıyla, terör uzmanla
rının dahi, bu olaylara erken seçimin bir çözüm getirebileceği yolundaki görüşlerine şahit ol
duk. Onun için, hangi uzmanın görüşü olursa olsun, erken genel seçimin, iç ve dış olaylara 
en kısa zamanda çözüm getireceğine muhakkak surette inanıyorum. 

Yukarıda da arz ettiğim gibi, gensoru önergesinin gündeme alınmasının, meselelerin deta
yıyla görüşülmesine fırsat vereceğine inanıyoruz. 

Bu duygularla, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Van Milletvekili Sayın Hüseyin Aydın Arvasi. 
Buyurun Sayın Arvasi. 
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ANAP GRUBU ADINA HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Van) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekili arkadaşlarım; Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve arkadaşlarınca verilen Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu ile ilgili gensoru önergesi hakkında Grubumun görüşlerini açıklamak 
üzere huzurunuzdayım. Hepinizi, hürmet ve saygıyla selamlıyorum. 

Gensoru önergesini tetkik ettiğimiz zaman, şu noktalara rastlıyoruz : "ANAP iktidarları
nın yanlış politikası, toplumsal sorunlar, yanlış ekonomik politika, askerî ve polisiye tedbirler
le vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı..." Ana noktalar bunlar; ama, te
melde, bütün bunlar, geliyor, Uludere'nin bir köyü ve mezrasındaki göçe yükleniyor. Ayrıca, 
burada, Uludere'nin Kayadibi Mezrasında olan bir göç, bütün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'-
daymış gibi bir bağlantı kurulmak isteniyor; Taşdelen Köyü ve Kayadibi Mezrasında göç oldu
ğu ifade edilmek isteniyor. 

Evvela şunu belirtmek isterim ki, gensoru, tamamıyla, somut delillerden uzaktır, afakî
dir. Bu gensoruyu veren arkadaşlarım her ne kadar o yöredenseler de, yöreyi bilmeyen arka-
daşlarımdır, bunu da açık söylüyorum. Belki, ömürlerinde Kayadibi'ne bir sefer gitmişlerdir, 
bir hadise yakalamak için gitmişlerdir. Yörenin milletvekili olarak, 1987 senesinin sonuna ka
dar, o yöreleri, Hakkâri'nin bütün köylerini, kazalarını ve diğer tarafları dört sefer dolaştım, 
anarşinin bol olduğu zamanda da dolaştım; bir mesele yakalamak için dolaşmadım, o yörenin 
insanı olarak meselelere köklü yaklaşmak için dolaştım ve o yöreyi istismar etmek için de do
laşmadım. O bakımdan, istismarla hiçbir yere varılamayacağı kanaatindeyim. 

Şimdi, arkadaşlarım o yöreye, Kayadibi Mezrasına gidiyorlar; kendilerine, "Ne olarak git
tiniz oraya arkadaşım, milletvekili olarak mı gittiniz?" diye sorsam, cevap "hayır" olacaktır. 
Diyorlar ki, "tki milletvekili arkadaş, ceviz tüccarı hüviyetinde geldiler." Kendilerine, "Siz ce
viz tüccarı değilsiniz" denilerek ısrar ediliyor; o zaman kendileri, "Efendim, biz milletvekiliyiz" 
diyorlar. "Nerenin milletvekilisiniz?" diye sorulduğunda da, bir arkadaşım "Ben Doğru Yol 
Partisi milletvekiliyim" diyor, bir arkadaşım da "Ben ANAP milletvekiliyim" diyor, tşte, öner
genin hazırlanışındaki suiniyet burada. Yöreyi bilmeyen bir arkadaşım, o yörenin insanı, ceviz 
tüccarı kılığıyla kendi köyüne gidiyor; bir defa, suiniyet burada başlıyor. 

Neden sadece Kayadibi Mezrası? Hakkâri'nin 603 mezrası var, 150 birim merkezi var, ya
ni toplamı 753 tane; bütün bunlar bir kenara bırakılıyor, sadece Kayadibi'ne gidiliyor. 

Yöreyi bilen milletvekilleri Kayadibi'ni gayet iyi bilirler, Hakkâri yörelerinde, bilhassa Ulu-
dere'de yaşayanlar, Irak'a çalışmaya giderler, bu açık bir hesaptır ve yüzlerce senedir oraya ça
lışmaya giderler. Kimse altmış yıldır hiçbir şey demedi de, ANAP İktidarı devrinde mi denil
mek isteniyor? 

Kayadibi 17 hanelik bir mezradır ve bunların da 7 hanesindeki insanlar, normal olarak, 
çalışmaya giderler. Çalışmak için Irak'a mı, Türkiye içine mi gittikleri de belli değildir. Bütün 
mesele budur. Hakkâri'nin sanki bütün problemleri bitmiş, Kayadibi Mezrasına gelip oturul-
muştur. 

Kayadibi'nde 17 haneden 7 hanenin insanı mutat olarak Irak'a çalışmaya giderken ailece 
gider. Gerçeği bilen, bu meseleyi istismar etmez; çünkü o yörede geçim kaynağı olarak, bir 
hayvancılık vardır ve bir de sınır ticareti vardır, hatta kaçakçılık da yaparlar; başka geçim kay
nağı yoktur. Gitmezse, oradan almazsa, gelmezse, başka türlü iş yapacağı yok. Hayvanı olma
yan da başka iş yapamaz; o yörenin gerçekleridir bunlar. Yani, 7 hane göç ediyor, bütün 
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bunlar kendi topraklarından sökülmüş, atılmış havasına getiriliyor. Biz doğu ve güneydoğu me
selelerine böyle istismarla yaklaşamayız, katiyen yaklaşamayız. Gerçekleri buraya koyacağız 
ki, ondan sonra yaklaşacağız, tki hane gidebilir, üç hane gidebilir; bazı yörelerde köylerin bir 
kısmı da gidebilir; ama genele teşmil etmek... 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Birlikte gidelim, köylülerle konuşalım. 
HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Devamla) — Cumhur, ben sizi çok dikkatli dinledim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 
HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Devamla) — İkimiz de aynı yörenin milletvekiliyiz, sen mü

dahale etme,.meselelerimizi dışarıda karşılıklı konuşuruz; burada konuşma. 
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Birlikte gidelim. 
BAŞKAN — Sayın Keskin, Genel Kurul, sizi sabırla, sükûnetle dinledi. Lütfen... 
HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Devamla) — Şimdi bu yörelere el atılmaya başlanmıştır. 

"ANAP İktidarlarının ekonomik politikası neticesinde, toplumsal sorunlar, şunlar, bunlar çıktı" 
deniyor. 1923-1983 yılları arasında yapılmayan birçok işleri, 1983'ten sonra ANAP İktidarları 
yaptı; bütün köylere, bilhassa Uludere ve diğer köylere, kazalara elektrik götürdü. Bunda eko
nomik politika yanlışlığı mı var? Telefon götürdü, ekonomik politika yanlışlığı mı var? Köy 
yollarını yaptı, ekonomik politika yanlışlığı mı var? 

Daha evvelce sosyal demokrat zihniyetin KUP Projesini de gördük, alây-i valâ ile Hakkâ
ri'ye 20 dozer gönderdiler, 20 dozer orada halen yatıyor, çürüdü kaldı; ama biz, 20 dozer de 
göndermedik, daha azını gönderdik; köy yollarını birbirine bağladık. Şimdi bütün bu altyapı
ları yapıyoruz, ANAP İktidarının yanlış politikası oluyor, toplumsal sorun oluyor!.. 

Yine yörenize gelelim : Şemdinli... 
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Hakkârililer dinliyorlar sizi Sayın Ar vasi. 
HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Devamla) — Dinlesinler. Beraber gideriz, oraya da beraber 

gideriz. 
Doğu diyoruz, toplumsal sorun diyoruz; işte Şemdinli, yine senin yörende. Şemdinli'nin, 

üç sene evveline kadar, 3 000 nüfusu vardı, şimdi 10 000 nüfusu var. Her kapıda bir araba... 
Nasıl oldu bu? ANAP İktidarının yanlış politikasından mı?.. Sınır ticaretini açtık, herkes ihya 
oldu orada, neden ondan bahsetmiyorsunuz? 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Kapı var mı kapı, Sayın Arvasi? 
HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Devamla) — Onu da yaptırıyoruz. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Devamla) — Biz yaptırıyoruz onu. Nasıl yapıyoruz, nasıl 

ediyoruz; bunları da dışarıda konuşuruz. 
BAŞKAN — Sayın Arvasi, lütfen, Genel Kurula hitap edin. 
HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Devamla) — Yüksekova'ya gelelim : Sınır ticaretini başlat

tık, Nehil Çayı ıslahına gittik, -belki ismini bilmezsiniz- 25 000 dönüm araziyi sulu ziraate ka
zandırıyoruz. Doğuda, Yüksekova'da şeker fabrikasının etütleri bitmiştir, yakında ihale edile
cektir. Bu mu Hükümetin yanlış politikası? Bunlar mı yanlış politika? Elektrik, su, yol, fabrika... 

Sosyal demokrat zihniyet, Hakkâri'yi, altmış senede, bir tek kapalı hapishaneyi uygun gör
müş; oraya alây-i valâ hapishane temeli attılar; Hakkâri'nin yarısını kaplar; ama biz, Hakkâ
ri'ye yapılan o hapishaneyi Sümerbank fabrikası şekline getiriyoruz, üretime geçiriyoruz. Siz
de zihniyet hapishane, bizde ise, üretim ve vatandaş... Bu da, vatandaşın sevgisiyle olur. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Türkiye'den de, bölgeden de heberiniz yok sizin. 
HÜSEYÎN AYDIN ARVASl (Devamla) — Benim hepsinden haberim var, hiç tenkit etme 

Cumhur. 
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Sizi, Yüksekovalılar, Gürpınarlılar dinliyorlar herhalde. 
HÜSEYİN AYDIN ARVASl (Devamla) — Dinlesinler. Yaptığımız hizmetler bellidir; Yük

sekova'nın Neyil Çayı ıslahı, Et ve Balık Kurumu, süt fabrikası, sınır ticareti.. Bunlar, ANAP 
İktidarının yanlış politikaları mı? Bunlar topluma sorun mu oluyor? Şemdinli'de yaptığımız 
toplumsal sorun mu oluyor? 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Sizi dinliyorlar, sizi dinliyorlar... 
BAŞKAN — Efendim, lütfen... Sayın Keskin, sizden sonra daha grup sözcünüz var efen

dim, lütfen... 
HÜSEYİN AYDIN ARVASl (Devamla) — Şimdi bırakalım tenkidi. İşi politikaya sokma

yalım, istismar da etmeyelim. Altmış yıllık hizmeti bir kenara, altı yıllık hizmeti bir kenara 
koyalım. Burada, altı yılı tenkit etmek; ama, cumhuriyetten 1983'e kadarı hiç görmemezlikten 
gelmek haksızlık olur. 

Daha düne kadar, Hakkâri'ye üç gün üç gecede gidiyorduk, şimdi Ankara'dan Hakkâri'
ye dörtbuçuk saatte gidiyorsun. İşte bu, ANAP İktidarının nimetlerinden biridir; asfaltıyla, 
her şeyiyle beraber. Artık başka ne diyelim... 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Bölge onun için mi boşalıyor? İnsanlar turistik amaçla 
oraya gidiyor. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASl (Devamla) — İnsanlara da geleceğim. 
Bölgemizi kalkındırmak için fanatik particilik yapmayalım, vatandaşı particiye alet etme

yelim; gerçekçi yaklaşımlarda bulunalım ve üç beş rey için de meseleyi istismar etmeyelim; ya
ni, bu bölge için ucuz kahramanlık yapmayalım. Buralar hassas bölgelerdir. Onu istirham 
ediyorum... 

Şimdi, önergeyi imza eden arkadaşlarımın bölgelerine geliyorum; oralarda neler yapılmış, 
neler bitmiş onları arz edeceğim. 

önergeye imza atanlar arasında Sayın Fuat Atalay da var. Türkiye Cumhuriyetinin kuru
luşundan bu yana, hiçbir ile S tane büyük baraj yapılmamıştır. Güneydoğuda, Türkiye'nin in
cisi GAP Projesinin, ileride, Diyarbakır, Urfa, Mardin yörelerine ne kadar fayda getireceği bel
lidir. Bunu burada izah etmeye gerek yok, defalarca izah edildi. Onun yanında, barajları say
sam Kralkızı, Dicle, Batman, Göksu barajları; etüdü biten Silvan Barajı... Türkiye Cumhuri
yetinde bugüne kadar, o yörelerde bu nimetler görülmemiştir. ANAP İktidarının, bu 5 barajı 
bir vilayete yapması toplumsal sorun mu çıkarttı? Ekonomik politikasının yanlışı nedir? ANAP'-
ın burada yanlışlığı nedir? Enerjiye ve sulu ziraate katkısı hesap edildiği takdirde, ileride neler 
olacaktır, bunları çok iyi hesap etmek lazım. 

Tabiî, bütün bunlar, evvelce yapılmayan şeylerdir; altı yılda yapılanlarla mukayese edildiği 
takdirde, bir iç burukluğu içinde söylenecek hususlardır. 

Demin de dediğim gibi, Hakkâri'de hapishane yapılır, onu tenkit etmezsiniz; 60 sene, elek
trik, su gelmez, o iktidarları -ki, uzantıları bugün Mecliste- kimse tenkit etmez neden yapmadı 
diye; bu hizmetleri, altı senede biz götürürüz, hepiniz tenkit edersiniz... İnsaf ölçüleriyle bağ
daşmaz bunlar, hiç bağdaşmaz... (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Temel meseleleri halledemedikten sonra münferit meseleler hallolmaz. Temel meseleler ne
dir? Altyapıdır, barajlardır, yoldur, elektriktir, sudur... Tabiî, bir zaman meselesidir. Ama, 
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biz, o zamanı bulduk; altı yılda yaptık. Hayalci de değiliz. Biz buraya gerçekçi yaklaşıyoruz. 
Zaten, hayalci yaklaşsaydık, -demin siz de söylediniz- "O yörelere hapishane yapıyorsunuz" 
dedik, Hakkâri'nin yarısını hapishaneyle kapatırdık, ondan sonra gidip, bize oy verin derdik. 

Yapılan bu hizmetleri inkâr etmekle, basit meseleleri politize etmekle bir yere varılamaz. 
İşin mecramı değiştirmek de halkımıza kadirlik olur. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Sayın Arvasi... 
HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Devamla) — Sayın Cumhur, ben sizi çok dikkatli dinledim; 

bunları, çayımızı içerek sonra konuşuruz. Gerçi, siz ne kadar istismar etseniz de, yöre halkı, 
bu meseleyi, sizin aksinize, takdir etmektedir. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Siz istismar ediyorsunuz Sayın Arvasi; biz istismar et
miyoruz. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Devamla) —• Takdir etmeyen sizsiniz; çünkü toplumdan ko
puksunuz. Toplumdan kopuk olmasanız, oraya ceviz tüccarı kılığında gitmezsiniz. Yöre mil
letvekilisiniz ve tanınmıyorsunuz... Toplumdan kopukluk burada. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Oralara siz gidemezsiniz Sayın Arvasi. Çatak'a gidebi
lir misin? Gidemezsin. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Devamla) — Ben, sizin yörenizdeki bütün köyleri dolaşırım 
ve hepsi de beni tanır. Konuya gerçekçi yaklaştığım için, gittim ve karış karış da dolaştım. 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Gidemezsiniz Sayın Arvasi, Çatak'a gidemezsiniz; an
cak helikopterle gidebilirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, böyle bir usulümüz var mı? 
HÜSEYİN AYDIN ARVASİ (Devamla) — Gittim, hepsine gittim; hepsine giderim. Ata 

toprağım, dede baba toprağım ve kopmam da; hizmet için giderim... 
Biz, doğu ve güneydoğu meselelerine, hiçbir zaman, önergede bahsedildiği gibi, askerî ve 

polisiye tedbirlerle yaklaşmadık. Dikkat edilirse, olağanüstü halin uygulandığı illerdeki tüm 
yetkililer, bir avuç ve kökü dışarıda olan bölücülerle mücadele ederken; bölgenin, sosyal, kül
türel ve ekonomik meselelerinin halline de çalışmış ve çalışmaktadırlar. Bu fedakâr insanları, 
burada, üstü kapalı da olsa töhmet altında bırakmak, Türkiye'nin bütünlüğünü koruma göre
vini üstlenenlere karşı biraz kadirbilmezlik oluyor. 

Evet, hata olmaz mı?.. Biraz evvel, Doğru Yol Partili milletvekili arkadaşım izah etti, mün
ferit hadiseler ve zabıta vakaları olabilir, münferit askerî vakalar olabilir; bunları genele teşmil 
etmek doğru değildir. 

Bir hata varsa, -yöre, hassas yöre- muhalefet ve İktidar milletvekilleriyle oturulur, "çözü
mü nedir?" şeklinde beraber konuşulur; istismar edilmez, çözümü yapılır bunların. Onun için, 
bunları töhmet altında bırakmak da bizim açımızdan uygun değildir. 

Doğu ve güneydoğu meselelerine yaklaşımımız dairaü partilerüstüdür, sizin de aynı inanç
ta olduğunuz kanaatindeyiz; yani, üç beş rey için hiçbir zaman bu konuyu istismar etmedik 
ve etmeyeceğiz, bu tip olaylara da girmeyeceğiz. 

Silah meselesinden bahsediliyor... önergeyi veren arkadaşlarım gayet iyi bilirler ki, açık 
ve gerçek olarak soyuyorum, yörede ve bilhassa hudut köylerinde, herkeste ve her evde silah 
vardır, kimse silahım yok diyemez; ama, gizli almıştır, saklı almıştır; kendisini onunla emni
yette hisseder. 

Bu durum ne netice getirir, şahsî ne netice getirir? Bu, şahsî husumetlere, ihbarlara, adlî 
vakalara, idarî kovuşturmalara sebep olabilir. Onun için, çıkarılan bir kararname ile, silahını 
getirene ruhsatı verilmiştir. Adlî sicile baktığımızda, ruhsat verildiği tarihten bu yana, si-
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lahlı adi olayların aşağıya çekildiğini veya hemen hemen durduğunu görüyoruz. Demek ki, bunun 
bir faydası görülmüştür burada. Şahıslar arasındaki husumetler de kalkmış; herkes silahının 
ruhsatını alıp, oraya asmıştır. Biz, vatandaşa inandığımızdan, çıkardığımız kararname ile, geti
ren vatandaşa, silahının ruhsatını verdik. Hâlâ ruhsatsız silah var mı yok mu, onu da bilemeyiz. 

Korucu sisteminin zorla yürütüldüğünden bahsedildi... Zorla hiçbir şey olmaz arkadaş
lar. Buraya bir vatandaş getirin ve desin ki, "beni zorla korucu yaptılar..." tsim veriniz. Ger
çekte, isteyen oluyor, istemeyen olmuyor. Bu konuyu istismar etmeyelim. Burada gizli bir otu
rum olursa, daha fazla açıklama yapılabilir Sayın Cumhur Keskin. 

önergede, göç olaylarından da bahsediliyor. Çukurca'da bir iki münferit göç olayı olabi
lir. Van'da, Çatak'ta da oldu, Müküs'te de oldu; münferit ve ani bir tırmanma oldu anarşik 
olaylarda ve vatandaş Van merkezine intikal etti. Geldiler, kabul ediyorum; fakat, devlet güçle
ri oraya hâkim olduktan sonra, vatandaş, tekrar, Çatak'a da, Müküs'e de büyük çoğunluğu 
ile dönmüştür. Ama, bazı köylerde bazı aileler gidiyor ve tekrar dönmek de istemiyor. Devlet, 
huzur ve güven getirdiği halde, gelmek istemiyorsa, kimse, tutup onları zorla geriye getiremez. 
Onu da açık açık söylüyorum. 

Saygıdeğer Başkanım, değerli arkadaşlarım; yörenin meselelerinden böylece bahsettikten 
sonra, biraz da genel meseleye girmek istiyorum. 

Türkiye, jeopolitik olarak, dünyanın en kritik bölgelerinden birindedir. Hür demokratik 
rejimle kalkınan Türkiyemizden rahatsızlık duyanlar var. Komşularımızın bize karşı olan tutu
mu senelerden beri hepimizin malumudur. Çeşitli alanlardaki yatırım hamleleriyle ülke kal
kınmasında önemli adımlar atan, birçok tabuları yıkarak, ileri ülkelere yetişme yolunda hızla 
mesafe alan Türkiyemizi çekemeyen dış güçler, komşu ülkeler, yurt içindeki uzantılarıyla, eski
den olduğu gibi, Türkiye'yi parçalama oyununu sahneye koymak istemektedirler. Dışarıdaki 
soydaşlarımıza yapılanlar da bu oyunun bir parçasıdır. 

BAŞKAN — Üç dakikanız kaldı Sayın Arvasi. 
HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Devamla) — İktidara geldiğimiz günden beri üzerinde has

sasiyetle durduğumuz en önemli mesele, doğu ve güneydoğudaki yıkıcı ve bölücü terörist örgüt 
olaylarıdır. 

Neden doğu ve güneydoğu?.. Yıllarca ihmal edilen bu bölgede, bu ihmalden dolayı bunlar 
rahatça bir propaganda malzemesi bulmuşlardır; ama, yapılan dev hamlelerden şimdi rahatsız 
olmaktadırlar. Huzur ve güven geldikçe, sosyal ve ekonomik kalkınmayı gördükçe, artık rahat 
bir propaganda yapamayacaklarını anlamışlardır. Hatta, bölgenin ekonomik, kültürel kalkın
masını engellemek ve baltalamak için, tesislere, iş makinelerine, altyapıya ve öğretim kurumla
rına yönelik faaliyetlere ağırlık vermekte oldukları da görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, misakımillî hudutları içerisinde, hiçbir ferdimiz, yukarıda bahsetti
ğim saldırıları yapmayacağına göre, bir günlükten, en yaşlısına kadar, insanını ve soydaşını kat
letmeyeceğine göre, terörist örgütler, kökü dışarıda şer odakları olduklarına göre, sözlerimin 
başında bahsettiğim gibi, meseleye partilerüstü bakmak gereklidir. 

Bulanık suda balık avlamayalım; ucuz kahramanlık da yapmayalım... O halde, kökü dışa
rıda olan bu şer odaklarına karşı milletçe yekvücut halinde, tek bir ses, tek bir kuvvet halinde 
olmak zorundayız. Aksi halde, düşmanlarımız sürekli fırsat kollayacaklardır. Yurdumuzdaki 
birlik ve beraberliği, huzuru ve asayişi ve kalkınmayı baltalamak ve bozmak yolunda -bilhassa 
doğu ve güneydoğuda- gayret göstermektedirler. O bakımdan, bu meseleye gerçekçi yaklaşmak 
gerektiğini tekrar söylüyorum. Biz, ANAP olarak gerçekçi yaklaşıyoruz. 

Bu duygularla, gensoru önergesinin lüzumuna inanmadığımızı belirtiyor, reddi yönünde 
oy kullanacağımızı arz ediyorum efendim. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arvasi. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay. (SHP 

sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Atalay. 
SHP GRUBU ADINA FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; verilmiş bulunan gensoru önergesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun gö
rüşlerini ifade etmeye çalışacağım. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama girmeden önce, biraz evvel burada konuşan Anavatan Partisi Grup Sözcüsü
nün, çok talihsiz olarak değerlendirdiğim birkaç belirlemesine cevap vermek istiyorum. 

Bundan bir müddet önce, gensoru önergesinde adı geçen bölgelerde, insan hakları ihlalle
riyle ilgili olarak, Sayın Keskin'le birlikte yaptığımız geziler sırasında, Hilal Köyünde yurttaş
ların karşılaştıkları sıkıntıları görebilmek anlamında, milletvekilliği kimliğimizi gizleyerek, normal 
vatandaş gibi, Hilal Köyüne girip, orada, güvenlik kuvvetlerinin, normal vatandaşlara tavırla
rının ne olduğunu öğrenmek istiyorduk. Konu, basına o anlamda intikal etmişti. Bunu, bura
da polemik haline getirmenin kimseye bir yarar sağlamayacağını belirtmek istiyorum. 

Diğer bir konu; Sayın Arvasi'ye ve Hükümete -ki, baskı, göç olaylarının nedenleri, silah 
almaya zorlama ve korucu olmayla ilgili olarak birçok belge verilmiştir- şimdi arkadaşlarım 
haber verdiler; Hakkâri'nin Çukurca İlçesine bağlı Köprülü Köyü Muhtarı, Parlamento kuli
sinde, Hükümetten, göç olayı ile ilgili çözüm beklemektedir. "Köyünü, bütün köylüsüyle be
raber terk etme baskısıyla, terk etme durumuyla karşı karşıya kaldığını, koruculukla ilgili ola
rak ciddi sıkıntıları olduğunu" belirtmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olağanüstü hal uygulamasının sürdürüldüğü bu böl
genin, çok temel sayılabilecek sorunları vardır. Bu sorunların, toplumsal, kültürel, ekonomik 
yanlarını çok iyi tespit etmek ve bu tespitleri yaparken de, siyasal partiler arasında polemiğe, 
kısır tartışmaya girmeyecek, gerçekçi ve çözüme katkı getirici kararlılığı göstermek gerekmek
tedir. Bölgede yaşayan yurttaşlarımızın, özgür ve kalkınmış bir toplum yapısına ulaştırılması, 
demokratik bir Türkiye yapılanmasının başlıca hedefleri arasında olması gerekir. 

Ne yazıktır ki, yedi yıllık Anavatan hükümetleri dönemi, Türkiye'de, kayıp ve geriye dön
me süreci olarak çalışmıştır. Bölgede, ekonomik gerilik varlığını sürdürmeye devam etmiş, plan 
hedefleri sürekli değiştirilmiş, ülke kaynaklarının etkili kullanımına, verim artışına dönük ta
leplerin göz ardı edildiği Anavatan hükümetleri döneminde, ciddi hiçbir yatırım yapılmamıştır. 

Güneydoğu illerinde daha önce plana alınan birçok fabrikanın, Anavatan hükümetleri dö
neminde iptal edildiğini, yavaşlatılmış projeler kapsamına alındığını biliyoruz. Bunun dışında, 
sadece iki örnek vermek istiyorum : Bingöl Karlıova, Adıyaman Gölbaşı termik santralları da 
vaktin Başbakanı Sayın özal tarafından, gösterişli temel atma törenleriyle, kamuoyuna duyu
rulmuş, daha sonra da yatırım programından çıkarılmıştır. Güneydoğu Anadolu Projesiyle il
gili olarak, projenin gerekli kıldığı tarım makine ve aletleri sanayiinin kurulmasına dönük ha
yatî yatırımlar zamanında yapılamamış, sulama ile büyük verim artışının olacağı bölgede, top
rak dağılımı envanteri yeterli düzeyde oluşturulmamış, 1980 öncesi yapılan toprak reformu, 
toprakların, yeniden büyük toprak sahiplerine dağıtılmasıyla ortadan kaldırılmış, Hazine mil
yarlarca lira kayba uğratılmıştır. 

Kısacası, ekonomik anlamda, bu dönemde, yoksulluk kendini iyice ortaya koymuştur. Bu 
yanlış ekonomik politikalar sonucu, bölge insanının, sadece ulusal gelirden aldığı paya baktı
ğımızda, Sayın Arvasi'nin burada ileri sürdüğü birtakım iddiaların gerçek dışı olduğunu he
men anlarız. 1979 yılında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, kişi başına düşen ulusal gelir anla
mında Türkiye ortalamasının sadece yüzde 50'si mertebesinde iken, son yedi yıl içerisinde, bu 

- seviye 8 puan gerilemiş ve yüzde 42'ye düşmüştür. 
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YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, ayaktakileri oturtun, sayın sözcümüz ko
nuşuyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Sayın bakanlar sayın milletvekilleriyle görüşmelerini mahsus mahalde yapsalar, mütehas

sis oluruz. (SHP sıralarından alkışlar) 
Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Atalay. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Aslında, Hükümet ve Anavatan çoğunluğu bu konudaki 

şanslarını giderek kaybetmektedirler. Böylesine çok ciddi bir konuda, Bakanlar Kurulu hak
kında verilmiş bir gensoru konusunda, sayın bakanların nelerle uğraştığını görmek, sanıyo
rum ibret vericidir. 

Kültürel yaşamdaki geriliği de tartışmaya gerek yoktur sanıyorum sayın milletvekilleri. Böl
gede, yurttaşların ihtiyaçlarını karşılayacak temel eğitim tesisleri yetersizdir. Terör hareketleri 
dolayısıyla, geçtiğimiz dokuz yıl içerisinde, yüzlerce okul kapalı tutulmuş, binalar, güvenlik 
amaçlarına tahsis edilmiştir. 

Bölgedeki ekonomik geriliğin, bu çarpıcı boyutta olmasını, sosyal ve kültürel sorunların 
ciddi sıkıntılar içinde geliştiğini hemen belirttikten sonra, bu sorunların yanında, hatta onla
rın önünde demokrasi sorununun geldiğine, bölge güvenliği ile demokrasi sorununun ciddi şe
kilde değerlendirilmesi gerektiğine inanmaktayız. Uzun yıllardır bölgede faaliyet gösteren... 

BAŞKAN — Özür dilerim... Lütfen... 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Yeter artık!.. 
BAŞKAN — Sayın Kutay, haklısınız da, zatı âliniz de yanlış yerde oturuyorsunuz. 
özür dilerim. Arkadaşlarıma müdahale etmek beni üzüyor; ama, görüşmeler aksıyor. 
Buyurun Sayın Atalay. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Efendim... 
BAŞKAN — Sayın Atalay, lütfen... Gereken söylenmiştir efendim. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Çok ibret verici manzaralar bunlar... 
Bölgede faaliyet gösteren ve ayrılıkçı hedefleri bulunan yasa dışı örgütün varlığını hepi

miz bilmekteyiz. Terör hareketlerini yaratan böylesi bir yasa dışı faaliyete karşı alınacak ön
lemlerin çok kolay olacağını kimse ileri süremez. Elbette zor ve zahmetli bir uğraş verilmesi 
gerekmektedir. 

Bölgenin coğrafî yapısı, sert iklim koşulları, güvenlik kuvvetlerinin yasa dışı örgüt faali
yetlerine karşı sürdürdüğü mücadeleyi güçleştirmektedir. Ancak, ne olursa olsun, bu konuda 
alınacak önlemlerin, temel demokratik düzenlemelere aykırı sonuçlar doğurmaması, hiçbir şe
kilde göz ardı edilmemesi gereken bir kuraldır. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce özetle aktarmaya çalıştığımız böylesi ağır sorunların ya
şandığı bu bölgede, Hükümet politikalarının perspektifliği ve ayrıntılı irdelemelere dayandırıl
ması, çözümlere gerçekçi bir analizle ulaşma zorunluluğu vardır. Ancak, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti olarak üzülerek görmekteyiz ki, Anavatan Hükümeti, şansını yitirmiştir; bu konuda tam 
bir beceriksizlik içerisinde kalmıştır. Ortaya çıkan sorunları ciddiye almamış, gerekli gelişme
leri zamanında gerçekleştirememiştir. Ortaya konulan politikalar uluslararası antlaşmalar ve 
Anayasadaki temel hak ve özgürlüklerle sürekli çatışmış, dar ve yüzeysel anlayışlar hâkim kılı
narak, bölgede, demokrasi tamamen daraltılmıştır. 
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Sayın milletvekilleri, hiçbir şey, siyasî iktidarın, ülkenin bir bölümünde demokrasiyi askı
ya almasına gerekçe oluşturamaz. Ülkenin bütünlüğü, toplumun barış ve güvenliğini hedef alan 
terör hareketlerine karşı sürdürülen önlemler, uzun süredir amacını aşmış, toplumda yeni so
runların başlıca kaynağı haline dönüştürülmüştür. 

Bölgede, yaklaşık onüç yıldır, sürekli, sıkıyönetim ve olağanüstü hal koşulları bulunmak
tadır. Bu Up yönetim biçimleri, isimlerinden de anlaşılacağı gibi, olağanüstü durumlar için ge
çerlidir. Yani, geçici olma, en önemli özellikleridir. Ancak, bu geçicilik onüç yıl gibivönemli 
bir süreye dönüşüyorsa, ortada ciddi yanlışlıkların olduğu kesindir. 

Altına imza koyduğumuz Avrupa tnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri, çok açık bir şekil
de, hangi hallerde temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanacağını, bu kısıtlılığın ne kadar süreceği
ni esasa bağlamıştır. Ancak, bu düzenlemenin İktidar Partisi tarafından çalıştırılmadığını üzü
lerek görüyoruz. 

Yurttaşların günlük yaşayışlarını kolaylaştırmaya dönük, devlete güven duymalarını sağ
layacak iletişim bir türlü kurulamamış, sorunlar, dar bir mantıkla irdelenerek, "konuyu, sü
rekli polisiye önlemlerle çözebiliriz" mantığı geliştirilmiştir. Bu mantık yürürlüğe sokulurken 
de, 1982 Anayasasının birçok temel düzenlemesi çiğnenmiş, yurttaşların hak arama kanalları 
sürekli kapalı tutulmuştur. Siyasal yönetim, bölgedeki aşiret yapısını yanlış hesaplarla değer
lendirmiş, bir kısım aşiretlere ayrıcalıklı yaklaşım göstererek, yeni toplumsal huzursuzlukların 
kaynağı olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, sözkonusu yanlış politikaları özetle sıralamak istiyorum. An
cak, bu gensoru önergesinin görüşülmesinin kısıtlı süresi içerisinde çok somut örnekleri ver
mek mümkün olmayacaktır. Yüce Kuruldan talebimiz, Türkiye'nin temel demokrasi sorunu 
olan bu sorunun çözümüne, özgür iradesini yansıtmasıdır. Geliniz bu gensoruyu açalım, iddi
alarımızı belgeleriyle ortaya koyalım. 

Yanlış politikalarla ilgili örnekler vermeden önce, temel birtakım belirlemeleri yapmak is
tiyorum : 

Türkiye Cumhuriyeti, sınırları içerisinde yaşayan bütün yurttaşların eşit statüde olmasını 
sağlayacak bir siyasal cumhuriyettir. Cumhuriyetin bütün yurttaşları, yasalar önünde ve ger
çek yaşamda eşit olmalıdır. Yurttaşların değişik etnik kimlikleri, yeni oluşan çağdaş ulusun 
bir zenginlik kaynağı olarak görülmeli, yurttaşlarımızın kimliklerini, folklorunu koruma ve 
geliştirme hakları tam bir titizlikle muhafaza edilmelidir. Bu düzenlemeler, başkaları istiyor 
diye, aleyhimize kullanılıyor diye değil, kendi insanımızın, toplumumuzun, ülkemizin gönül 
.birliği ve bütünlüğünün çıkarına olduğu gibi yapılmalıdır. Hükümetin, bu konuda, dar, şoven, 
baskıcı uygulamaları son bulmalı, partilerarası ve toplumumuzun bütün kesimleri arasında va
rılacak uzlaşmacı çözümlerle konuya yaklaşılmalıdır. 

Terör hareketlerine karşı sürdürülen uygulamalar, zor ve uzun uğraşı gerektirir, önemli 
olan bu hareketlerin makul bir dönemde etkinliğini yitirebilecek ve onu tamamen kontrol altı
na alabilecek önlemleri, sosyal hukuk devleti normlarına uygun olarak almaktır. Devlet olma
nın, çağdaş bir toplumun güvenlik organizasyonu olmanın gereği ve zorunluluğu budur. 

Yönetimin, bölge güvenliğinin sağlanmasına dönük politikaları tam bir çıkmaz içerisin
dedir. tkide bir çıkarılan kararnamelerde, bazen bütün silahlar toplatılıyor, silahı olmayan bir 
kısım vatandaşlar, binbir baskı ile yasa dışı yollardan silah satın alıp teslim etmek zorunda 
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bırakılıyor, arkasından, silah bulundurma ve taşıma serbestiyetini belirli bir süre içerisinde ge
çeri kılacak kararnameler çıkarılıyor ve partizanca uygulamalarla, bir kısım kişi ve aşiretlere 
silah dağıtılıyor. Bu tutarsız ve çelişkili politikalar hangi amaca dönüktür; Hükümet bunun 
cevabını vermelidir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, bölgede çok önemli politik yanlışlıklar ve uygulamalar olarak 
gördüğümüz temel belirlemeleri yapmaya çalışacağım : 

Güvenliğin sağlanmasına dönük istihbarat örgütlerinin hangi düzeyde yeterli olduğunu 
bilmiyoruz. Ancak, bir kısım şehir merkezleri ile köy karakollarında, ısrarla, vatandaşların zo
runlu kuryeliğe ve muhbirliğe zorlanmasını kabul edilemez bir uygulama olarak görüyoruz. 
Bu konudaki iddiaları reddeden Anavatan Partisi Grubu sayın sözcüsü ve varsa, sayın hükü
met üyelerine bu konuda, onlarca örneği, elimizdeki belgeleriyle birlikte vermeye hazır oldu
ğumuzu belirtiyoruz. 

Koruculuk politikası : 17 bini aşan korucunun devlete maliyeti, 1990 yılı rakamlarıyla, 
200 milyarı geçmektedir. Buna karşılık, bu kişilerle bölge güvenliğinin sağlanamadığı artık an
laşılmıştır. Devlet, batıda nasıl örgütleniyorsa, doğuda da o şekilde örgütlenmelidir. Korucu
luk, bugün, artık, aşiretlerarası çatışmada bir araç haline gelmiştir. Birçok korucu, özel anlaş
mazlıklarını bu yolla çözmektedir. Elimizde, bu konuda korucuların karıştığı 20'ye yakın öl
dürme olayı örneği vardır. Bunların faillerinin çoğu halen yakalanamamıştır. 

Bölge insanına, topluca, potansiyel suçlu olarak bakılması; sorgulamalarda işkencelere baş
vurulması; ilk 15 günlük sürenin genellikle işkence amacıyla kullanılması; bölgede, yargının, 
hatta birçok yerde yerel mülkî amirlerin devre dışı kalması, hukuk devletinin yapısını, bir de
ğirmen gibi öğütmektedir. 

Yurttaşlık haklarını kullanmak isteyen yurttaşların "Güvenliğimizi niçin devlet sağlamı
yor?" yaklaşımına, baskı ve sindirme politikalarıyla cevap verilemez, iki yönlü baskı, vatan
daşı canından bezdirmiştir; vatandaşlar, güvensizlik ve yılgınlığa sürüklenmiştir. Yüzlerce köy, 
bu bölgede, artan bir oranda boşalmaya başlamıştır. Sayın Arvasi'nin söylediği, sadece Hak
kâri'nin Uludere İlçesinde bir köy değildir. Zaman kısıtlamasından dolayı bu köyleri sayama
yacağım; ama, sadece birkaç tane örnek vermek istiyorum : Siirt Merkez tlçede Konacık, Çi
çekli, Demir kaya, Bağlıca, Bostancık, Sağlarca, Meşelidere, Yazlıca ve daha birçokları; Kurta
lan'da, Kayalısu, Aydemir, Kendalan; Siirt Eruh'ta Dağyeli, Kılıçkaya, Gelosman, Çelik, Mi-
lan, Ormaniçi, Yenidemir; Şırnak'ta Günedoğmuş, Kavuncu, Başağaç ve daha birçoklan; Mardin 
Silopi'de Derebaşı, Yazıköy, Başak, Dedeler; Sayın Arvasi'nin bulunduğu Van tünde; Çatak 
İlçesinde Sürmeli Muhtarlığı, Gelincik, Ardışlı, Dörsinli ve Gürpınar İlçesinde birçok köy bo
şalmış durumdadır. Belge : Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin bize verdiği mektuplar, Sayın İçişleri 
Bakanının soru önergelerimize vermiş olduğu cevaplar; bölgede, muhtarların, köy halkının resmî 
başvuruları... 

Şimdi sormak istiyoruz; acaba, yönetim, bu göç olaylarını kasıtlı olarak mı özendiriyor? 
Yurttaşların güvenliğini sağlamada âcze düşen yönetim, acaba, "bu topraklar boşalırsa, gü
venliği daha iyi sağlarım" mantığına mı giriyor? 

Sözkonusu göç olaylarının en önemli nedeni, vatandaşın iki ateş arasında kalmasıdır. Bir
çok yerde kısır bir döngü yaşanıyor. "Koruculuğu kabullenmeyen devlet karşıtıdır" önyargısı 
hâlâ sürdürülüyor. Korucu isen, günün birinde yasa dışı örgüte hedef olacağın korkusu eğer 
sana silahını bıraktınyorsa, böylesi bir durum da yine, karşında devlet terörü görmen için 
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ciddi bir gerekçedir. Bunun dışında, terör örgütünü izlemeye ve etkisizleştirmeye dönük birçok 
girişim, amacını aşarak, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini kısıtlamakta» kıskaç içerisin
de kalan vatandaş, yine çareyi göçte bulmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, 3 dakikanız kaldı. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Sayın Başkan, bu arada, sayın Bakanlar Kurulu üyelerinin... 
BAŞKAN — tnkıtaları hesap edeceğim efendim; müsterih olun. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Sayın milletvekilleri, halkını yanma almayan, onlara güven 

vermeyen bu uygulamalarla, terörle mücadelede başarıya ulaşılamaz. Böylece, sorunlar sadece 
artmakla kalmaz, salt, insan hakları ihlalleriyle sonuçlanmaz; sözkonusu bu güvensizlik orta
mı içerisinde, yurttaşların demokrasiye olan inançları, artan bir dozda inançsızlığa dönüşür. 
Nitekim, bu izlenimleri endişeyle görmekteyiz. Son olarak Hakkâri tli Uludere İlçesinin sınır 
köylerindeki gelişmeler, gelinen noktanın vahametini bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. 
Bunu, sınır ticareti var diye geçiştirmek mümkün değildir. Kendi ülkesinde, yurttaşlar, anaya
sal haklarını kullanma ortamının kalmadığını yaşamlarıyla görmektedirler, ölümü göze ala
rak başka bir ülkeye sığınma isteklerinin artması, hangi vicdanın kabul edebileceği bir durumdur? 

Yurttaşların, devletin temsilcileri olarak karşılarında gördüğü bir kısım gayretkeş ve keyfi 
uygulamacının dayanılmaz baskılarından dolayı canından bezmiş durumda kalması; devletin 
sıcak ilgisine, güven verici yaklaşımına hasret kalması, onbinlerce insanın ellerindeki varlıkla
rını yok pahasına satarak, baba topraklarını terk etmelerine, gittikleri yerlere de yeni sorunları 
götürmelerine neden olmaktadır. 

Nitekim, sadece bugünkü basına baktığımızda, Hakkâri'nin birçok ilçesinde, yüzlerce köy
lünün, köyü boşalttığını ve bir sebze haline sığındığını görüyoruz. Köylülere, "Niçin geldiniz?" 
diye soruluyor, "tki ateş arasında kaldık" diye cevap veriyorlar. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 10 uncu maddesi, devlet organları ve idarî makamların 
bütün işlemlerinde yasalar önünde eşitlik ilkesine tam uyma zorunluluğunu esasa bağlamak
tadır. Yine Anayasanın 13 üncü maddesi, terör gerekçe gösterilerek alınan önlemlerle ilgili ola
rak, temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamaların demokratik toplum düzeninin 
gereklerine aykırı olamayacağı ve öngördükleri amaç dışında kullanılamayacağı esasını getir
miştir. Ancak, buna rağmen, bakınız elimde bir mektup var; bu mektubun aynısından, Sayın 
İçişleri Bakanına ve Sayın Başbakana da gitmiştir. Siirt tli Eruh İlçesinin Akmeşe Köyü Muh
tarı Hüsnü Kayran'ın mektubu şöyle başlıyor : "Yaklaşık bir ay evvel, bir grup silahlı kişi, 
geceleyin köyümüze gelmiş, köylülerden yiyecek istemişlerdir. Köy muhtarı olarak ben köyde 
yoktum; o akşam Siirt merkezindeydim" diyor ve ikinci paragrafta şöyle anlatıyor : "...Daha 
sonra, bu olayla ilgili olarak 22.12.1989 günü gözaltına alındım. İki gün boyunca, Eruh Yatılı 
Bölge Okulunda bulunan piyade taburunda dayakla sorgulandım, işkence gördüm." Aynı mektup 
Sayın Bakana da gitmiştir. 

Siirt Ormaniçi Köyünden, öldürülen Osman Esendemir adlı, zorunlu kuryelik yapacak
sın diye resmî görevliler tarafından günlerce baskı altına alınan yurttaşın amcasının mektubu 
da Sayın İçişleri Bakanına, Bölge Valiliğine gitmiştir. Bakınız bu mektupta ne diyor : "Karde
şim Osman'ın ölümüyle ilgili olarak önce Bölge Valiliğine başvurdum. Ancak, bu başvurudan 
sonra, gerek binbaşı gerekse korucu bize baskı ve işkence yaptılar." İşkence yapanların ismini 
vermiyorum. 

Yine, bugünkü basında, "Bir yanda yasa dışı örgütün isminden bahsediliyor, bir yanda 
bizim asker, aşağımızda Irak askerleri, sıkışıp kalmışız... Geçimimiz hayvancılıktır. Biraz da 
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yonca, mısır, buğday ve pirinç ekeriz. Hayvanlarımızı otlatamaz olduk. Her gece çatışma var. 
Yayla da yasak. Geceleri çığlık çığlığa uyanıyoruz. Baktık ki başka yolumuz yok, biz de bura
lardan göçtük." 

Sayın milletvekilleri, toplu tutuklamalar, zorunlu kuryelik, olağanüstü yetkilerle donatıl
mış gayri resmî korucu başları, koruculuk baskıları, sorgulamalardaki işkence olayları, bölge
de çok ciddi toplumsal sorun haline gelmiştir. Bu durum, artan bir hızla, yurttaşlarda, sahip
siz kaldıkları, kurulu düzen içinde haklarını artık koruyamayacakları bilincini doğurmakta
dır. Bunu, demokrasimiz açısından, ülkenin barış ve kardeşlik içerisindeki bütünlüğü açısın
dan, son derece sakıncalı görmekteyiz. Bölge, sürekli aşırı bir gerginlik ortamında böylece bı
rakılmakta, bu durum, demokrasi düşmanları için, başları sıkıştığında demokrasi dışı amaç
lar için kullanılmaktadır. Hükümet, bu uygulamalarıyla tam bir basiretsizlik içerisinde oldu
ğunu ve acze düştüğünü göstermektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin siz değerli üyelerinin, konuyu, gerektirdiği dikkatle de
ğerlendireceğini umuyoruz. Konu, Türkiye'nin temel bir sorunudur. Sorunu hafife almakla, 
yurttaşların şikâyetlerini, dertlerini, ıstıraplarını küçümsemekle mesele çözülemez. Onbinlerce 
vatandaşımız, yurtlarından, barınaklarından zorunlu nedenlerle ayrılıyorsa, Hükümet üyeleri 
nasıl rahatlıkla yerlerinde oturabiliyor; nasıl inatla çözümsüz politikalarını sürdürebiliyor? 

Sayın milletvekilleri, geliniz, parti farklılıklarından uzak bir anlayışla, tek ve yegâne or
tak paydamız, ülkemizin demokratik düzen içerisindeki bütünlüğü, toplumumuzun barış ve 
mutluluğu olsun. Tek paydamız, insan faktörü olsun. Gelin, insanların, siyasî inançlarından 
ve etnik ayrılıklarından dolayı işkenceye uğramadıkları bir Türkiye için; insanların, resmî ve 
gayri resmî terörün dehşetinden kurtulmak için, doğup büyüdükleri yerleri terk etmeyecekleri 
bir ortam amacı için, yoksulluğun ve çaresizliğin kader olmadığı bir düzen için; toprakları üze
rinde yapılan haksızlıkların mutlaka soruşturulacağı ve üstesinden gelinebileceği bir ülke için; 
farklılıklarımızın, ayrılıklarımızın, hayatımızın zenginliği olduğu ve olabileceği bir Türkiye için, 
bu gensoruyu yürürlüğe koyalım ve iddiaları tartışalım. Gelin, öznel istekleriniz... 

BAŞKAN — Sayın Atalay bağlıyorsunuz değil mi? 4 dakika fazla konuşturdum; Anava
tan sözcüsünün kullanmadığı iki dakikalık söz hakkını da size tanıyorum. 

Devam buyurun efendim. 
FUAT ATALAY (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, bu gensoru önergesinde çok ciddi iddialar bulunmaktadır ve hemen 

şunu da iddia etmekteyiz; elimizde çok ciddi belgeler vardır, ama, 20 dakikalık kısa bir görüş
mede, bu iddiaları, sayın Genel Kurul üyelerini ikna etmek amacıyla ortaya atmak ve irdele
mek mümkün değildir. Bu çerçevede, bu gensorunun açılmasında ciddi yararlar olduğuna inan
maktayız. 

Sözlerimin sonunda, size, ünlü felsefeci Kant'ın bir sözünü hatırlatmak istiyorum : "öz
nel istekleriniz genel bir yasa oluşturacak biçimde davranın." O halde, öznel isteklerin, hepi
miz için aynı şekilde uygulanacağı bir düzenlemeyi açabilmek ve bugün bölgedeki ciddi sıkın
tıları görebilmek için bu gensorunun açılmasına çok ciddi gereksinim vardır. Sayın Genel Ku
rul üyelerinin bu konuyu dikkatle değerlendireceklerini ve gensorunun açılması konusunda oy 
kullanacaklarını umuyor, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atalay. 
Bakanlar Kurulu adına, İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu. 
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Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADÎR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay ve arkadaşlarının, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına verdikleri Bakanlar Kurulu hakkındaki gensoru üzerinde görüşlerimizi 
arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle, Yüce Meclisin değerli üyelerine saygılarımı 
sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan İktidarı döneminde, geride bıraktığımız yıllar, siyasî ve eko
nomik istikrarın güçlendiği, sosyal problemlerin çözülerek hafiflediği, herkesin yarınından emin 
ve geleceğe güvenle baktığı, demokrasinin bütün kurumlarıyla yerleştiği; insan haklarına say
gının büyük duyarlılık içinde sürdürüldüğü, ülke itibarının artırıldığı dönem olmuştur. 

Anavatan İktidarı, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını asgariye indirerek, doğu ve gü
neydoğu bölgelerimizin kalkınmasına yönelik önemli hizmetler yapmıştır. 

Anavatan İktidarı, Türkiye'nin meselelerine yepyeni bir bakış tarzı getirmiştir. Ekonomik 
ve sosyal meselelere getirdiğimiz çözümler, geçmişten tamamıyla farklı olduğu gibi, bizatihi 
siyasî meselelere bakışımız da, kavgadan uzak, uzlaşıcı ve yapıcıdır. 

Geçtiğimiz altı yıl içerisinde, Türkiye, büyük bir gelişme ve yapı değişikliğine girmiştir. 
Otuz kırk yılda, hatta Cumhuriyet süresince yapılamayan ekonomik, sosyal ve idarî reformlar 
gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet döneminde, 1983 yılına kadar, 24 400 köye elektrik götürül
mesine karşılık, bugün, elektriksiz köy kalmamıştır, bu yıl 2 000 mezraya da elektrik götürül
mesi planlanmıştır. 1983 yılı sonunda 10 300 köyde telefon olmasına karşılık, bugün sadece 
20 adet telefonsuz köyümüz kalmış olup, bu köylerin yol konusu da halledildiğinde, bu yıl tele
fona kavuşmaları sağlanacaktır. Gene, ayrıca, 2 000 adet mezraya, bu yıl telefon götürülmesi 
planlanmıştır. 

Bugün, bütün köylerimizin, okul, yol ve içme suyu gibi altyapı sorunları, iki elin parmak
larını geçmeyecek kadar azalmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; önerge sahibi arkadaşlarımız, bizim özellikle do
ğu ve güneydoğunun gerçek sorunlarına eğitmediğimizi, sorunlara sadece askerî ve polisiye ön
lemlerle yaklaştığımızı iddia ediyorlar. Oysa, tam aksine, bu bölgelerimizin, özellikle, ekono
mik, sosyal ve kültürel kalkınmasına öncelik verilmektedir. Bu husus, bölgede cereyan eden 
terör olaylarının önlenmesinde etkili ve kalıcı bir yol olarak değerlendirilmektedir. Teröristle
rin, bölgenin kalkınmasından rahatsızlık duyduklarını ve bu nedenle, ekonomik değer taşıyan 
hedeflere saldırmak suretiyle, kalkınmanın durdurulması veya yavaşlatılmasına çalıştıklarını, 
bu yönde militanlarına emir ve görev verdiklerini de hep bilmekteyiz. Bundan dolayı, güvenlik 
hizmeti yanında, bölgenin kalkınmasına da son derece önem verilmektedir. 

Bu maksatla, tarım, madencilik, imalat, enerji, ulaştırma, haberleşme ve diğer sektörler
de, bölgemizdeki 11 ilde, 1989 yılında öngörülen yatırımların toplam proje bedeli 5 trilyon 940 
milyar 35 milyon Türk Lirasıdır. 1989 yılı yatırımlar toplamı, 491 milyar 232 milyon Türk Li
rasıdır. Bölgede öngörülen güvenlik maksatlı yatırımların proje tutarı ise, sadece 152 milyar 
217 milyon Türk Lirası olup, 1989 yılında güvenlik sektöründe yapılan yatırımların toplamı 
da 30 milyar 836 milyon Türk Lirası olmuştur. 

1990 yılı sektörler bazında yatırımların proje tutarı toplamı 9 trilyon 736 milyar 797 mil
yon Türk Lirasıdır. Sektörler bazında, 1990 yılı ödeneği toplamı 856 milyar 453 milyon Türk 
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Lirası olup, 1990 yılı güvenlik sektörü proje tutarı ise 60 milyar 5 milyon Türk Lirasıdır ve 
1990 yılı ödeneği de (güvenlik yatırımları) 14 milyar 858 milyon Türk Lirasıdır. 

Bu rakamlar mukayese edildiğinde, kalkınma ve güvenlik amacına yönelik yatırımların 
oranının, sanıldığı ve bazen de abartılarak söylenmek suretiyle kamuoyuna aktarılmaya çalı
şıldığı gibi, güvenlik ağırlıklı olmadığı görülmektedir. Bölgeye geniş çapta yatırım yapılması, 
bölgede güvenliğin ve çalışma huzurunun sağlanması için, bu yatırımlara paralel olarak gü
venlik önlemlerinin alınması ve bu maksatla harcama yapılması da, tabiî ki, normal bir husus 
olarak görülmelidir. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve il valiliklerince, bu saydığım yatırımlar 
dışında, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları da devreye konulmak suretiyle, bölgede 
istihdam imkânı sağlamaya yönelik, işyeri açma, konut edindirme ve benzeri alanlarda da ça
lışmalara ayrıca devam edilmektedir. 

Bölgede huzur ve güvenin sağlanması ve terörist faaliyetlere son verilebiimesinde, güven
lik tedbirlerinin yanı sıra, kalkınmaya yönelik projelere halen olduğu gibi ağırlık verilmesi ve 
bu yönde tedbirler alınmasının etkin bir yol olduğu, temel görüşümüzdür. 

Şunu gayet açıklık ve rahatlıkla söyleyebilirim ki, Anavatan İktidarının bu bölgeye yap
mış olduğu ekonomik yatırımları, şimdiye kadar hiçbir hükümet, bu kadar.kısa bir dönemde 
yapamamıştır. Şüphesiz, bu bölgeye, çok değerli yatırımlar bizden önce de yapılmıştır; ancak, 
bizim altı yılda gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, şimdiye kadar yapılanlardan, her bir sektöre gö
re ayrı ayrı değerlendirildiğinde, en az 2 misli, 3 misli ve yerine göre 5 misli olmuştur. 

Yukarıda, köy altyapı yatırımları ile, genel olarak bölgenin ekonomik kalkınmasına yöne
lik yapılan hizmetleri arz etmiştim. Müsaade ederseniz, şimdi de il bazında doğu ve güneydo
ğu illerimizde, İktidarımız döneminde gerçekleştirilen bazı önemli yatırımlardan -hepsinden 
değil; çünkü, zamanımız müsait değildir- kısaca örnekler sunmak istiyorum : 

Bölgedeki en önemli ve dünya tarihine geçecek yatırım -hepinizin bildiği gibi- GAP olayı
dır, GAP projesidir; çağın yatırımı diyeceğimiz, çağın projesi diyeceğimiz GAP projesidir. Gü
neydoğu Anadolu Bölgesi, pek yakında GAP gerçekleşince, gelecek günlerde, yeşillikler cen
neti, verimlilik kaynağı, ekonomik refah sembolü ve inşallah mutluluk içerisinde yaşayan in
sanlar diyarı olacaktır. Bu konuda daha fazla konuşmayı zait görüyor; değerlendirmeyi bütün 
sağduyu sahibi vatandaşlarımıza ve siz değerli üyelere bırakıyorum. 

Burada, bu yatırımın dışındaki diğer hizmetlerden de kısaca bahsetmek istiyorum : 
Hakkâri İlimizde 6 adet Zap barajları, etüt ve proje safhasındadır. Bu ilimizi çıkmaz so

kak olmaktan kurtaracak, Siirt - Hakkâri İpek Yolu inşaatı ise 1991 yılı sonunda bitirilecektir. 
Yine bu ilimizde, Yüksekova Şeker Fabrikası proje seviyesindedir ve ayrıca Yüksekova'da-

ki 240 bin dönüm arazinin drenaj çalışması devam etmektedir. 
Bingöl İlimizde Gayt Barajı 1991 yılında hizmete girecek ve şimdiye kadar sulanan arazi 

büyüklüğünde toprağı sulayacaktır. Bu ilimiz ile Muş İlini kapsayan (İFAT) kırsal kalkınma 
projesinin etüt ve proje çalışmaları sona ermiş, yatırımlara başlanılmıştır. 

Elazığ İlimizde, Uluova ve Kovancılar dev sulama projeleri sonuçlanmış, Kuzova projesi 
programa alınmıştır. Ayrıca Elazığ İlimizdeki ferrokrom tesislerine 100 bin ton ek kapasite ila
vesi sağlanmış, Köy - Tür Yem Fabrikası ve Soğuk Hava Deposu hizmete girmiştir. Organize 
sanayi bölgesinin de altyapısı bitirilmiş ve Sivrice Gübre Fabrikası -imalatı değiştirilerek- hiz
mete açılmıştır. 
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Tunceli ilimizde Mercan Hidroelektrik Santralı inşaatı devam etmektedir; Konaktepe Ba
raj ve Hidroelektrik Santralı ise yap - işlet - devret formülüyle ihale edilmiştir. 

Yine, bu ilimizde, 2 adet büyük çapta yatılı bölge okulu inşaatı, iktidarımız döneminde 
yaptırılarak hizmete açılmıştır. 

Muş tlimizde yem fabrikası ve yaprak tütün işleme merkezi hizmete girmiştir; Muş'un Hı
nıs İlçesindeki Ulusu sulama tesisleri ise 1991 yılında hizmete girecektir. 

Mardin İlimizin Mazıdağı İlçesindeki fosfat tesisleri bir süre önce hizmete açılmıştır. Ay
rıca, bu ilimizde, GAP'la ilgili diğer 3 adet baraj inşaatı da süratle devam etmektedir. 

Siirt İlimizde havaalanı inşaatımız mayıs ayında bitirilecektir. 
Batman Barajı da, bu ilimiz ile Diyarbakır İlimize çok büyük bir iş imkânı sağlayacaktır. 
Ayrıca, Siirt İlinde Kostaş, Bacırtaş, Sütaş gibi özel ve il özel idaresi müşterek yatırımları 

da süratle-devam etmektedir. 
Sayın milletvekilleri, iktidarımız için, "Doğu ve güneydoğuya yatırım yapmıyor, bölgenin 

ekonomik kalkınmasına değer vermiyor" diyen iddia sahiplerine şimdi soruyorum; yukarıda, 
sadece birkaç örneğini verdiğim yatırımlar için ne buyuruyorsunuz?.. Bunlar ne zaman yapıldı?.. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, güneydoğu illerimizden özellikle 3 tanesinde yoğun
laşan terör olaylarıyla ilgili olarak bu kürsüden, sizleri -hiçbir şeyi gizlemeden- birçok defa 
bilgilendirdim. Yararlı eleştirilerde bulunan arkadaşlarımızın görüşleri de, memnuniyetle, her 
zaman değerlendirmeye alınmıştır. İktidarımız, güneydoğudaki eşkiya faaliyetlerini millî bir 
dava olarak değerlendirmekte ve bu konudaki görüşleri her türlü siyasî mülahazaların üzerin
de tutmaktadır. 

Bu nedenle, hal böyle iken, önerge sahibi arkadaşlarımın, bu sorunun Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görüşülmesinden sürekli kaçınıldığı iddialarına bir anlam vermek mümkün değil
dir. Bizler Anavatan İktidarı olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisini, millet iradesinin mutlak 
üstünlüğünün ve millet egemenliğinin kayıtsız şartsız tecelli ettiği, hürriyetçi demokrasi ve bu
nun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzenimizin odak noktası olarak görmekteyiz. Şüphesiz, 
sizler de böyle görüyorsunuz. Bu nedenle, milletin meselelerinin konuşulacağı, çözüme kavuş
turulacağı yegâne yerin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunda hiç kimsenin şüphesi olaca
ğına ihtimal vermiyorum. Terörle mücadele konusunda, bu çatı altında almış olduğumuz ka
rarların uygulamasından başka bir şey düşünmüyoruz. 

Ülke barışını ve demokrasimizi, şüphesiz, çok yakından ilgilendiren terör konularını Türkiye 
Büyük Millet Meclisi dışında çözüme kavuşturmayı, ancak demokrasiye inanmayan zihniyet 
sahiplerinden bekleyebilirsiniz. Bunların da, bu çatı altında yerlerinin olmadığı ve olmayaca
ğını takdir edersiniz. 

Hür ve parlamenter rejimimizi, nereden gelirse gelsin, tehlikeye sokacak her eylemin, ta
viz vermeden, sizden aldığımız güçle karşısında olmaya devam edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, politik bir şiddet gösterisi olarak tanımlanan terör, gü
nümüzdeki klasik savaşların ve çarpışmaların yerleşmiş kurallarına uymamakta, silahsız halka 
ve masum insanlara fark gözetmeksizin yönelebilmektedir. 

Amaç nedir?.. Amaç, 1946'Iarda Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov'un ağzından duyulan 
isteklerin, 1984 yılı öncesi Ermeni terör örgütü ASALA tarafından ve bu tarihten sonra da 
Marksist - Leninist terör örgütleri tarafından "silahlı propaganda taktiği" adı verilen bir faa
liyet tarzıyla tekrar edilmesinden başka bir şey değildir. 
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Amaç, Türkiye'nin gündeminde ve dünya kamuoyunda yıkıcılık ve terörü canlı tutmak, 
halk arasında zihinleri bulandırmak ve meseleleri saptırarak, kamuoyunda tereddütler uyan
dırmak, davalarında mesafe almaktır. 

Terör ile ara rejimlere yeniden davetiye çıkarmak peşinde olanlara sesleniyorum : Hevesle
riniz beyhudedir. Türk Devleti, Türk demokrasisi, Parlamentomuz, İktidarımız güçlüdür. Türkiye 
Cumhuriyeti bu kuru gürültülere pabuç bırakmayacaktır. Hür ve parlamenter rejimimizin dı
şında rejim arayanlar, çağdışı düşünüyorlar. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Doğu 
Bloku bile demokrasiye, hür ve parlamenter rejimlere koşarken biz bundan vazgeçemeyiz. 

Sayın milletvekilleri, terörün sağı ve solu olmaz. Nereden gelirse gelsin, kanlı eylemleri 
bu çatı altında hiç kimsenin tasvip edeceğini mümkün görmüyorum. Terörün, eskiden olduğu 
gibi, bugün de, hedefi, demokrasimizdir. 

Bir kere daha vurgulayarak söylüyorum ki, Türk Devleti ve demokrasisi artık çok güçlü
dür ve terör olaylarının üstesinden mutlaka gelecektir, gelmek zorundadır. Yeter ki, millî birlik 
ve beraberliğimizi muhafaza edelim, haksız ve mesnetsiz iddialarla yetkili organlarımızı yıp
ratmayalım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Güneydoğu Anadolu Bölgemizde faaliyet gösteren eşkiya örgütünün, çoluk - çocuk de
meden, kadın - erkek demeden vatandaşlarımızı, masum insanları acımasızca öldürerek 20 nci 
Yüzyılın en korkunç cinayetlerini işlemekte olduğu malumlarınızdır. Bu nasıl bir düşüncedir 
ki, kurtarmaya çalıştıklarını iddia ettikleri insanları kendileri öldürüyorlar?!. 

Hükümetimiz, bölgede vatandaşını en iyi şekilde korumak üzere bütün tedbirleri esirge
meden almaktadır. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği sınırları içerisinde, güvenlik kuvvetleri, planlı 
ve şuurlu bir biçimde teröristlere ve bunlara yataklık ve yandaşlık yapanlara karşı mücadelesi
ni, masum vatandaşlarımızı incitmeden sürdürmektedir. 1987 yılı başında tüm bölgede yaygın 
olan terörist faaliyetler, 1989 yılı sonunda, Hakkâri, Mardin, Siirt illeri sınırlarının kesiştiği 
-yukarıda belirtilen- Sımak - Cudi Dağı çevresinde yoğunlaşmış ve kontrol altına alınmıştır. 

Tunceli ilindeki olayları incelediğimizde ise, 1989 yılında olayların 1987 yılına göre yüzde 
33; 1988 yılına göre yüzde 32 oranında azaldığı görülmektedir. Olağanüstü Hal Bölgesinde yü
rütülen çalışmalar sonucunda, 1987 yılında 110, 1988 yılında 215, 1989 yılında ise toplam 312 
terörist ele geçirilmiştir. Böylece son üç yılda ele geçirilen terörist sayısı 637'ye ulaşmıştır. Ele 
geçirilen terörist sayısında, 1987 yılına göre 1988 yılında yüzde 95; 1988 Yılına göre 1989 yılın
da yüzde 45 oranında artış olmuştur. 1987 yılına göre 1989 yılında ele geçirilen terörist sayısın
daki artış oranı ise yüzde 183'tür. 

özellikle 1988 ve 1989 yıllarında, aralarında merkez komite üyeleri ve bölge sorumluları
nın da bulunduğu üst düzey elemanlarından önemli bir kısmının ölü olarak ele geçirilmesiyle, 
örgüt, yetişmiş kadrolar bakımından önemli bir zafiyete uğramıştır. 

Meydana gelen olaylarda 1987 yılında 237 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 117 vatanda
şımız yaralanmıştır. 1988 yılında ise vatandaş kaybımız 97, yaralı vatandaş sayımız 33'tür. 1989 
yılında 172 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 90 vatandaşımız da yaralanmıştır. 

Güvenlik kuvvetlerince yapılan çalışmalar sonucunda ele geçirilen silah ve mühimmat içe
risinde, 1987 yılında 142; 1988 yılında 311; 1989 yılında ise 456 uzun namlulu silah bulunmaktadır. 

Bölgede, güvenlik kuvvetlerince, özellikle Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt il ve 
ilçe merkezleri ile kırsal alanlarında yapılan çalışmalar sonucunda, terörist grupların şehir ve 
kasabalarda örgütlenme çalışmalarına önemli darbeler vurulmuştur. 
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Sayın milletvekilleri, geçici köy korucusu meselesine gelince : Bu konu, bu çatı altında 
çok konuşuldu. Tekraren söylüyorum; bu, bizim getirdiğimiz bir müessese değil, 1924 yılında 
çıkarılan 442 sayılı Köy Kanununda mevcut olan bir müesseseydi. Biz sadece şunu getirdik : 
Bunların maaşları daha önce köy bütçesinden ödeniyordu, şimdi bu maaşların devlet tarafın
dan ödenmesi esası getirilmiştir ve kesinlikle, geçici köy koruculuğunda görev almak için, hiç 
kimseye baskı yapılması sözkonusu değildir. Aksine, çok sayıda vatandaşımız, geçici köy koru
cusu olabilmek için müracaat etmiş olup, sıra beklemektedirler. Başlangıçta S 744 olan geçici 
köy korucu sayısı, bugün 17 734'e çıkmıştır. Kadro imkânımız müsait olursa, -biraz evvel de 
belirttiğim gibi- halen Hakkâri ve Van illerinde sıra bekleyen vatandaşlarımız vardır... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlamanızı rica ediyorum. 
İÇtŞLERÎ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Peki efendim. 
Bu sayıda kişinin zor kullanılarak bu görevde tutulması mümkün değildir. Silahlı olarak 

görev verilen binlerce insanın, zorlama ile bu görevde çalıştırılamayacağı hepinizin malumu
dur. Geçici köy koruculuğu için görev bekleyen vatandaşlarımızın sıraya girdiği olgusu karşı
sında, bazı kişilerin zorla korucu yapıldığını iddia etmek, hem mantığa hem de gerçeğe ters 
düşmektedir. 

Değerli milletvekilleri, "bölge halkının bir kısmının, anayasal haklarını kullanamayarak, 
sınır ötesi ülkelere göç ettiklerinden" bahsedilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti toprak
ları üzerinde yaşayan her Türk vatandaşı, Anayasanın kendilerine bahşettiği hakları, kanun
larla belirtilen sınırlar içerisinde, dilediğince kullanma hakkına sahiptir. Devlet, bugüne ka
dar, hiçbir ferdin anayasal haklarını kullanmasını önleyici bir tasarrufta bulunmamıştır. Bu 
çerçevede, vatandaşlarımızın oturma ve seyahat özgürlükleri de hiçbir şekilde kısıtlanmamış-
tır. Bölgenin özelliği sebebiyle öteden beri, vatandaşlarımız, zaman zaman, sınır ötesindeki ak
rabalarının yanına gidip gelmektedirler. Nitekim, bölge insanının, eskiden beri, ekonomik se
beplerle ve akrabalık bağları gereği olarak güney ve batı bölgelerimize de girip yerleştikleri ve
ya tekrar geri döndükleri de bilinen bir husustur. Uludere ilçesi Taşdelen Köyü Kayadibi Mez
rasında 4 aileye mensup toplam 47 kişinin, Aralık 1989'da mezrayı terk ederek, bir bölümü
nün Irak'a gittikleri duyumu alınmıştır. Aynı şekilde, ırak uyruklu bazı kişilerin de, sınırı yasal 
olmayan yollardan geçerek... 

ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Sayın Başkan, biraz evvel bağırıyordunuz... Ne bu tolerans?.. 
45 dakika oldu... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika... 
Sayın Çiftçi, dediğiniz kadar olmadı; bir. Sayın Atalay'a tanıdığım süreyi takip ediyorum; 

iki. Sayın Bakanın, notlarını ayıklamak suretiyle, iyi niyetle ricama riayet ettiğini takip ediyo
rum; üç. 

tstirham ederim... 
ÖMER ÇtFTÇt (Ankara) — Diğerleri kötü niyetli değildi ki... 
BAŞKAN — Ayrıca, şunu söyleyeyim : Bu güzide heyet her işi bırakmış, bu manada min

nettar olduğum alakasını esirgemezken, ben, göz göre göre bu yanlışı yapacak adam mıyım? 
(ANAP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) 

Sayın Bakan, arkadaşlarımın beyanlarını dinlediniz. Çalışmalarınızı toparlarsanız mem
nun olurum. 

tÇtŞLERt BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
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Ülkemize giriş yaptıkları ve değişik şehirlerde kalarak tekrar geri döndükleri de rastlanan 
olaylardandır. 

Pek tabiîdir ki, sözkonusu kanunsuz geçişler üzerinde hassasiyetle durulmaktadır. 
Halen Kayadibi Mezrasında oturmaya devam eden bazı vatandaşların alınan beyanların

dan, kendilerini, evlerini terk etme gibi düşüncelerinin olmadığı, devlete bağlı birer vatandaş 
olarak köylerinde yaşamak istedikleri; bununla beraber, bazı altyapı meselelerinin olduğu öğ
renilmiş ve meselenin halli için de Olağanüstü Hal Valiliği harekete geçirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, güneydoğu bölgemizde, bölgenin arazi yapısından azamî şekilde isti
fade ederek, kırsal kesimdeki yöre halkı üzerinde terör estirmeye çalışan çapraşık ideolojilerin 
maşası duumunda bulunan terörist unsurlara karşı yürütülen mücadelede üzerimize düşen gö
revi en iyi bir şekilde yerine getirdiğimize dair inancımız tamdır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, tamamlamanızı rica ediyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, asrımızda, devlet kavramının, zaman içerisinde gelişerek ulaştığı en 

son aşama, refah devletidir. Refah devletinin temelinde, halka hizmet yatar. Çağdaş devlet ar
tık, polis devleti değildir. Halkın huzur ve güveninin sağlanması, elbette ki devletin temel gö
revlerinin başında gelir. Bildiğiniz gibi, demokrasilerde en büyük amaç, halk iradesinin icraya 
olduğu gibi yansımasıdır. Bugün, insanımız, huzur ve güvenin yanında, devletten, refahını sağ
layacak hizmetleri de beklemektedir. Türkiye Cumhuriyetini kuran iradeyi, döktüğü ter ve kanla 
en iyi şekilde açıklayan halkımız, taşıdığı yüksek meziyetler ve seciyesiyle, dünyadaki bütün 
milletlerden daha fazla hizmete layık bir millettir. Bunun şuurunda olan Hükümetimiz, kabil 
olan refahı vatanın bütün köşelerine dengeli bir şekilde yaymayı kendisine vazgeçilmez bir gö
rev olarak kabul etmiştir. Bu görev anlayışının yöre ile ilgili uygulama sonuçlarını, konuşma
mın bundan önceki bölümlerinde rakamlarla teker teker saydım. Bu yapılanları yeterli saymı
yoruz. Gönül arzu eder ki, daha fazla yapılsın. Şüphesiz, halkımız daha fazlasına layıktır. İle
ride imkânlar elverdikçe, çok daha hizmetin verileceğinden kimsenin şüphesi bulunmamalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu münasebetle sizlere hitap etmek ve Hükümetimi
zin konuyla ilgili icraatını çok kısa da olsa anlatmak fırsatını bulduğum için mutluyum. Asla 
şüphe etmiyorum ki, Yüce Meclisimizin her üyesi, yurdumuzun bu köşesinde milletimizin hu
zur ve refahı, yöre halkının da güvenlik içerisinde yarınından emin olarak, aileleriyle birlikte 
mesut ve bahtiyar yaşaması için Hükümetimizin sarf etmekte olduğu ve sarf edeceği gayretleri 
sonuna kadar destekleyecektir. 

Eminim ki, Hükümetimiz, yüksek hasletlere sahip milletimizin iradesi istikametinde ve 
hukuka bağlı icraatı ve Yüce Meclisimizin vereceği destekle, bugün yurdumuzun belli bir yöre
sinde asayişi ihlal eden eşkiya hareketini, aldığı ve alacağı tedbirlerle tamamen etkisiz kılacaktır. 

Bu sarsılmaz inancımla, gensoru önergesinin gündeme alınması talebinin reddedilmesini 
takdirlerinize arz eder, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekillerinin süresi dolduğunda ödün vermeksizin sözle

rini kesmeyi nasıl bir gerek ve görev kabul ediyorsam, müsterih olunuz, sayın bakanlarımız 
için de ölçüm ve uygulamam aynıdır. 

Ne var ki, şu anda cereyan eden müzakerelerde -belki birçok değerli arkadışımın bilgisi 
dışında cereyan etti- grup başkanvekillerimizlç, Hükümetle, çalışma süremizin dolmaya 
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yaklaşması sebebiyle, bu oylamadan sonra bugünkü çalışmaların tamamlanacağı kararında mu
tabakata varmış bulunduğumuz için, bir iki dakikalık zamanaşımını hoşgörünüze tevdi ettim. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — 10 dakika fazla konuştu Sayın Bakan, Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Değil efendim, 10 dakika değil; saat burada, kronometre burada Sayın Türk-

can... istirham ederim... 
Artı, cihazı nasıl çalıştıracağımı bir vesileyle arz etmişsem, bir yeni uygulamamı da, bura

da, gerektiğine inandığım için, arz ediyorum : 
Çok değerli sayın bakanlarımız, tabiî ki, müteaddit grupların uzun görüşmeleri karşısın

da, Yüce Heyete duydukları saygının gereği, doyurucu açıklama yapmak görevleri cümlesin
den ve bu düşünce ile, uzun; bu düşünce ile, tatminkâr açıklama yapmak mecburiyetindedir
ler. Ancak, böyle de olsa, bundan böyle süre konusunda, özellikle değerli muhalefet mensubu 
arkadaşlarımı fazlaca yormamak düşüncesiyle, bu gibi sololara fırsat vermemek için, sözünü
zü keseceğimi arz ve ifade ediyorum. (SHP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlar Kurulu hakkında verilen gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmaması hususundaki öngörüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, demin de arz ettiğim gibi, çalışma süremizin dolmasına çok az bir 
zaman kalmıştır. Gündemin müteakip maddesini görüşmeye başladığımız takdirde, çalışmala
rın tamamlanması mümkün görülmemektedir. 

Gruplarımızın ve Hükümetin mutabakatıyla, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini ve 
3S7, 360, 361 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmış bulunan kanun tasanlanm sırasıyla görüşmek 
için, T Şubat 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.28 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZIU SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, 1975 yılında meydana gelen depremden sonra Lice 

ilçesinde yaptırılan prefabrik konutlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakam Cengiz AÜınkaya'-
nın yazılı cevabı (7/1033) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa ve tçtüzük gereği aşağıda belirtilen soruların, Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanı 

tarafındrn yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim. 
Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1975 yılında meydana gelen Lice depremi bu ilçedeki yapıların büyük bir bölümünün yı
kılmasına neden olmuştur. -

Zor doğa koşullarında ortaya çıkacak etkilenmeleri önlemek için burada yaşayan yurttaş
lara yerel koşul ve ihtiyaçlara uygun olmayan prefabrik yapılar yapılmış, vatandaş devlet ban
kalarına borçlandırılmış durumdadır. 

Aradan geçen 14 yıl içerisinde Devletçe yapılan prefabrik yapıların büyük bir bölümü ih
tiyacı karşılamaktan uzaklaşmış bulunmaktadır. Bu ilçede yaşayan yurttaşların çoğunluğunun 
da dar gelirli kişilerden olduğu göz önüne alındığında : 

1. Bakanlık olarak prefabrik yapılarla ilgili borçların silinmesi konusunda herhangi bir 
uygulamayı düşünüyor musunuz? 

2. Bu ilçede yaşayan yurttaşların uzun dönemli konut sorununun çözümü konusunda 
ne gibi bir önlem veya plan düşünüyorsunuz? 

3. Prefabrik yapılar geçmiş dönemde hangi kriter ve yöntemle dağıtılmıştır? 
4. Mevcut prefabrik yapıların birçok cephe panoları on yıl geçmeden bozulmaya, dö

külmeye başlamıştır. Bu konuda bir ölçümleme, değerlendirme yapmayı düşünüyor musunuz? 

T.C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 2.2.1990 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : A-13/-230/62-63-01/402 

Konu : Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 10 Ocak 1990 gün ve KAN. KAR. MD. : 7/1033-3987/18436 

sayılı yazısı 
İlgi yazı ekinde alınan Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm yazılı soru önergesi incelen

miştir. 
Soru 1. Bakanlık olarak prefabrik yapılarla ilgili borçların silinmesi konusunda herhan

gi bir uygulamayı düşünüyor musunuz? 
Cevap 1. 6.9.1975 tarihinde Diyarbakır İlinin başta Lice olmak üzere; Hani, Kulp ve Hazro 

ilçesi ve çevresinde meydana gelen depremden sonra, Diyarbakır tüne bağlı ilçe ve köylerinde 
bölgenin doğal ve sosyal şartlarına göre 7 210 konut ve 33 işyeri yapılmıştır. 
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Yaptırılan bu konutların bedeli 13.11.1975 gün ve 7/10732 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıy
la % SO'si peşinen indirilerek, konut tiplerine göre 30 000.— TL. ile 40 000.— TL. arasında 
hak sahipleri borçlandırılmış olup, bu borçların silinmesi sözkonusu değildir. 

Soru 2. Bu ilçede yaşayan yurttaşların uzun dönemli konut sorununun çözümü konu
sunda ne gibi bir önlem veya plan düşünüyorsunuz? 

Cevap 2. Sözü edilen konutlar daimî iskân niteliğinde olduğundan, yeniden konut ya
pılması mümkün değildir. 

Soru 3. Prefabrik yapılar geçmiş dönemde hangi kriter ve yöntemle dağıtılmıştır? 
Cevap 3. Konutların dağıtımı; bazı yerlerde kura ile, bir çok yerde de ilgili mülkî amir

liklerinin uygun görüşleri doğrultusunda, hak sahiplerinin kendi aralarındaki anlaşmalarıyla 
yapılmıştır. 

Soru 4. Mevcut prefabrik yapıların birçok cephe panoları on yıl geçmeden bozulmaya, 
dökülmeye başlamıştır. Bu konuda bir ölçümleme, değerlendirme yapmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap 4. Daimî iskân konutu olarak inşa edilen prefabriklerin vatandaşlarımızca iyi kul
lanılması ve periyodik bakımlarının da düzenli yapılması halinde ekonomik ömürleri en az elli 
yıldır. Aksi halde yıpranmalar görülmekte ve dolayısıyla kullanım süreleri biraz daha kısal
maktadır. 

Bilginize arz ederim. 

Cengiz Altınkaya 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

73 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

6 . 2 . 1990 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Ataîay 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
lumsal barışın bozulmasına neden oldukları ve siyasal nedenlerle vatandaşların sınır 
ötesi ülkelere göç etmeleri olayına seyirci kaldıkları iddialarıyla Bakanlar Kurulu üye
leri hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi (11/13) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 

Bahçesinin" kapatılmasının nedenleri ile sonuçlarını ve olayın sorumlularını tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/65) 

2. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığınan 
Iraklıların sorunlarını, hukukî statülerini ve Uluslararası sözleşmelere göre haklarında 
yapılacak uygulamayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi d0/66) 

3. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada öncelikli 
yörelerin sorunlarını gidermek amacıyla alınacak tedbirleri ve bu konuda uygulanacak 
politikayı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

4. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Binasında 
milletvekillerince yapılan çalışmaların ve telefon konuşmalarının kaydedilerek belge 
haline getirildiği iddiasını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/68) 
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5. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl tli Adaklı 
ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenlerini 
ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/69) 

6. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan zarar 
gören çiftçilerin sorunlarını ve bu konuda alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/70) 

[7̂  — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 31 arkadaşının, demir - çelik 
işyerlerindeki grevin nedenlerini ve grevden kaynaklanan sorunları tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

S. — Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 54 arkadaşının, 25 Mart 1984 
tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen 
kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/72) 

9. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 10 arkadaşının, Bulgaristan'a karşı 
izlenen politika ve soydaşlarımızın sorumları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/13) 
(GÖRÜŞME GÜNÜ : 21.2.1990 Çarşamba) 

10. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 10 arkadaşının, Güneydoğu Anadolu' 
da cereyan eden olaylar ve Hükümetin bu olaylar karşısındaki tutumu konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

11. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
tarım politikası ve tarım sektörünün sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/15) 

12. — Sakarya Milletvekili Mehmet Gölhan ve 10 arkadaşının, ülkemizin sana
yileşmesi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 

13. — İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve 64 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinin sorunları ve Hükümetin bu konudaki tutumu konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 indi maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/17) 

14. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay ve 67 arkadaşının, Mardin İli Silopi 
İlçesi Derebaşı Köyü yakınlarında 17.9.1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddia
ları açıklığa kavuşturmak ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/73) 
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15. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşeb
büslerinin ülke ekonomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan ne
denler ve satılan ve satışa çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri konu
sunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

16. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar ve 19 arkadaşının, Atatürk Orman Çift
liğinin kuruluş ve millete devrediliş amacı dışında kullanıldığı iddiasını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74) 

17. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri İli Yon
calı Köyünde 18 Temmuz 1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları ve ola
ğanüstü hal uygulanan illerdeki benzeri uygulamaları tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

18. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 43 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 

19. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli İli Lü
leburgaz İlçesindeki iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddiaları
nı tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ye 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

20. — Niğde Milletvekili Raşit Daldal ve 36 arkadaşının, Ankara İlindeki hava 
kirliliğinin nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına İlişkin önergesi (10/79) 

21. — Kocaeli Müetvekii Alaettin Kurt ve 27 arkadaşının, çay ürünü ve üre
ticileriyle ilgili sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/80) 

22. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 11 arkadaşının, Ermeni Soykırımı ile 
ilgili iddialar ve Azerbaycan'da sahnelenen olaylar konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/19) GÖRÜŞME GÜNÜ : 21.2.1990 Çarşamba) 

23. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 17 arkadaşının, 1402'likler olarak anılan
ların hangi nedenlerle ve kimler tarafından görevlerinden uzaklaştırıldıklarını ve Da
nıştay kararına rağmen bu kişilerin görevlerine dönmelerini engelleyenleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

24. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinin 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/20) 
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25. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Millet
vekili Koksal Toptan ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, dış politika konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi (8/21) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 21.2.1990 Çarşamba) 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için aylık ve özlük 
haklarının verilmediği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/44) 

I 

3. — Antalya Milletvekili Hasan NamaFın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yaptırılan binalardan bazılarının Antalya Valili
ğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

4. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve Ekono
mik İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının geciktirilme nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/49) 

5. -r- Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 

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

7. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programları
nın geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/65) 

8. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde 
uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/68) 

9. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'm, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlüerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/102) (1) 

10. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulunun 
yönetici kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

11. —Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk-İş Yapı Kooperatif ince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan konut inşaatları için Sosyal Sigortalar Kuru
munca müteahhit firmaya yapılan ödemeye ilişkin Çalışma ,Te Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/86) 
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12. — Adana Milletvekili Abdullah Şedaıt Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfî uygulamalar yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/121) (1) 

13. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
görd'ikleri iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

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

15. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/108) 

16. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden çe
şitli nedenlerle para toplandığı ve bu ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis edilen 
paraların başka amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) (1) 

17. — Balıkesir Milletvekili î. önder Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelenme nedenine ve sınav komisyonunun kimlerden 
oluştuğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

18. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) (1) 

19. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir vatandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şefliği Gö
revlilerince dövüldüğü iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/110) 

20. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana gele
bilecek sportmenliğe aykırı davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) (1) 

21. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altınerlin, Zonguldak İli Karabük İlçesinin 
ue za^ıan il yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

22. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atanma
sından önce, T.R.T. Yüksek Kurulunun yaptığı toplantılara ve gösterdiği adaylara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/112) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü somya çevrilmiştir. 
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23. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/115) 

24. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve köylülere taksitle satılan traktörlerin adedine 
ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/116) 

25. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Seka işçilerinin greve itildiği 
iddiasına ve işverence lokavt ilan edilmesinin gayesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/117) 

26. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1) 

27. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi ;çin çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) (1) 

28. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

29. — Antalya Milletvekili ibrahim Demir'in, istanbul Kalamış ilkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/122) 

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

31. — Ankara Milletvekili Tevfik 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 Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

32. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'm, Bergam,a ilçesindeki ilk ve 
orta dereceli okulların öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/232) (1) 

33. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yönetmeni 
ve Ankara temsilcisi ile diğer çalışanlarının takip edildikleri ve gözetim altında tutul
dukları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü sora önergesi (6/233) (1) 

34. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalışmalarına yer verilmediği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/123) 
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35. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanımı 
destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1) 

36. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırk'nın, Başbakanlık için satın alınan 
uçaklar nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/235) (1) 

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

38. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine rağmen 
gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapıldığı ve işkence yapanların korunduğu 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

39. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski 
Belediye Başkanı ile İmar Müdürü haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/125) 

40. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme 
ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.l. Orta Anadolu Linyit İşletmesince karşılandığı 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

41. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki vatandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) (1) 

42. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ta «Turgut Özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

43. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta 
önceden satışa çıkarılmasının karaborsaya neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) (1) 

44. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa' 
da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayii tesislerinin yapüğı 
olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

45. — Denizli Milletvekili Adnan Keskinin, Ege Bölgesindeki pamuk üretici
lerine ürün bedellerinin ne zaman ve nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/249) (1) 

46. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergısi 
(6/250) (1) 

47. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7.10.1988 tari
hinde polisçe yapılan kontrol sırasında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

48. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'iin, tütün ve yabancı sigara ithalatına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/252) (1) 
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49. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğrenci
lerin sayısına ve sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/256) (1) 

50. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Seka izmit Fabrikasının kaldı
rılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/131) 

51. —Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 

52. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum iline bağlı baz; köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

53. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır ili Hani ilçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya ve sorumluları hakkında ne gibi işlem yapıl
dığına ilişkin içişleri Bakanından sözılü soru önergesi (6/259) (1) 

54. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve bu 
belediye başkanlıklarına valiliklerce yapılan atamalara ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/260) (1) 

55. — 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) 

56. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam 
edeı> dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

57. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, izmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bulunmaları 
nedenivle herhangi bir soruşturma açılıp açılmadığına 'lişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/316) (1) 

58. — içel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

59. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyelere 
yapılacak yardım ve ödemeler tertibinden hangi belediyelere ne miktar yardım yapıl
dığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

60. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇUKO-
BIRLIK'çe gerçekleştirilen kütlü pamuk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/263) (1) 

61. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini bitiren emekli öğretmenlerin intibaklarının yeniden 
düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/264) (1) 
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62. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap DMi 
Eğitimi Anabilim Dalından mezun olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) (1) 

63. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/301) (1) 

64. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine ve 
canlı koyun sayısında görülen düşüşün nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/139) 

65. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, olağanüstü hal uygulaması nedeniyle 
yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

- 66. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

67. — Mardin Milletvekilli Süleyman Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

68. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna 
ilişilin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

69. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yüında geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile ça
lıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

70. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski 
Kozan yolunun, Misıs hududu Göztepe mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

71. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/154) 

72. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

73. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yaptırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

74. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Yunusoğlu 
Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamasınm nedenine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/157) 

75. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/158) 

76. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia edilen değişikliklere ve imar plam düzenleme 
çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/159) 
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77. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak II Merkezinde izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/160) 

78. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'ın, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/161) 

79. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'ın, Sosyal Sigorta Kurumu emekli
lerinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp ya
pılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

80. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Antalya Dereboğazı yolu 
için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tahsisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/163) 

81. — İsparta Milletvekilli İbrahim Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran işyer
lerinden Konut Edindirme Fonu için toplanan para miktarına ve fondan yararlanan
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/164) 

82. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/165) 

83. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatına 
ve fındık üreticilerinin alacaklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/166) 

84. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyosyonlu çaylara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/167) 

85. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

86. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumıu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

87. — Erzurum Milletvekilli İsmail Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Müdür
lüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/170) 

88..— Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi Kâ-
zımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/172) 

89. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçesin
deki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı Sakarya Projesine ait çalışmaların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

90. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne zaman tamam
lanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 
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91. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze llçesıinde sigorta hastanesi 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/175) 

92. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gelbze Kapalı Spor Salonu inşaatı
nın ne zaman ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/177) 

93. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köylerde 
yapılmakta olan sanayi ve fabrika inşaatlarının ruhsatlarının bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

94. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyünün 
ne zaman içme suyuna kavuşturulacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/180) 

95. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu ilçe
ye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 

96. — Samsjaı Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narh Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/182) 

97. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, yabancı dü derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çıkarılmasının öğretmenler ve öğrenciler üze
rindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/183) 

98. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

99. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185\ 

100. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/186) 

101. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın. dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

102. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa ya
pılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

103. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 
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104. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek konulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
îskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/191) 

105. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

106. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) 

107. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe* 
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

108. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

109. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

110. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
Çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/197) 

111. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

112. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ıu, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl-
masının düşünülemediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

113. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin 
öğretmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

114. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına 
ve bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/200) 

115. — 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) 

116. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

117. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 
tarihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu 
teşkil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 
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118. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar ilçesine 

bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 

119. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığman peşmergelerden 
bir kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

120. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapı
lan harcamaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

121. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedide 
Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren ifade ve bölümler bulunup bulunmadığına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (1) 

122. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
Yarıkkaya ve Kurusan köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

123. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül alımlarına ve yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/210) 

124. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

125. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarkika
raağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

126. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen kere
vit balıklarında görülen hastalığın giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) 

127. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/214) 

128. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve 
Diyarbakır illerinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (1) 

129. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Köyün
den bir vatandaşın Kuşlukçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından biri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (1) 

130. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyünün 
başka bir mahalle taşınmasına dair projenin 1988 yılında gerçekleştirilememesinin 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakınından sözlü soru önergesi (6/215) 
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131. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde Merkez İlçesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/217) 

132. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde ili Ulukışla ilçesinde yapıl
ması düşünülen îmrahor Göletine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/218) 

133. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Mansurlu - Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/220) 

134. — Adana Milletvekili M. Halit Dağlı'nın, Çatalan Barajından tmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne zaman ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

135. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonundan konut yapı kooperatiflerine 1988 yılında verilen krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/223) 

136. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

137. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatan
daşların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/225) 

138. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gazete
nin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/227) 

139. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere akar
yakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/331) (1) 

140. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan ediı 
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının dur
durulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

141. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göcek'teki 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) • 

Î42. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere İlçesi Kaya
dibi Köyü Evil Mezrasmdaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

143, _ Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
ili Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 
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144. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri îli - Uludere İlçesi §en-
oba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin îçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

145. _ Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova İlçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ayı 
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

146. _ İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde ya
pılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve tesi
sin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 

147. _ Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 tari
hine kadar açılmamış olan okullara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/241) 

148. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

149. —Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 1988 
yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/337) (1) 

150. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 
öğrencilerinden birinin Devlet güvenliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye zorlandığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

151. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı köyler
deki vatandaşların sınırlandırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

152. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal varlık
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 

153. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 

154. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir şir
ket tarafından istanbul özel idare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

155„ — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine ver
diği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

156. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1) 

157. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip ödenmedijtine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

158. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş - Gök
sün, Göksün - Elbistan, Göksün - Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş karayollarına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/268) 
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159. —Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Ter
mik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleştirileceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

160. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Adatepe ve Karakuz 
barajlarının yapımına ne zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/270) 

161. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, fasulye ürününe taban 
fiyat verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/271) 

162. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş İlin
de tütün ekimine müsaade edilip edilmeyeceğine ve bu ilde ne zaman Gümrük Müdür
lüğü kurulacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

163. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınlarını 
izleyemeyen Kahramanmaraş İline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümer-
bank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/274) 

164. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehiı Stadyumunun ne zaman çimlendirileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

165. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İllinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/276) 

166. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu, 
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/277) 

167. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

168. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partile
rin radyo ve televizyon gibi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına 
dair Avrupa Konseyi Kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

169. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi Akha-
rım Kasabası Ortaokulunun öğretmen sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/344) (1) 

170. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına hakaret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

171. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır îü Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı vatandaşlara koruculuk için başvuru formu im
zalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) (1) 
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172. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A. Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

173. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede gözaltına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/349) (1) 

174. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt Hi Merkez 2 No. lu Sağlık 
Ocağında görevli iki hemşirenin görev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları olayına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) (1) 

175. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Denizinde 
trol ve algarina ile balık avcılığı yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/280) 

176. — Samsun Milletvekili İrfan Demüıalp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Mayıs 
Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz atama yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) (1) 

177. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

178. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesinin ne zaman il yapıla
cağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) 

179. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildiğine ve 
korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/352) (1) 

180. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayışma ve 
bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakacından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

181. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gülköy 
ve Kavak köylerine sağlık evi yaptırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/285) 

182. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

183. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

184. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/288) 

185. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

(73 üncü Birleşim) 
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186. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdıal'ın, Senirkent Ovası sulama proje
sine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

187. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

188. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde seker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesıi (6/292) 

189. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne za
man açılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/293) 

190. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına 
ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/294) 

191. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soıu önergesi (6/3IÎ8) (1) 

192. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar îmar Uygulama Fonundan aldığı kredilerin miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

193. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar İller Bankasından aldığı avans borçların miktarına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

194. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

195. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

196. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesindeki 
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç sorun
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü som önergesi (6/299) 

197. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/308) 

198. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hakkında 
ihbar ve şikâyette bulunulup bulunulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/309) 

199. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 
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200. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi 
alanlara ve adı geçen Fon'dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakanda!. 
sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

201. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İlçe
sinde görevli bir komiser yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

202. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir İlçesi Endüstri 
Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

203. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Manisa 
tli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Hacılar Mahallesindeki vatandaşların yeni yerleşim 
alanına nakledilmeleri için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/312) 

204. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlköğ
retim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

205. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) (1) 

206. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Altınkayu Barajı sahasında kalan 
Samsun İli Vezirköprü İlçesindeki arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/315) 

207. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile diğer 
fakülte mezunları arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

208. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kurduğu 
veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/373) (1) 

209. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

210. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca 
gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) (1) 

211. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) 

212. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 1988 
yiılında ikram faslından yapılan harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kampanyasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378) (1) 
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213. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (1) 

214. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zamlara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1) 

215. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1) 

216. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 

217. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

218. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak ban
kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

219. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı idarî ve Malî işler Daire Başkanı iken MİT Müsteşar
lığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/386) (1) 

220. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/387) (1) 

221. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt ille
rinde 25.12.1988 tarihinden bugüne kadar göz altına alman vatandaşlara ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388) (1) 

222. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapüan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1) 

223. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

224. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığman Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

225. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tamtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/393) (1) 

226. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle ilgili Faa
liyetleri Düzenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/394) (1) 

227. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kurmak 
amacıyla Samsun iline bağlı Asaraağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 1985 -1986 
yıllarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/404) (1) 
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228. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında toplanan 
gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (1) 

229. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

230. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin borç
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/396) (1) 

231. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «icraatın Içinden> ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1) 

232. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan 
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (1) 

233. — istanbul Milletvekili Ay tekin Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

234. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1) 

235. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edilen 
doğal gazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 

236. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da 
çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) 

237. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile il
gili çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/328) 

238. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

239. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına üişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 

240. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü İlçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

241. _ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) (1) 

242. — izmir Milletvekili K. Kemal AnadoPun, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 
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243. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde söz

leşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

244. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cum
huriyet Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/409) (1) 

245. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı
ların konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/410) (1) 

246. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarındaki iddiaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

247. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayali 
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1) 

248. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ankara Demirltbahçe Ortaokulu 
İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

249. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 

250. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/415) (1) 

251. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler 
hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/416) (1) 

252. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 

253. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

254. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendiri
len grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/420) (1) 

255. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi 
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 
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256. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kıs
mının satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

257. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli kararname gere
ğince Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi 
iadelerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

258. —Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum ili Şenkaya Lçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme 
karannın infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin tçişleı' Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/426) (1) 

259. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanıla bilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/427) (1) 

260. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan tli Merkez İlçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınıırları içine alınmama
sının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

261. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine 
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

262. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TARİŞ'in 
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna ve bu borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

263. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müd^irlnğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (l) 

264. — İsparta Milletvekili İbrahim' Gürdal'ın, Burdur 11 merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasabı okul
larına nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

265. — Mardin Milletvekili Mehmot Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 talihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddia
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

266. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadım 
Gazetesine ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 

267. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırı
lan döviz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/434) (1) 
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268. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa İli Selendi İlçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

269. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
İşkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

270. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 

271. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgöl'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

272. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevinden alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/442) (1) 

273. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/45İ) (1) 

274. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

275. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve 
görevinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 

276. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

277. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Sütçüler İlçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi! (6/364) 

278. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye başkan 
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

279. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idareler 
seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerinde vali ve kaymakamlarca aday yoklaması 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

280. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1) 
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İ81. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına 
alınan sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/446) (1) 

282. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıyla 
1988 yılında Türkiye'ye hangi ülkelerden. kaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar 
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) (1) 

283. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

284. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortakdığınca 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

285. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'niın, Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt 
özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Başbakanın tedavisi 
için yapılan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde götürülen hediyelik 
eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/458) (1) 

286. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1), 

287. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 

288. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Aukara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1) 

289. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, Özel okullara ve 
dersanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

290. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

291. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Köy - Koop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (1) 

292. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

293. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt özal ile Aydın 
Corporation A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 
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294. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

295. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler 
alınacağına ilişkin Deviet Bakanından sözlü soru önergesi (6/437) 

296. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 

297. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

298. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla* 
nnda, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

299. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, istanbul - Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1) 

300. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

301. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İlinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 

302. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

303. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

304. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

305. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/474) (1) 

306. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

307. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 
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308. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

309. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında 'hangi illere ne oıüktar yardım yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1) 

310. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

311. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotal'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne 
miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

312. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vak-> 
fına yapılan bağışlara Miskin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 

313. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

314. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

315. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol Fe
derasyonu kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

316. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcı
larından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum 
için satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) (1) 

317. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta îli Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

318. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

319. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

320. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

321. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi 
tedbirler alınacağına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 
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322. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

323. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

324. — Bingöl Milletvekili llharni Binici'nin, Bingöl ili Adaklı ilçesi Elmaağao 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleıi Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/462) 

325. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek 
ödenek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/509) (1) 

326. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen 
firmalar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Einerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

327. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

328. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer adan «özallla isviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

329. — Balıkesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarohi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

330. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin*in, bazı kişi ve firmalar tarafından 
M.T.A.*ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

331. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 ta
rihinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

332. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Anı 
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 

333. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

334. — Niğde Milletvekili Mahmut Öztürk'ün, Niğde ilindeki toprak sulama 
kooperatiflerimin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 
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335. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, fişleme ve buna bağlı pasaport ver
meme uygulamasının ne zaman sona ereceğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/521) (1) 

336. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Uluslararası Af Örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

337. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'm, Habur Sınır Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (1) 

338. —- Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda 
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1) 

339 — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

340. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt îli Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İç
lileri Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

341. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

342. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çeîik İş
letmelerindeki greve ilişkin Başbakandan bözl'i soru önergesi (6/539) (1) 

343. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının aylık 
olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/540) (1) 

344. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesiinde bir kısım güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına iliçkin Başbakan 
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

345. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alman bir vatandaşa kuryelik yaptırıldığı 
ve bu vatandaşın 3.6.1989 tarihinde öldürüldüğü İddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/542) (1) 

346. — EsMşehir Milletvekili Zeki Ünal'ın,, amatör spor kulüplerine de yardım ya
pılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sö2:lü soru önergesi (6/543) (1) 

347. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir - Çe
lik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

348. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'ın, Sakarya - Hendek İlçesi 
Eski Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına iliş
kin Sagülk BakaniîKİam sözlü soru önergesi (6/477) 



— 30 — 

349. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının ya
bancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

350. — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574). (1) 

351. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayali ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

352. — İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çelik İşletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

353. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak İlçesindeki bazı yay
la ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

354. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı oğlu'nun, yasadışı Türkiye Komünist Par
tisi ve kapatılan Türkiye İşçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için gü
vence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

355. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak İlçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

356. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 

357. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile Si-
lopi İlçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

358. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet SelVi'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

359. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

360. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde İstanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 

361. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçe merkezinde bazı vatan
daşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

362. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 
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363. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

364. — Edirne Milletvekili Erdall Kalkan'ın, Millî Piyango İdaresince gerçekleştiri
len «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/561) (1) 

365. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihimde Diyarbakır İli 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

366. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından gö
zaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkında 
soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 

367. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

368. — tçd Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/478) 

369. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik EdiU 
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1) 

370. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edlilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

371. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, PETKİM'in özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

372. — Bursa Milletvekili Felımi Işıklar'm, Demir - Çelik İşletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alınan 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

373. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

374. — İçel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

375. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

376. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize 
göç eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç olayının ma
liyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

377. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) 
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378. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin BaşbakandaL sözlü soru önerge
si (6/579) (1) 

379. ._ Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda ça
lıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

380. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

381. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope-
ratifince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

382. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

383. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın alı
nan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

384. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli tli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine İl Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

385. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışında
ki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/587) (1) 

386. —Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 

387. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

388. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, İzmir İline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borçla 
rınm ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

389. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ticarî plaka verileceği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 

390. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 31.8.1989 tarihinde İzmir'de meydana 
gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

391. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 
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392. _ Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

393. _ İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, KÎT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

394. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/497) 

395. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üreti
cilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 

396. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

397. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

398. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

399. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

400. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

401. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt İlinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişjleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 

402. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle ka
pandığı iddia edilen Bayburt İli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında öğre
time açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

403. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma tö
reninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

404. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sindeki bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasma ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

405. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda-. 
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

(73 üncü Birleşim) 
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406. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddiasıy
la hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

407. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 

408. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

409. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

410. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanı'nın Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) (1) 

411. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudut
ları dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanaca
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

412. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarih
leri arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

413. —istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) 

414. — izmir Miletvekli Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çalükora barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

415. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara Özel Arı Lisesindeki bazı öğ
renciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 

416a — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
Özal'ın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına 
ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621) (1) 

417. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

418. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 
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419. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, tçeİ, Silifke, Erdemli köyleri içme su
yu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için ya
pılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

420. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

421. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 

422. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve ödemiş - Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 

423. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

424. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

425. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van ili Gürpınar İlçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

426. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Kırıkkale ili 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1) 

427. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz ilçe
sindeki Türkgeldi ve Sarmısaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

428. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van ili Gürpınar İlçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

429. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1) 

430. — izmir Milletvekilli Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1) 
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43U. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

432. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgeler
le ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/530) 

433. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

434. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, güvenlik gerekçesiyle eğitime açı
lamayan okul sayısına ve Diyarbakır İli Kulp İlçesi Üçkuyu Köyündeki vatandaşların 
konut dokunulmazlıklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/631) (1) 

435. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalılk tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

436. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 

437. — Balıkesir Milletvekili İ. önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1) 

438. — Baliıcesir Milletvekili I. önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAGFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

439. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1) 

440. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

441. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 -1989 yıl
larında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 
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442. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa • Sultançiftliği 
yolu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyet
lerde bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

443. __ Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği 
sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/654) (1) 

444. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1) 

445. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Irak'la anlaşma 
yapılmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

446. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/641) (1) 

447. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

448. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetkr Bir
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

449. — îçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar örtülü 
ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

450. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

451. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir- Yenifoça Gençelli mevkiinde 
ithal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

452. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

453. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, 1983 yılından bu yana özel okullara 
bütçeden veya bütçe dışı kaynaklardan yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

454. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeliyle ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1) 
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455. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 

456. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ülkemizin, Denizlerin Gemiler
den Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesine ne zaman taraf olacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/662) (1) 

457. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Marmara Denizinin kirlenmesini 
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/663) (1) 

458. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür işletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz 
edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 

459g — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Soma ve Tunçbilek yıkama ve 
kriplaj tesislerine ve özel sektöre devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) (1) 

460. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Kemal Horzum'un kredi ilişkileri 
esnasında görevde bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) (1) 

461. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1) 

462. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, BAÖ-KUR iştirakçilerinin emek
li aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanarnamalarının nedenine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

463. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan -
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

464. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun İli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

465. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

466. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

467. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

468. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeılci bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/676) (1) 
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469. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 

470. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

471. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçe
lerine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

472. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/609) 

473. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

474. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

475. — Kars Milletvekili Mahmut Atonak'ın, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/677) (1) 

476. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) (1) 

477. — Adana Milletvekili Cüneyt Oanver'in, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id
diasına ilişkin (Başbakandan sözlü soru öneîrge&i (6/680) (1) 

478. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, .Erzurum İline bağlı Çat, Pasinler 
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

479. _ Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars İli Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

480. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) ' 

481. —Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan iş
çilerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

482. — İçel Milletvekili M. istemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) <1) 

483. — İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 
tarihli nüshasında yer alan «Millî Eğitimin Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 
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484. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 nci 
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

485. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/650) 

486. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin İli Ömerli İlçesi Çitnenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

487. — Antalya Milletvekili Hasan NamaJ'ın, Antalya 11ü Alanya İlçesi Orman İş
letme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

488. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan söziü soru önegesi (6/675) 

1 
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) 

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

4. — 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun 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 Demirel ve 57 Arkadaşının, 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 Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/631) (S. Sayısı : 294) 
(Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 
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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 Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(S. Sayısı : 119 ve 119'a 1 inci Ek) (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(1/415) (S. Sayısı : 120 ve 120'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.11.1988; 29.1.1990) 

10. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 Mayıs 1987 
* Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/202) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1990) 

X 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) 

12. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı: 351) (Dağıtma tarihi: 31.1.1990) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Kar
şılıklı Muafiyet Anlaşmasının Ohaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan-ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi: 31.1.1990) 

14. — Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayı-^ 
sı : 356) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 

(x) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

(73 üncü Birleşim) 




