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A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 35 

1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Organize Sanayi Bölge
sinde yapılmakta olan inşaatlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü 
Yürür'ün yazılı cevabı (7/1313) 35:37 

2. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Organize Sanayi Bölge
sinin mücavir alan içine alınmasıyla ilgili karara ilişkin sorusu ve İçişleri Baka
nı Abdülkadir Aksu'nun yazılı cevabı (7/1315) 38:39 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, sigara tüketimi, tütün üreticilerinin alacakları ve so

runlarına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci cevap 
verdi. 

Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Güneş Taner'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi ile, 

Malatya Milletvekili Galip Demirel ve 62 arkadaşının, basın-yayın organlarında yer alan, 
bazı milletvekillerinin yasama görevlerine ilişkin konularda görev ve yetkilerini meşru olma
yan işlere alet ettiklerine dair iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin manevî şahsiyetiyle ve milletvekilleriyle ilgili olarak kamuoyunda menfi imaj 
yaratılmasını önlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/102) 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 

Meclis araştırması önergesinin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında ya
pılacağı açıklandı. 

Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu ve arkadaşlarının, "Demir ve Asfaltit 
Maden Sahalarının tadesi Hakkında Kanun Teklif i" ni geri aldıklarına ilişkin önergeleri okun
du; Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda bulunan teklifin geri verildiği açıklandı. 

İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt'ın (6/806) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi okundu; sorunun geri verildiği bildirildi. 
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Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 17 arkadaşının, kamu iktisadî teşebbüslerinin ülke eko
nomisine katkısı, bunlardan bazılarının satılmasını zorunlu kılan nedenler ve satılan ve satışa 
çıkarılan kamu iktisadî teşebbüslerinin değer takdirleri konusunda genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesinin (8/18), yapılan öngörüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

23 Mayıs 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 18.48'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
İstanbul Çanakkale 

Mustafa Sarıgül Mümin Kahraman 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

23.5.1990 Çarşamba 

Kanun Hükmünde Kararname 
1. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Karar

namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/723) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.1990) 

Teklifler 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Almak ve 10 Arkadaşının, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde 

Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/358) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.1990) 

2. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve Van Milletvekili Aydın Arvasi'nin, 17.7.1950 
Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü ve 14 üncü Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/359) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.1990) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Marmara Üniversitesine Bağlı Nörolojik Bilim
ler ve Psikiyatri Enstitüsü Kurulması için 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim ku
rumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin (h) Bendinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa öne
risi (2/360) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.5.1990) 

Rapor 
1. — 5590 Sayılı Kanun, 118 Sayılı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Kurulması Hakkında 

Kanun ile 132 Sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/722) (S. Sayısı: 
429) (Dağıtma tarihi: 23.5.1990) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER: Mustafa Sarı gül (İstanbul), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 117 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Yoklamada bulunmayıp sonradan katılan sayın üyelerin, ad, soyad ve seçim çevresini bil

dirir imzalı bir pusulayı Başkanlığa göndermelerini rica ediyorum. 
Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Batman ve Sımak illerinde olağanüstü hal ilan edilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/1253) 

BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde, Batman ve Şırnak illerinde olağanüstü hal ilan edil
mesine dair Başbakanlığın bir tezkeresi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Batman ve Şırnak illerinde, Anayasanın 120 nci maddesiyle, 2935 sayılı Olağanüstü Hal 
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, 22.5.1990 günü saat 17.00'den 
geçerli olmak üzere, 19.11.1990 günü saat 17.00'ye kadar olağanüstü hal ilan edilmesi hakkın
da Bakanlar Kurulunun 18.5.1990 tarihli ve 90/477 sayılı kararının sureti ekli olarak gönderil
miştir. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

Başbakan 
BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi üzerinde, Hükümetin açıklamasından sonra, İçtüzü

ğün 73 üncü maddesine göre görüşme açacağım. Görüşmelerin sonunda tezkereyi tekrar oku
tup, oylarınıza sunacağım. 

Tezkere hakkında açıklamada bulunmak üzere, Hükümet adına Sayın İçişleri Bakanı Ab-
dülkadir Aksu söz istemişlerdir. Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; yeni il olan Batman ve Şırnak illerimizde olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi üzerinde Hükümetimizin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulu-
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nuyorum. Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. 
Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, Anayasamızın 126 ncı maddesinde, "Türkiye, merkezî 

idare kuruluşu bakımından, coğrafî durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin ge
reklerine göre, illere; iller de, diğer kademeli bölümlere ayrılır*' denilmektedir. 5442 sayılı ti 
tdaresi Kanunu da, diğer mülkî idare bölümleri olarak, ilçe ve bucakları saymıştır. 

Değerli" arkadaşlarım, kamu hizmetlerinin önemli bir kısmı da, mülkî idare bölümleri esas 
alınarak kurulan taşra teşkilatları tarafından yürütülmektedir. 

Bu hizmetlerin verimli ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi, illerin ve ilçelerin coğrafî yapı
sına ulaşım ve haberleşme şartlarına, nüfus yoğunluğuna yakından bağlıdır. Coğrafî bütünlü
ğün bulunmadığı, nüfus yoğunluğuna paralel teşkilatların kurulmuş olmadığı, ulaşım ve ha
berleşmenin günün şartlarına uygun şekilde sağlanmadığı bölgelerde, diğer hizmetler de aksa
maktadır. Bu sebeple, Anavatan Hükümetleri olarak, ülkemizin mülkî taksimatını yıllar sonra 
yeniden ele alarak, il sayısını 71'e, ilçe sayısını 696'ya çıkarmıştık; bu son çıkan kanunla 2 il, 
S ilçe daha ilave edilmiş oldu; ayrıca, yine son çıkan bir kanunla da 130 ilçe ilave edilmiş oldu. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Bakan, kaymakam sayısı kaç? 
İÇtŞLERt BAKANI ABDÜLKADlR AKSU (Devamla) — 300 tane kaymakam adayımız 

şu anda staj görmektedirler Sayın Bayazıt. Ancak, bu da yeterli olmadığından, bazı merkezle
rin durumunu yeniden ele almak zarureti de hâsıl olmuştur. 

Nitekim, yapılan çalışmalar sonucunda, Siirt tüne bağlı Batman İlçesinin, yöredeki pet
rol üretim ve arıtım tesislerinin etkisiyle, 1965—1985 yılları arasında yüzde 78,11'Iik bir nüfus 
artış hızına eriştiği; bunun yanı sıra, çeşitli sektörlerde, yatırımlarla hizmetlerin, karmaşık ve 
yoğun hale geldiği, hatta Batman'ın çevresindeki iller için bile cazibe merkezi hüviyetini ka
zandığı, buna karşılık mevcut idarî yapısının yetersiz kaldığı görülmüştür. 

Şırnak ilçesi ise, emniyet ve asayiş bakımından önem arz eden, ekonomik ve sosyal yön
den problemli olan ve coğrafî şartların kamu hizmetlerinin yürütülmesini aksattığı bir bölgede 
bulunmakta idi. Konumu itibariyle de, bu bölgenin merkezidir ve gelişmeye elverişli bir du
rumda idi. 

Bu yapıyı değerlendiren Hükümetimiz, mevcut potansiyelin değerlendirilmesi, kamu hiz
metlerinin çevreye daha süratli, etkin ve verimli olarak götürülmesi, ekonomik ve sosyal geliş
menin uygun bir yola kanalize edilmesi; nihayet, güvenlik kuvvetlerinin bölgedeki etkinliğinin 
daha da artırılarak, emniyet ve asayişin tam olarak sağlanması gayesine matuf olarak, bu iki 
merkezimizin il haline getirilmesi için kanun tasarısı gündeme getirilmiştir. Bu çalışmalar so
nucunda, bildiğiniz gibi, geçtiğimiz hafta Yüce Meclisimizin kabul ettiği 3647 sayılı Kanunla, 
18.5.1990 tarihinden itibaren, Batman ve Şırnak, il haline getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, hatırlayacağınız üzere, Yüce Meclisimizin 6.3.1990 gün ve 87 sayılı 
kararı ile, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerimizdeki ola
ğanüstü halin 19 Mart 1990 tarihinden itibaren geçerli olmak Üzere 4 ay süre ile uzatılması 
uygun görülmüştü. Yukarıda saydığım sekiz ilde olağanüstü hal ilanının devamını gerektiren 
sebepler, o zaman detaylı olarak bilginize sunulmuştu. Bütün ilçeleriyle birlikte halen olağa
nüstü halin uygulanmakta olduğu bölge içinde kalan Batman ve Şırnak'ın, 3647 sayılı Yasa 
ile il haline getirilmiş olması, bu illerimizde de ayrıca olağanüstü hal ilanını zorunlu kılmıştır. 
Esasen, olağanüstü hal ilanı yönünden diğer sekiz ilimiz için geçerli olan şartlar, Batman ve 
Şırnak açısından da geçerliliğini muhafaza etmektedir. 
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Değerli arkadaşlarım, 1987 yılı başına kadar bölgenin genelini kapsayan terörist faaliyet
lerin yüzde 53 'ünün, son dönemde Şırnak ili Beytüşşebap, Uludere, Cizre ve Silopi ilçeleri; 
Siirt İlinin, Eruh ve Pervari ilçelerini kapsayan Cudi Dağı ve çevresinde meydana geldiği görül
mektedir. 

Bölgenin geneli itibariyle bir değerlendirme yapacak olursak, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liğinin kuruluşundan bu yana alınan tertip ve tedbirler sonucunda, 1987 yılında 94'ü ölü, 2'si 
yaralı, 14'ü sağ olmak üzere toplam 110 terörist; 1988 yılında 120'si ölü, 8'i yaralı, 49'u sağ, 
38'i kendiliğinden teslim olmak üzere toplam 215 terörist; 1989 yılında 175'i ölü, 16'sı yaralı, 
79'u sağ, 42'si kendiliğinden teslim olmak üzere toplam 312 terörist; 1990 yılının ilk 4,5 ayında 
ise 126'sı ölü, 16'sı yaralı, 31'i sağ, 5'i kendiliğinden teslim olmak üzere toplam 178 terörist 
ele geçirilmiş olup, böylece son üç yıl içinde yasadışı örgütün 815 elemanı saf dışı bırakılmıştır. 

1990 yılının ilk 4,5 ayının geçen yılın aynı dönemine göre değerlendirmesi yapıldığında; 
1989 yılının ilk 4,5 ayında 116, 1990 yılında ise 236 olay meydana gelmiştir. Ancak, olayların 
1989'da 15'i, 1990 yılının ilk 4,5 ayında 41'i, güvenlik kuvvetlerinin inisiyatifi ile sağlanan sı
cak temaslar sonunda meydana gelmiş silahlı çatışmalardır. Bu da, alınan etkin tedbirler so
nucunda, yasadışı örgütün, güvenlik kuvvetleri ile sıcak temastan kaçınıp, rizikosu az eylemle
ri tercih etmek zorunda kaldığını göstermektedir. 

1989 yılında, 15 Mayıs tarihi itibariyle ilk 4,5 ayında 54, 1990 yılının ilk 4,5 ayında ise 
178 terörist ele geçirilmiştir. Bu rakamlar, ele geçirilen terörist sayısında yüzde 229'luk bir artı
şı yansıtmaktadır. 

Aynı dönemler itibariyle, 1989'da 87, 1990'da 68 sığınak veya depo bulunup, 1989'da 112, 
1990'ın ilk 4,5 ayında 176 adet uzun namlulu silah ele geçirilmiştir. 

Terör örgütünün örgütlenmesi faaliyetleri nedeniyle 1989'da 1 307, 1990'ın ilk 4,5 ayında 
ise 1 623 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimiz, olağanüstü hal bölgesinde cereyan eden 
terör olaylarına karşı, Anayasa ve kanunlar doğrultusunda, hukukun üstünlüğü ve hukuk dev
leti ilkelerine bağlı kalarak, çok yönlü mücadelesini sürdürmektedir. Silahlı eylemlerle bölgeyi 
kontrol altına almaya çalışan söz konusu terörist unsurlara, halkımızın desteği ve güvenlik kuv
vetlerimizin üstün görev anlayışıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, geçtiğimiz dönemde büyük 
darbeler indirilmiş; aralarında üst düzey kadrolarının da bulunduğu çok sayıda terörist, ölü 
ya da sağ olarak ele geçirilmiştir. 

Terör örgütü, güvenlik kuvvetlerimizin etkin arama ve tarama çalışmalarıyla, verdiği ka
yıplarını kitlelerden gizlemek, sanki bölgeyi denetim altında tutuyormuş havasını yaymak, yurt 
içi ve yurt dışı kamuoyuna, bölge halkının kendilerini desteklediği imajını vermek amacıyla, 
bir süre önce, kepenk kapatma ve toplu gösteri gibi eylemleri gündeme getirmiştir. Ancak, böl
ge halkının engin sağduyusuyla, tahriklere kapılmaması ve güvenlik güçlerimizin meseleye za
manında ve kararlı yaklaşımı sayesinde, olaylar, büyümeden önlenmiş, böylece, teröristlerin 
hiçbir zaman emellerine ulaşamayacakları bir kere daha dosta düşmana ilan edilmiştir. Bu ko
nunun, bu durumun en çarpıcı delili de, geçici köy koruculuğu sisteminin, son günlerde büyük 
Yır başarıyla görev yapmış olmasıdır. Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kurulduğu 19 Temmuz 
987 tarihinde 9 304 olan geçici köy korucusu kadrosu, 4 Mayıs 1990 tarihi itibariyle 28 206'ya, 

nevcudu ise 5 744'ten 21 480'e yükselmiş bulunmaktadır. 
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Güvenlik kuvvetlerimizle birlikte teröristlere karşı omuz omuza mücadelesini sürdüren geçici 
köy korucuları, ele geçirilen örgüt planlamaları ve diğer dokümanlarda, örgütün önündeki en 
büyük engellerden birisi olarak tanımlanmaktadır. 

Yukarıda arz ettiğim olayların değerlendirilmesinden de anlaşılacağı üzere, çetin bir arazi 
yapısına sahip bulunan dağlık bölgeler de dahil, inisiyatif, güvenlik kuvvetlerimizin elinde bu
lunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; askeri, polisi ve geçici köy korucularıyla, güvenlik 
kuvvetlerimiz, teröristlerin yurda girişlerinin önlenmesi, yurt içinde aranıp bulunması, yaka
lanması veya tesirsiz hale getirilmesi yolunda, mevcut imkân ve kabiliyetlerini en iyi şekilde 
kullanarak mücadele etmenin gayreti içindedirler. Bakanlığımca durum yakinen izlenmekte, 
devlet güçlerinin başarı düzeyinin yükseltilmesi ve yurttaşlarımızın desteğinin muhafazası ve 
artırılması yolunda planlı gayretlerimiz sürdürülmektedir. 

Hükümetimizce yürütülmekte olan enerjik ve kararlı iç ve dış politikalar, güvenlik kuv
vetlerimizin gerçekleştirdiği etkin çalışmalar, nihayet, sağduyu sahibi halkımızın terör örgütle
rine karşı takındığı nefret ve en önemlisi de Türkiye Büyük Millet Meclisimizdeki siyasî parti
lerimizin terör konusundaki birlik ve beraberliğinden dolayı, terörist kadrolar büyük bir ba
taklığın içine sokulmuş bulunmakta, güvenlik güçlerimize de moral verilmiş olmaktadır. Bun
dan dolayı, önümüzdeki dönem, söz konusu silahlı çetelerin yok olma sürecinde hızla ilerle
dikleri bir dönem olma özelliğini taşımaktadır. 

Hükümet olarak, yöreye ilişkin iç ve dış gelişmeleri yakinen ve büyük bir hassasiyetle ta
kip ediyoruz. Güvenlik kuvvetlerimiz, vukuu muhtemel her türlü olaya anında müdahale et
mektedir. Bununla birlikte, uğratıldığı büyük kayıplar sonucunda dağılma temayülü gösteren 
kadrolarını yeniden toparlamak gayretinde olduğu anlaşılan terör gruplarının, varlığını sür
dürmek ve yandaşlarına moral vermek için, temel faaliyet alanı olarak seçtikleri Mardin, Siirt, 
Batman, Şırnak ve Hakkâri üçgeninde yer alan bölgelerde eylemlerini sürdürmek isteyeceği 
değerlendirilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda arz edilen hususlar ve değerlendirmeler ışığında, yeni ku
rulan Batman ve Şırnak illerimizde de, 22 Mayıs 1990 tarihinde saat 17.00'den itibaren geçerli 
olmak ve 19.11.1990 günü saat 17.00'ye kadar sürmek üzere, olağanüstü hal ilan edilmesine 
karar verilmesi hususunda, Hükümetimizin görüşlerinin, tarafınızdan da destekleneceğini umu
yorum. 

Terörün her türlüsüne karşı ve başta Güneydoğu Anadolu'da verilen mücadelenin millî 
bir görev olduğu idraki içinde olan Bakanlar Kurulumuz, Yüce Meclisimizin bütün üyelerinin 
de aynı görüşleri paylaşmasından kıvanç duymakta ve büyük güç almaktadır. 

Sözlerimi bu duygular içerisinde bitirirken, hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Başbakanlık tezkeresi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Onur Kum-

baracıbaşı konuşacaklardır. 
Buyurun Sayın Kumbaracıbaşı. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Bugün, Sayın Bakanın biraz önce açıkladığı tezkere uyarınca, yeni kurulan illerimiz Batman 
ve Şırnak'ta olağanüstü hal uygulamasının başlatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 
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hakkında Grubumuzun görüşlerini ifade etmek üzere huzurunuzdayım. 
Değerli arkadaşlar, Batman ve Sımak il olduğu için, bu illerde olağanüstü hal uygulama

sının sürdürülmesi için böyle bir girişimin yapılmış bulunması, ilk bakışta doğal hukukî, idarî 
bir işlem gibi görülüyor; çünkü, daha önce de bu bölgelerimiz olağanüstü hal bölgesi sınırları 
içinde bulunmaktaydı; ama biz olayın bu kadar basit görülmesinin; Yüce Meclisin olayı, üze
rinde fazla durulmadan, kolayca onaylanabilecek bir işlem olarak görmesinin, son derece ya
nıltıcı boyutları olabileceğini düşünüyoruz. 

tzin verirseniz, olağanüstü halle ilgili yasal duruma birkaç cümleyle değinmek istiyorum. 
Elimizde bir 2935 sayılı Olağanüstü Hal Yasası var ve bu yasa dayanak gösterilerek çıkarılmış 
olan ve son günlerde kamuoyunda ciddî tartışmalara neden olan kanun gücünde kararnameler 
var. 

önce, bu kanun gücünde kararnamelerin gerçekten Olağanüstü Hal Yasasına, onun 4 ün
cü maddesine dayandırılarak çıkarılıp çıkarılamayacağının tartışılması söz konusudur. Çün
kü, Olağanüstü Hal Yasasının 4 üncü maddesini, gerçekte bir yetki yasası olarak yorumlamak, 
hukuku son derece zorlamayı gerektiren bir anlayış, bir yaklaşımdır. Kaldı ki, çıkan kararna
meler (önce 413 ve 421, bunu izleyen 424 ve 425 sayılı kararnameler) Anayasa açısından da 
mutlak surette tartışılması gereken kararnamelerdir. 

Şunun için tartışılması gereken kararnamelerdir: Bu kararnameler, Anayasanın 121 inci 
maddesinin ikinci paragrafında öngörülen ve sadece kanunla düzenlenebilecek olan alanlara 
girmiştir. Yani, Anayasa koyucunun Türkiye Büyük Millet Meclisine tanımış olduğu bir yetki, 
burada Hükümetin kanun gücünde kararnameler çıkartmasıyla, bu yolla elinden alınmak is
tenmiştir. Bu da son derece ciddî ve gerçekten, özellikle bu platformda bütün ayrıntılarıyla 
tartışılması gereken ciddî bir hukukî sorundur. Çünkü, Anayasanın 121 inci maddesinin ikinci 
paragrafı, olağanüstü hal bölgesinde kişi hak ve özgürlüklerini kısıtlayacak olan düzenlemele
rin mutlaka yasa ile yapılmışını amirdir. Bunun dışına çıkılması için herhangi bir yetki verme
miştir, herhangi bir olanak tanımamıştır. 

Zannediyorum ki, Meclisimizde bu kararnamelerin görüşülememesinin de önemli neden
lerinden bir tanesi, Anayasa açısından bu aykırılığın çok açık ve çarpıcı olmasıdır. 

Değerli arkadaşlar, önce kararnamenin niçin burada görüşülmesi gerektiği üzerinde dur
mak istiyorum. Bakınız, kanun gücündeki kararnamelerle ilgili olarak Anayasamızda iki önemli 
şekil öngörülmüştür. Bunlardan bir tanesi, bildiğiniz gibi, 91 inci madde çerçevesi içindeki ka
nun gücündeki kararnamelerdir. Burada yasa koyucu, Anayasa vazu, şu deyimi kullanıyor; "Aynı 
gün Resmî Gazetede yayınlanır ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur" olağanüstü halle 
ilgili olan 121'inci maddede ise farklı bir cümle kullanılmıştır. Orada "Büyük Millet Meclisine 
sunulur" demiyor; orada, "Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur" diyor. Bu onaya sunul
ma deyimini nerede kullanmış? Yine 121 inci maddenin birinci paragrafında bir kez daha kul
lanıyor. Orada da, olağanüstü hal ilanına ilişkin kararın Türkiye Büyük Millet Meclisinin ona
yına sunulacağı ifade ediliyor ve 121 inci maddede, olayın aciliyetini, ivediliğini belirtmek için 
de, "Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır" diyor. Yani 91 inci 
maddeyle 121 inci maddenin düzenlemeleri arasında çok ciddî bir fark var; ama, 121 inci mad
deye göre, bunu izleyen cümlede, "Olağanüstü halle ilgili kanun gücündeki kararnameler, İç
tüzüğün belirttiği biçimde, usul ve sürede görüşülür" denebilir. Bu da içtüzüğümüzde henüz 
yoktur. Çünkü içtüzüğümüz, eski Anayasa dönemine ilişkin bir içtüzüktür ve yenisini de he
nüz yapma olanağı olmamıştır. Onun için, biz, bunu komisyonlara göndeririz, normal süreç 
içinde buraya gelir. Bu, ciddî bir Anayasa sakatlığıdır ve hatta Anayasanın ihlali anlamındadır. 
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Değerli arkadaşlarım, bizim anlayışımıza göre, bu kararnamelerin Meclise gelmesiyle bir
likte, Meclis Başkanı tarafından, Başkanlık Divanı tarafından hemen gündeme alınarak, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna getirilerek, burada onaya sunulması zorunludur. 

İçtüzüğün değişmemiş olması, özellikle kişi hak ve özgürlüklerini ilgilendiren böyle bir 
konuda "Meclisin tavır almadan beklemesi" gibi anlaşılmaz bir sonuca götüremez. Çünkü, 
hakları ve özgürlükleri ihlal edilen -en azından vatandaşlarımızın önemli bir kısmı kendileri 
bunu böyle hissedebilir, ki öyle hissediyorlar- bu vatandaşlarımızın, bu konuda bir suçu yok
tur. Onların üzerindeki anayasal güvenceyi kaldırmaya da Hükümetin hakkı ve yetkisi yoktur. 
Biz, bu talebimizi, burada, bu kürsüden tekrar ifade ediyoruz. Değerli arkadaşlarımızın ve özel
likle iktidara mensup milletvekili arkadaşlarımızın, bu konuda bizimle birlikte aynı duyarlılığı 
paylaşacağı ümidini hâlâ muhafaza etmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, Anayasanın 148 inci maddesi, bu tür kanun gücündeki kararnamele
rin şekil ve esas yönünden Anayasa Mahkemesine götürülemeyeceğini de amirdir; ama bu, yö
netim, hükümet, Anayasaya aykırı işlemler teessüs etsin, edebilsin, bunu rahatlıkla uygulasın, 
Anayasa güvencesini istediği yerde, dilediği toplum kesimleri üzerinden kaldırabilsin anlamın
da değildir, böyle düşünülemez. Eğer böyle düşünüyorsak, hukuk devletini hiç anlamamışız 
demektir. Eğer bu anlayıştan hareket edersek, o zaman, değil sadece Meclisi -ki bu Hükümet 
bu Meclisi devre dışı bırakmakta gerçekten rekor kırmıştır. Anayasayı da artık devre dışı bıra
kacak bir yaklaşım ve zihniyet Türkiye'de gelişmeye başlar; bunun sonucu, rejimi sarsar. Sade
ce bu müessesenin itibarının zedelenmesi olarak göremezsiniz; bu müessesenin itibarının zede
lenmesi, rejimi sarsar. 

Bu konuda, değerli arkadaşlarımızın bugüne kadar çok nadir gösterdikleri duyarlılığı tek
rar gösterebileceklerini gerçekten beklemek istiyoruz. 

Bu kararnamelerle ilgili olarak üzerinde durmak istediğimiz ikinci bir husus da şudur: Sa
yın Başbakan, sürekli olarak, kamuoyu önünde ve televizyonda halkımıza duyurulan bir ifade 
kullanıyor; diyor ki, "Muhalefet, bizi bu konularda destekleyeceğini vaat ettiği halde, şimdi 
kararnamelere karşı çıkıyor; bu olmamalıdır." Arkasından, bütünlük, birliktelik edebiyatı ge
liyor; o malum kısmı siz de ezbere biliyorsunuz. 

Burada önemli bir nokta var. Burada, Sayın Başbakanın çok ciddî bir yanılgısını -eğer 
yanılgıysa, kasıt değilse; Umarım, Cumhuriyet Hükümetinin Başkanı kasıtlı hareket etmiyor
dur, bilerek yanlışı söylemiyordur- huzurunuzda düzeltmek istiyorum. Kendisiyle yapılmış bü
tün toplantılarda, Anamuhalefet Partisi, Hükümetten şu talepte bulunmuştur: "Bizden istedi
ğiniz, herhangi bir önleminize vermemizi talep ettiğiniz bir destek var mı? Eğer varsa, bu ön
lemlerinizi, düşüncelerinizi söyleyiniz; biz, onların içinden hangisini uygun görüp görmediği
mizi belirtelim; uygun gördüklerimize destek oluruz." 

Sayın Başbakanın buna verdiği yanıt, -Sayın Başbakanın yanıtlan genellikle kısadır- son 
derece kısadır: "Biz Hükümetiz, sorumluluk bizde, hiçbir talebimiz yoktur." 

Şimdi, bunu söyleyen bir Hükümet Başkanının, kamuoyu karşısına çıkıp, "Ana muhale
fet Partisi bizi destekleyecekti; dolayısıyla -Anayasaya aykırı, hatta giderek söyleyeyim, insan 
haklarına aykırı- bu kararnameleri de destekleyeceklerdi, söz vermişlerdi" demesi, ancak bü
yük bir hafıza maluliyetiyle ifade ve izah edilebilir. Bu konunun, Yüce Meclis tarafından ve 
halkımız tarafından çok iyi bilinmesini arzu ediyoruz. Biz, bize hiçbir öneri sunulmadığı için, 
somut hiçbir talepte bulunulmadığı için, hiçbir yükümlülüğün altına girmiş değiliz; hele böyle, 
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burada görüştürülmesinden bile kaçınılan, Anayasaya aykırı, kişi özgürlüklerine ve haklarına 
aykırı konuları içeren kararnamelere hiçbir şekilde "evet" demedik ve bunu demediğimizi, de-
faatla bu kürsüden arkadaşlarımız da her vesilede ifade etmişlerdir. 

tzin verirseniz, hukukî tartışmalarının, bu kararnameler geldiği zaman ayrıntılı olarak ya
pılabileceği ümidiyle, ben bunların içeriği ile ilgili düşüncelerimizi sunmak istiyorum. 

Bakınız, kararnamenin, Anayasaya aykırı, insan haklarına, kişi hak ve özgürlüklerine ay
kırı ana noktaları şunlar: Birincisi, çok yaygın bir biçimde uygulaması düşünülmüş olan ve 
bu konuda, Olağanüstü Hal Valiliği yetkilendirilmiş olan bir "sansür" drüşüncesi var, bu ka
rarnamelerin içinde. Abdülhamit'ten beri, zannediyorum ki, Türkiye'deki en kapsamlı sansür 
uygulaması budur. Öyle bir sansür uygulamışıdır ki, hukukla bağdaşır hiçbir yanı yoktur. Ba
kanlar Kurulu Kararnamesi bu konudaki düşünceyi şöyle ifade ediyor: "Bölge içinde veya dı
şında basılmış olsun." Yani olağanüstü hal bölgesinden yurt sathına taşan bir yetki... En azın
dan, orada kısıtlı kalması gerekirken, bunu da aşan ve yurt çapında (İstanbul'u da, Edirne'yi 
de, Kars'ı da, Konya'yı da kapsayan) bir yetki... 

Bu yetki son derece muğlak bir yetki., örneğin, diyor ki, "Halkı heyecanlandıracak ha
berler..." 

Kim ölçecek bunu? Biz Diyarbakır'da iken, bir ses sanatçısı orada çok güzel şarkılar söy
ledi, dinleyiciler gerçekten duygulandı ve hep beraber kendisini şiddetle alkışladık. Bu sanatçı
nın ertesi gün gözaltına alındığını öğrendik. Herhalde bu madde uygulandı! Biz heyecanlan
dık sanatçı gözaltına alındı... öyle tahmin ettik. 

"Gerçeklere aykırı yayınlar" diyor. 
Kim saptayacak bunu? Gerçeklere aykırı yayını saptama yetkisi burada idareye verilmiş, 

Olağanüstü Hal Bölge Valisine verilmiştir. Demek ki onun dediği yüzde yüz geçerli. Böyle bir 
anlayışın, bu çağda, böyle kararnamelerle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına yazılmış ol
masından gerçekten hicap duyarım. Bu ne biçim bir anlayıştır ki, tasarrufta bulunan idarî yet
kiliye, siz, yargı yetkisini de devredebiliyorsunuz! 

İşte, geçen gün, Mardin'in Midyat ilçesinin Budaklı Kasabasında Beşir Alkan isimli va
tandaşımız -burada daha hiçbir olay olmamış- güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Niçin 
öldürüldüğünü kimse bilmiyor... Olağanüstü Hal Bölge Valisi, bugüne kadar hiçbir açıklama
da bulunmadı. Arkadaşlarımız bölgedeydi, yeni geldiler... Ne zaman açıklamada bulunacak, 
bunu da bilmiyoruz... Bu, yazılamıyor, çizilemiyor söylenemiyor olacak Türkiye'de. Bundan, 
kim, neyin yararını ummaktadır, bunu anlamak çok zor. Bu, devlet anlayışıyla bağdaşmaz ar
kadaşlar. Demokrasilerde, böyle kapalı kapılar ardında olay geçiştirme yöntemleri uygulana
maz. Uygulamaya kalkarsanız, uygulanamayacağını, toplum çok kötü bir şekilde öğretir. 

Size bir başka noktasını daha söyleyeyim: Bir de sürgün olayı var; Olağanüstü Hal Bölge
si dışına çıkartma olayı. Tabiî burada değişik biçimler düşünülmüş. 

Bu konuya geçmeden önce şunu da ifade edeyim: Basına gelen sansür, sade basın orga
nıyla kalmıyor; bununla ilgili cezalar artırılmış. Nereye kadar götürülmüş? Basan matbaanın 
kapatılmasına kadar... Yani, matbaacı da, Olağanüstü Hal Bölge Valisiymiş gibi düşünmek 
zorunda!.. Onun mantalitesini alacak, önüne gelenlere bakacak, "Ben Olağanüstü Hal Bölge 
Valisi olsaydım, bunu mutlaka yasaklardım" diyecek ve basmayacak. Burada bir hata yapar
sa, yandı; çünkü matbaası da kapatılacak. Bunlar, gerçekten, çok ilkel düşünceler, çok ilkel 
yaklaşımlar. Sürgünde bu durumu görüyoruz. 

önce, Olağanüstü Hal Bölge Valisi, gene bu kararnameler uyarınca, zararlı gördüğü kişi-
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leri bölgeden dışarıya çıkartabiliyor veya bölge içinde yer değiştirtebiliyor. Nasıl saptıyor bu 
zararlılığı? Çünkü, zararlı gördüğünü mahkemeye vermiyor, ona savunma hakkı tanımıyor, "Za
rarlısın sen" diyor. Yani, Ankara'ya teşmil edilse, düşünün buradaki keşmekeşi!.. 

Olağanüstü Hal Bölge Valisi, âdeta bir tür doğaüstü yetkilerle donatılıyor... Köyleri ve 
mezraları boşaltma yetkisi verilmiş... Vatandaşların en temel haklarından biri olan oturma hak
kını, iki dudağının arasında tutuyor Olağanüstü Hal Bölge Valisi; Hükümet, bu yetkileri veri
yor ona!.. 

Dahası da var, çok daha vahimi var, bu yeni kararnamede o da var. Bu, çok yumuşak, 
ılımlı gibi gösterilmek istenen, bir ölçüde de belki bazı yanılmaları gerçekleştirebilen yeni ka
rarnameye ilişkin Hükümet açıklamaları, özünde, çok ciddî, çok vahim gerçekleri gözden sak
lamaya yönelik ustaca girişimler gibi gözüküyor. 

Bakın, 285 sayılı Kanun Gücündeki Kararnamede olmayan, daha doğrusu, olan, şimdi 
yeni kararnamede çıkartılmış olan bir bölüm var, bir yeni yetki var burada. Yumuşatıcı, ılımlı 
duruma getirecek bir yetki değil bu, tam tersine, çok daha vahim sonuçlar doğurabilecek bir 
yetki. Çünkü, Olağanüstü Hal Bölge Valisi, kendi bölgesi, yöresi içinde bulunan kamu görevli
lerinin de görev yerini değiştirebiliyor veya bunları bölge dışına çıkartabiliyor. Bunu eskiden 
de yapabiliyordu, bugün de yapabiliyor; ama 425 sayılı Kanun Gücündeki Kararnameye bir 
küçük yenilik getirilmiş; çünkü eski kararnamedeki istisnalar kaldırılmış. İstisnalar neydi? O 
bölgede görev yapan hâkimlerdi, yargıçlardı ve jandarmaydı. Bunların istisnaî durumunu kal
dırmış; yani, Olağanüstü Hal Bölge Valisi, sadece olağanüstü yetkilerle donatılmış, doğaüstü 
gücü olan bir yargıç konumunda değil, kararlarını infaz da ediyor ve bu bölgede tümüyle yargı 
güvencesini kaldırmış oluyor!.. İstemediği türde karar alan her hâkim, hangi konuda olursa 
olsun, görevinin, yerinin değiştirilmesi tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Bu mu yumuşatma?.. Bu, nereye doğru bir yumuşatma?. Bu, rejimi çökertmeye doğru bir 
yumuşatma. Bu konunun ne kadar ciddî olduğunu, değerli arkadaşlarımızın takdir ettiğine 
inanıyorum. Böyle bir şey olamaz. 

Hâkim güvencesi, savcı güvencesi, Sayın Adalet Bakanımızın konuşmalarında burada her 
zaman iftiharla ifade ettiği hukuk devletimizin temel ilkelerinden biridir. Bu, olağanüstü hal 
dönemi için dahi düşünülmüşken, şimdi bu sözde yumuşatma kararnamesiyle, vatandaşları
mızın yargı güvencesi de alınarak, ortadan kaldırılıyor. Türkiye'yi böyle bir konuma getirme
ye, Türkiye'yi dünyaya böyle göstermeye bu Hükümetin hakkı yoktur değerli arkadaşlar; bunu 
onaylamamalısınız. Yurt dışına giden arkadaşlarımız, bu konularda ne kadar itibarsız bir du
ruma düşmüş olduğumuzu mutlaka yaşamışlardır. 

öte yandan, dava da açılamıyor bu bölgede. Bu bölgede, idare aleyhine dava açma ola
nakları tümüyle kaldırılmış durumdadır. Kişisel rücu hakları için eskiye göre kısıtlamalar var. 
Eskiden, kendi konularıyla, kendi alanlarıyla ilgili bakanların izni gerekirken, bu, şimdi sade
ce İçişleri Bakanının eline terk edilmiş; yani, bu hakların kısıtlanabilmesi olanağı, burada çok 
daha kolaylaştırılmış. 

İdare aleyhine dava açmak söz konusu değil. 

Olağanüstü Hal Bölge Valisi, İçişleri Bakanı ve bütün valiler istisna edildikten sonra, ka
lan yöneticilerle ilgili açılabilecek davalarda yürütmeyi durdurma kararı almak mümkün değil; 
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ama orada da çok ciddî, nasıl açıklanabileceğini benim de gerçekten merak etttiğim bir çelişki 
de var. Çünkü, 425 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi, "Olağanüstü Hal 
Bölge Valiliği bölgesinde, bu kararnamedeki yetkilerin kullanılmasına ilişkin idarî dava açılamaz" 
diye, olayı zaten kestirip atmış. Neresinden bakarsanız bakınız, tamamen bölgeyi, hukukun 
dışına, Anayasanın dışına, giderek dünyanın, çağın dışına çıkartan yaklaşımları içeriyor bu ka
rarnameler. 

Değerli arkadaşlarımın içinde, bu kararnameleri okumamış olan bir arkadaşım bulunaca
ğına inanmıyorum; mutlaka en ince ayrıntısına kadar okumuşlardır. Benim merak ettiğim, hâ
lâ niçin susuyorlar?.. Hâlâ niçin susuyorlar?.. 

Değerli arkadaşlarım, bu kararnamelerin mutlaka buraya getirilmesi, çok ciddî bir biçim
de de burada ele alınıp, üzerinde görüşülmesi gerekiyor. 

BAŞKAN — Sayın Kumbaracıbaşı, sürenizi 5 dakika aştınız. Toparlarsanız memnun olu
rum. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Sayın Başkan, lütufkârlığınıza sığınıyorum. 
BAŞKAN — Estağfurullah... 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Müsaade ederseniz birkaç dakika daha konu

şayım. 
BAŞKAN — Estağfurullah, buyurun. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Değerli arkadaşlar, işin bu hukukî yönünü, uma

rım çok kısa sürede ve kesinlikle, Meclisi tatile sokmaksızın buraya getireceğiniz bu kararna
meleri incelerken görüşürüz, değerlendiririz; ama ben, bu konunun başka bir bölümüne daha 
değinmek istiyorum. 

Bu kadar ağır hükümlerin, bu kadar yetkilerle donatılmış yöneticilerin hüküm sürdüğü 
bir alanda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ne yapıyor? tzin verirseniz, biraz da bundan size 
söz edeyim. Şunu biliniz ki, giderek, o bölgede durum, ağırlaşmakta ve vahimleşmektedir. öy
le, "Durum iyiye gidiyor" diye, hiçbir arkadaşım kendisini boş bir hayale ve ümide kaptırma
sın; Sayın Bakan da kaptırmasın; çünkü, onun da, konuları tam anlamıyla bilmediğine ilişkin 
izlenimlerimiz var. Kendisine tam yansıtılmıyor sanıyorum. 

Son derece kötü koşullarda, oradaki yurttaşlarımızın hepsine, toptancı bir yaklaşımla, suçlu 
muamelesi yapılmaktadır. Onlar, Türkiye'de savunduğumuz, geliştirmeye çalıştığımız demok
rasinin tümüyle dışında hissediyorlar kendilerini; evlerinden çıkamıyorlar, tarlalarına gidemi
yorlar, korku içindeler. Bunu, görmek gerekiryor, yaşamak gerekiyor; duymak, yeterli değil. 

"Vatandaşa şefkatle muamele edilecek; teröriste tabiî ki gerekli biçimde karşılık verilecektir" 
düşüncesine biz, "evet" diyoruz. Teröriste, silah kullanana, masum vatandaşımı öldüren insa
na, güvenlik güçleri, en etkili biçimde, mutlaka karşılık vermelidir. Bunda, hiç kimsenin şüp
hesi olamaz; hangi nedenle olursa olsun, bunu yapanlara, gerekli biçimde karşılık verilmelidir; 
ama, değerli arkadaşlar, "şefkat" kısmı yok bu bölgede. Burada, bırakınız şefkati, buradaki 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı muamelesi görememenin 
il/ünlüsü, ıstırabı ve giderek bezginliği içindedirler. 

Bu konuda Yüce Meclisin, gerçekten bütün dikkatini toplaması gerekiyor. Türkiye'de Kur
tuluş Savaşını birlikte yürüttüğümüz, kültürümüzün iç içe geçmiş olduğu, dinî inançlarımızın 
bir bütün oluşturduğu bu bölge insanlarına biz, başka ülkenin insanları muamelesi yapama
yız; onları, böyle bir dışlanmışlık duygusu içinde kaderlerine terk edemeyiz. 
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Bunu, özellikle vurguluyorum değerli arkadaşlar; çok büyük şikâyetleri var; artık korka
rak dile getirdikleri şikâyetler... Ülkemizin hiçbir yöresinde görmediğimiz kadar ürkekçe konu
şan insanlar, bakınız ne diyorlar: "Bu korucu sistemini lütfen kaldırın." 

Nedir bu korucu sistemi? Bizim başından beri karşı çıktığımız bu uygulama nedir? Kim 
korucu seçiliyor? Nasıl, nerede, hangi ölçülere göre? Boyuna göre mi, kilosuna göre mi, yaşına 
göre mi? Kim seçiyor bunları, hangi ölçüyü alıyor bunu yaparken? Devletin silahını, üstelik 
para vererek eline verdiğiniz kişiyi nasıl seçiyorlar, biliyor musunuz? Bunu bilen yok; ama, bu 
konuda çok ciddî şikâyetler var. 

Evet, özelleştirme yapabilirsiniz. Biz, bunların ekonomik olduğuna, mantıklı olduğuna, 
ülke yararına olduğuna inanmıyoruz gerçi ama; yapabilirsiniz. Devletin aslî görevi olan, gü
venliği sağlama görevini özelleştiremezsiniz; bunu yapamazsınız, buna hakkınız yok. 

Dün burada, çok sayın bir bakan, özelleştirme konusunda Hükümetin düşüncelerini ak
tardı. "Hükümetin" diyorum; herhalde kendi düşünceleri değildi; çünkü, bu konuları biraz 
bildiğini düşünüyoruz, ümit ediyoruz. Çok mütevazi bir üslup içinde, hiç bilmiyormuş gibi dav
randı; ama sanıyorum ki, aslında Hükümetin bu konularda ne kadar lakayt olduğunu göster
di; bu konularda ne kadar umursamaz olduğunu, kendi görüntüsü ve anlattığı, ortaya koydu
ğu görüşleriyle ifade etti. Bu nedenle de biz, bu güvenlikle ilgili özelleştirmede, özellikle ciddî 
endişeler taşımaya başladık; vatandaşlarımızın da söylediği budur. Bu sistemi mutlaka kaldır
mak gerekiyor. 

BAŞKAN — Sayın Kumbaracıbaşı, 10 dakika doldu efendim. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Mutlaka bunu değiştirmek, mutlaka bu yöredeki insanlara, batıda/ kuzeyde, güneyde va

tandaşlarımıza nasıl davranıyorsak, öyle davranmak zorundayız. 
Sorunların demokrasi içinde çözülemeyeceğine inanan bir Türkiye Büyük Millet Meclisi 

kabul etmiyorum; bunu, sizin de kabul etmediğinizi biliyorum. Çünkü, demokrasinin simgesi 
burası. Demokrasinin simgesi olan yerde, "Olaylar, demokrasi ile çözülemez" diyen insanlar 
bulunamaz, bulunmamalıdır. Bırakınız, insanlarımız, artık çok komik olan, çok çağdışı olan 
bir anlayışın baskısından kurtulsunlar, anadillerini konuşabilsinler. Bu konuda verdiğimiz ya
sa teklifini destekleyiniz. 

Ortaçağ anlayışları ile bu işi sürdürmekten vazgeçelim kaldıralım olağanüstü hali. Bu, bir 
örnek olsun; Batma n'da ve Sımak'ta başlangıç olsun. Bizim önerimiz bu... Göreceksiniz, ge
lişmeler daha kötü olmayacak; çünkü, dünyanın başka ülkelerinde de terör var ve orada insan
lar, orada hükümetler, demokrasiden taviz vermiyorlar, demokrasiden taviz vermeden bu so
runun üstüne gidebiliyorlar, bu cesareti gösteriyorlar. "Kökünü kazımak, dibine kibrit suyu 
dökmek" gibi, artık çok anlamsızlaşmış, hatta izin verirseniz, biraz bayağılaşmış ifadeleri de 
kullanmaktan vazgeçelim. Bu, bizim elimizde olan bir şey değildir; terörle mücadele edilir; ama, 
o bölgede yaşamanın bedeli de, asla esaret olmamalıdır. 

Bu duygularla, bu çok önemli konuya gereken önemi sizlerin de vereceğinize inanarak ve 
Sımak ve Batman'da, hiç olmazsa bir deneme olarak, olağanüstü hali onaylamayıp kaldıra
rak, bölgeye bir ferahlık getireceğinize, oradaki insanlara, vatandaşlarımıza yeniden umut ve
receğinize umut bağlayarak, hepinizi saygılarla selamlıyor, teşekkür ediyorum. (SHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumbaracıbaşı. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın tsmail Köse. 
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Buyurun Sayın Köse. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA tSMAÎL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Batman ve Sımak illerimizin, daha önceden olağanüstü hal bölgesinde bulunduklarından 
dolayı, aynı statü içerisine alınması hakkındaki Başbakanlık tezkeresi üzerinde Doğru Yol Par
tisi Grubunun düşüncelerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, terör ve demokrasi, gerçekten birbirine tamamen zıt olan iki mef
hum. Uzun yıl'ardan bu yana kullanılan olağanüstü halin, olağan hale gelmesinden korkmak
tayız ve Batman ile Şırnak'ın il olması konusunda, Hükümetin geç bile kaldığını ve isabetli 
bir karar verdiğini partimizin de, bu iki eski ilçemizin il yapılmasını müspet karşılığını, daha 
önceki konuşmalarımızda ifade etmiştik. 

Gerçekten, Sımak, o bölgede, PKK'nın hedeflemiş olduğu güzergâh üzerinde, hassasiyet
le üzerinde durularak, asayiş yönünden, il yapılması gereken bir yerdi ve bunda isabet kayde
dilmiştir. Batman ilimizin stratejik konumu ise, petrol kaynaklarımızın ve petrol değerlerimi
zin o ilde değerlendirilmesi dolayısıyladır ve oranın da il olmasından isabetli olduğunu, Doğru 
Yol Partisinin düşüncelerini ifade ederken arz etmiştim. 

önceden olağanüstü hal bölgesinde bulunan bu iki ilçemizin, şu anda ilimizin, bu statü 
içerisinde devam etmesi de, Olağanüstü Hal Kanununun ve uygulamasının tabiî bir sonucu
dur. O, bir formaliteyi tamamlamak üzere verilen bir tezkere olmasına rağmen, bize, genelde 
olağanüstü hal uygulamalarından dolayı o bölgede yapılan yanlışları da söylemek mecburiye
tini doğuruyor. 

Yalnız, güvenlik tedbirlerinin alınması ve meseleye yalnız asayiş yönünden bakılmasıyla, 
bu bölgemizdeki olayları çok kısa bir zaman içerisinde önlememizin mümkün olmadığını, be
raberce, olayları takip ettikçe görmekteyiz. 

Bu itibarla, bir taraftan, devlet güvenlik kuvvetlerimizin moral güçlerinin yerine getiril
mesi bakımından, olağanüstü halin devam etmesi için müspet oy kullanacağımızı söylememi
ze rağmen, arkasından da, yine, o bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel yönden bir an önce 
kalkınması için devletin, gerekli tedbirleri, önlemleri alması gerektiğini söylüyoruz. 

Eğer, o bölgede, yalnız güvenlik tedbirleriyle, olağanüstü hali devam ettirmekle, PKK olay
larının sonuçlanacağını zannediyorsanız, yine yanıldığınızı bir defa daha tekrarlamak istiyo
rum, bir defa daha uyarmak istiyorum. 

PKK olayı, bir terör olayı olmaktan, bir bölgedeki olay olmaktan çıkmış, uluslararası bo
yut kazanmıştır. Geçtiğimiz hafta içinde basında çıkmış olan beyanları okuduğumuzda görü
yor ve anlıyoruz ki, PKK, Türkiye içerisindeki yapmış olduğu caniyane hareketlerinin yanın
da, siyasî yönden de, uluslararası, daha doğrusu Avrupa'da birçok mahfilde büyük mesafeler 
almıştır. Artık ülkemizi bölünme noktasına getiren bu olayların, yalnız polisiye tedbirlerle, yalnız 
olağanüstü hal uygulamalarıyla önlenmesinin, çok kısa zamanda bu olayların durmasının müm
kün olmadığı açıkça ortadadır. 

Esasen, başlangıcından bu yana, bu olayın içeriden kaynaklanmadığını, dışarıdan kay
naklandığını ve lojrtik yönden, ekonomik yönden en büyük faktörün Ermeni unsuru olduğu
nu, bunun da behemehal, millî müessese olan televizyondan, o bölgedeki insanımıza aktarıl
ması, anlatılması gerektiğini defalarca söyledik. 

TRT maalesef, şu ana kadar, bu millî birlik ve bütünlüğü temin edecek eğitim yayınını 
yapmamıştır. Onun için, iktidar Partisinin, Hükümetin, içişleri Bakanlığının görevinden çok 
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daha önemli görev, TRT'nin üzerindedir. TRT'den, o bölgedeki olayların nerelerden kaynak
landığını, kimler tarafından desteklendiğini ve ne şekilde önümüze getirildiğini anlatmak mec
buriyetindeyiz. Onun için, eğitim meselesi çok önemlidir. 

TRT'den, o bölgede meydana gelen olayların yalnızca anlatılması ile kalmayacak; aynı 
zamanda, o bölgedeki insanlarımızı rahatlatacak, onların da moral değerlerini yükseltecek millî 
bir politika izlemek suretiyle, o değerler istikametinde de eğitim programları yapmak mecburi
yetindeyiz. Kaldı ki, bırakın TRT'den eğitim programları yapmayı, devletin açmış olduğu res
mî okullar kapalıdır. Devletin, bugün birçok ilimizde, yüzlerin, i ki yüzler in üzerinde, kapalı 
olarak duran ilkokulu vardır. Orta eğitimde tahsil gören öğrencinin de o branşta yeteri kadar 
öğretmeni yoktur. Sağlık hizmetleri de yine yeteri kadar tamamlanmamıştır, noksanlar vardır. 
Onun için, derhal acil olarak ve onlar kadar önemli olduğunu bilerek, onlara ilaveten diğer 
tedbirleri de alarak, güvenlik tedbirlerinin yanına koymak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde, 
güvenlik güçlerimizin yapmış olduğu mücadeleyi yalnız başına bıraktığımız takdirde, Sayın Ba
kanın vermiş olduğu rakamları, üç ay, dört ay sonra burada tekrar, mukayese rakamları olarak 
dinleme durumunda kalırız. 

Bölgedeki vatandaşımızın, halen Türk Devletinin yanında olduğunu, Türk Devletine bağ
lı olduğunu, güvenlik kuvvetlerinin orada yapmış olduğu mücadelede, onunla birlikte olduğu
nu ve beraberce yapmış olduğu mücadelenin içerisinde olduğunu görmekteyiz. Ancak, zemin 
kayganlaşmıştır ve gerek korku, gerek baskı, gerek çok kötü şekilde basın yoluyla yapılan pro
pagandalar sonucunda, oradaki, Türk Devletine bağlı olan vatandaşlarımız, yavaş yavaş baş
kalarının yanında yer alma noktasına getirilmiştir. Eğer, kısa bir zaman içerisinde, bu eğitim 
müessesemiz vasıtasıyla (televizyon vasıtasıyla) devletin yapmış olduğu icraatları müspet isti
kamette propaganda olarak vermemiz gerekir. Devletin müspet faaliyetleri de maalesef, menfi 
propaganda olarak, PKK tarafından, o bölgedeki insanlarımıza aktarılmaktadır; yani, devlet, 
o bölgede yapmış olduğu icraatlarla vatandaşımızın yanında olmasına ve güvenlik kuvvetleri
mizin, vatandaşımıza hiçbir şekilde eza cefa göstermeden görevini yerine getirmesine rağmen, 
PKK'nın yapmış olduğu menfi propagandalar, devletimizin güvenlik kuvvetleri aleyhine çalış
maktadır; çünkü, devlet, kendi propagandasını yapamamaktadır. O bölgede, devletin çok gad
darca hareket ettiği vurgulanmakta ve sanki, devlet, oradaki vatandaşlara ikinci sınıf vatandaş 
muamelesi yapıyormuş gibi bir izlenim bırakılmaktadır. Onun için, Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kurumunun, bu mesele üzerinde hassasiyetle durup, meseleyi takip edip, çok iyi bir şekil
de o bölgedeki insanlarımızı tatmin edici eğitim programları vermek mecburiyeti vardır. 

Hükümeti, kararnameleri Meclise getirmediği için, Doğru Yol Partisi de tenkit etmektedir. 
İki muhalefet partisi genel başkanının iştirakiyle Çankaya'da yapılan konuşmaların dışın

da bazı tedbirlerin de kararnameye konulmasından dolayı karşı çıkıldığını sayın genel başkan
lar da defalarca ifade etmişlerdir. Ben, daha ziyade şu konu üzerinde durmak istiyorum: On
lar, muhakkak surette hukuk kuralları içerisinde değerlendirilecek ve Yüce Meclisin huzuruna 
getirilecektir. Ancak, haklı olunan bir mesele, yine menfi propagandalar vasıtasıyla, hem dev
letin, hem de Hükümetin aleyhine işlemektedir. Sanki şu anda orada, yüzlerce binlerce insan 
sürgün edilmektedir, sanki yüzlerce binlerce matbaa kapatılmıştır gibi, çeşitli şekilde, gerek ba
sının, gerekse konuşmacıların yapmış olduğu menfi propagandalar dolayısıyla, devletin almış 
olduğu tedbirler, yine aleyhe çalışmaktadır. 

Her iki muhalefet partisinin, "O bölgede alınacak her türlü tedbirin yanında olduğunu" 
söylemesine rağmen, Hükümetin, 290 milletvekiliyle, o kararnamelerin kanunlaşmasında yeterli 
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güce sahip olmasına rağmen, bu kararnameleri neden geciktirdiğini de bir türlü anlayamıyo
ruz. 

Ne kadar çok gecikirse, devleti o kadar fazla yıpratırız. Yapılacak haklı işlemler, yapıla
cak haklı icraatlar, o menfi propagandalar vasıtasıyla devleti yıpratacaktır, haliyle Hükümet 
de sıkıntıya girecektir. 

Şimdi, hem o bölgeye giden bir kişi olarak, hem de sürekli takip eden bir kişi olarak, ba
sındaki PKK Anayasasını okuyoruz; ofset baskıyla Almanya'da basılıyor. Sizin, "üçüncü ha
mur kâğıt" dediğiniz, devletin imkânlarına rağmen, yazı yazma imkânına sahip olmadığınız 
o kâğıtla, PKK, Almanya'da ofset baskıyla anayasasını hazırlıyor ve anayasasını, o bölgede, 
sizin resmî evrakınızdan çok daha hızlı bir şekilde dağıtıyor. 

Şimdi, oradaki bir kaymakam ve vali, yani devlet, o basılan ve dağıtılan anayasayla ve 
vatandaşın kafasını her gün yıkamak suretiyle allak bullak eden bu şekildeki matbuatla nasıl 
mücadele edecektir? Yani, karşı propaganda olsun diye, kalkıp biz de, süper ofset basıp da, 
orada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin değişik şekilde propaganda yapmasını mı sağlayacağız; 
yoksa, kanunlarımızda şu anda yasak olan matbuatın oraya girmesini mi engelleyeceğiz? Şim
di, bu da, bıçağın sırtındaki bir olaydır. Bir taraftan, hukuk kuralları içerisinde basın özgürlü
ğünü sağlayacaksınız; bir taraftan da, yine bölücülük hareketinin baş müsebbibi ve tahrikçi 
unsuru olan bu propaganda aracı basını önleyeceksiniz!.. 

tşte, kararnameyi getirmediğiniz müddetçe, biz de, o PKK Anayasasını basan yayını bura
dan gösterme imkânına sahip değiliz; ama, kararname Yüce Meclisin huzuruna gelmiş olsay
dı, belki de, değerli milletvekilleri buraya çıkıp fikirlerini söylerken, o matbaa, ister olağanüs
tü hal bölgesinde olsun, ister olağanüstü hal bölgesi dışında olsun, eğer devleti, milleti bölmek 
için yayın yapıyorsa, buraca onun münakaşası yapılır, burada fikirler teati edilir ve belki de 
doğru bulunur, onun üzerinde karar kılınırdı. Ancak, kararnameler geciktirildiği müddetçe, 
haklı olan, vatandaşın lehine olan ve millî meselemiz olan hassas bir konuda devlet yıpran
maktadır. Belki, alınan haklı kararlar da, yapılan haklı icraatlar da, bu şekildeki uzatmalar 
sonucunda menfi şekilde yıpratılmaktadır. Onun için, bir an önce bu kararnameler üzerindeki 
konuşmaların durması, yanlış değerlendirmelerin ortadan kalkması için, Meclisin huzuruna 
getirilmesinde fayda vardır. 

Dış politika konusunda aksaklıklar vardır, dış politikada noksanlar vardır; dış politikada
ki aksaklıklardan dolayı da nelerin olduğunu gene beraberce yaşamaktayız. Bizi, kendi toplu
luklarına alma durumunda olan devletlerin, Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak için faali
yette bulunan, güvenlik kuvvetlerimiz mensuplarını, vatandaşımızı şehit eden bu bölücü ör
gütlerin, kendi bünyelerinde kırk tane, elli tane örgüt kurmak suretiyle faaliyetlerine müsaade 
ettiklerini görmekteyiz. Şu anda da çok kötü bir noktaya gelmişlerdir, meşruiyet kazanma nok
tasına gelmişlerdir; ama sevindirici bir haber okudum gazetede; Sayın Dışişleri Bakanının, Or
tadoğu, Avrupa ve Amerika'da bu son gelişmeleri, çok kısa bir zamanda yapacağı seyahatler 
sonucunda, bu millî meseleyi yeniden o devletlerde gündeme getirmek suretiyle, bölücülerin 
yapmış olduğu olayları, hareketleri, o devletlere yeniden anlatmak üzere çalışmalar yapacağını 
bugünkü basından öğrenmiş bulunuyorum. Bunu, sevindirici bir haber olarak nitelendiriyo
rum. Gerçekten, dıştaki destek, dışarıdaki gelişmeler de aleyhimizedir. Bir taraftan içerideki 
zemin kayganlaşmış; vatandaşı elimizde tutmak, devlete bağlı olarak sadakatini muhafaza et
mek için, devlet, ekonomik, sosyal ve kültürel bütün faaliyetlerini, yardımlarını çok kısa bir 
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zamanda oraya götürmek mecburiyetindedir; ama bu yetmiyor, dış politikada, dıştaki menfi 
unsurların da ortadan kaldırılması lazımdır. 

Bu iki politikayı birlikte çok kısa zamanda beraberce yürütmek mecburiyetimiz vardır. 
Onun için, üzerinde hassasiyetle duracağımız ve birlikte üzerinde karar kılacağımız, ülkemizin 
en önemli meselesi, Güneydoğu olaylarıdır. Trilyonlarımız gidiyor değerli milletvekilleri... Şu 
iki ilimize gerçekten bu yıl ödenek konulmuş olsaydı, yalnız bu iki ilimize 100 milyar lira har
canmak suretiyle vilayet binasının ve buna benzer, kamu hizmetlerinin görülmesi için diğer 
binaların yapılması sağlanacaktı. Bunun yanında, koruculara 200 milyar lira veriyoruz ve yeni 
kurulan ilçeler dolayısıyla, yerleri değişen ilçeler dolayısıyla da gene birkaç yüz milyar lira, 
onların kurulmasına, hizmetlerin yürütülmesine harcayacağız; bunların hemen hemen yüzde 
50'si de asayiş ve emniyetle ilgili. Bir taraftan, "Ekonomik yönden sıkıntıya girmişiz; ancak 
bu kadarı var devletimizin, ancak bu kadar verebiliyoruz" diyoruz, diğer taraftan da, yalnız 
silah gücüyle bu meselenin halledilmesi için trilyonları veriyoruz... Yani, parayı verdiğimizde 
sonucu almak mecburiyetindeyiz ve olağanüstü hal şartlarının olağan duruma gelmemesi ba
kımından, muhakkak surette, güvenlik kuvvetlerimize orada verilen yetkilerin yerinde kullanı
lıp kullanılmadığını, zamanında kullanılıp kullanılmadığını ve sonuç alınıp alınmadığını çok 
iyi değerlendirmek mecburiyetindeyiz. 

tiler yapılıyor, ilçeler yapılıyor; muayyen beldeler, muayyen ilçelere, köyler beldelere, ilçe
ler illere bağlanıyor; vatandaşımız feveran ediyor... Yanlış uygulamalar vardır. Buyurun, Mar
din'den bir ilçe çıkıyor; merkeze bağlı Yeşilli Kasabası... Yanında Kabala beldesi var, orası da 
belediye... Kabala'yı Yeşilli'ye bağlıyoruz; Mardin'e çok daha yakın. Kabala Çimento Fabrika
sı, Kabala'nın kendi mülkiyetinde, tapusu orada; ama tutuyoruz, kilometrelerce uzaktaki Ye-
şilli'ye bağlıyoruz. Zannediyorum Sayın Bakana da intikal etmiştir; o iki kasabadaki vatanda
şımızın arasında kan davası vardır. Bu, Türkiye'de, muayyen bölgelerde, geçmiş yıllardan, asır
lardan bu yana devam eden tabiî olaylardan bir tanesi ve bunu ortadan kaldırmak da mümkün 
değildir. Vatandaş, "Kan davası olan iki beldeyi birbiriyle birleştirmeniz yanlış sonuçlar doğu
rur. Bizi belde olarak ilçe yapmak suretiyle öbür tarafa bağladığınızda, çok daha vahim sonuç
lar doğar" diyor, öyleyse, köylerin, beldelerin hangi şartlarda ilçelere ve illere bağlanacağının, 
kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerinin çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi suretiyle saptan
ması mecburiyeti vardır. Aksi takdirde, vatandaşlarımız mağdur olacaklardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; olağanüstü hal bölgesinde yaşayan insanlarımız, bi
zim insanımızdır, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve Türkiye Cumhuriyeti birinci sınıf va
tandaşıdır. Hiçbir şekilde farklı muamele yapmak veya farklı gözle bakmak, Türkiye Cumhu
riyeti Devletine yakışmaz ve bugüne kadar yaptığını da kabul etmiyorum. (DYP ve ANAP sı
ralarından alkışlar) Yani, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, geçmiş yıllarda da, bugün de, o böl
gede yaşdyan insanımıza farklı muamele yapması düşünülemez; ancak, yapılan hatalar olabi
lir. îşte, bu hataların da, çok kısa bir zaman içerisinde basına açıklanması lazımdır; Yüce Mec
lise de bunun hesabının verilmesi lazımdır. Bunlar karanlıkta kaldığı müddetçe, zaman geçtiği 
müddetçe, oradaki güvenlik kuvvetlerimiz (canları pahasına ve bugün kaç tane güvenlik kuv
vetimizin şehit olacağı, kaç vatandaşımızın şehit olacağı belli olmayan böyle bir ortamda, hak
lı olarak devleti temsil eden benim güvenlik kuvvetlerimi) sıkıntıya sokacaksınız... Buna da 
hakkınız yoktur. 

Sayın Bakanın veya az önce Sayın SHP sözcüsünün ifade etmiş olduğu şahsın, normal 
bir vatandaş mı yoksa PKK örgütüne mensuD bir hain mi olduğunun bugünkü bu görüşmelerde 
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açıklanmasını istiyoruz. Aksi takdirde, yarına kaldığı takdirde, yarınki basında, "Normal bir 
vatandaş öldürüldü" diye basına geçecektir, telafisi de bir hafta sürecektir, güvenlik kuvvetle
rimizi de sıkıntıya sokacaktır. 

ANAP Hükümeti! ihmaliniz vardır; eğitimde ihmaliniz vardır, ekonomik tedbirlerde ih
maliniz vardır, güvenlik kuvvetlerimizin azamî şekilde görevlerini yapmaları için, moral değer
lerini, morallerini, maalesef zamanında takviye etmediğinizden dolayı noksanlarınız vardır, özel
likle bu şekildeki hadiseleri çok kısa zamanda ve alenî olarak basına ve Yüce Meclise açıkla
manız faydalı olacaktır. 

Yine, il olmalarında da müspet mütalaada bulunduğumuz Şırnak ve Batman'ın, daha ön
ce de olağanüstü hal şartlarında yaşamaları dolayısıyla ve inşallah kısa zamanda da normal 
şartlara kavuşması temennisiyle, ancak, Hükümete değil, orada görev yapan ve Türkiye Cum
huriyeti Devletini temsil eden polise, Jandarmaya, askere, güvenlik kuvvetlerimize moral ver
mesi bakımından, Doğru Yol Partisi bu meseleye de olumlu bakmaktadır, Hükümetin getirmiş 
olduğu bu tedbiri de olumlu karşılamaktadır. 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse. 
Başka söz isteyen var mı?.. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hasan Çakır, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Batman ve Şırnak illerinde olağanüstü halin altı ay uzatılmasıyla ilgili Hükümet tezke
resi hakkında Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. Şahsım ve Grubum adına... 

YAStN BOZKURT (Kars) — Dört ay. 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Altı ay... 
BAŞKAN — Affedersiniz Sayın Çakır; ne dört ay, ne de altı aydır, uzatılması değil, ilân 

edilmesidir konumuz; yani 22 nisandan kasımın 19'una kadar... 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Sayın Başkan, açıklayacağım efendim. 
BAŞKAN — ilan edilmesi keyfiyetidir. Tashihen arz ediyorum. 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Evet. Şırnak ve Batman illerinde olağanüstü halin ilan edil

mesiyle ilgili Hükümetin görüşlerini belirtmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Şah
sım ve grubum adına saygılarımı sunarım. 

Konuşmama başlamadan önce, Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan Sayın Köse'ye te
şekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten, mühim ve ciddî olan bir konuda, memleket gerçeklerini, 
kendi açılarından bahsetmek suretiyle bizlere ışık tuttular. Aynı teşekkürü Sayın Kumbaracı-
başı'ya da yapmak isterdim; ama, konuşmasını dikkatlice dinledim, tezkere konusuyla ilgili 
son bir cümlesinden başka hiçbir şey konuşmadılar. Burada konu; Şırnak ve Batman yeni il 
olmuştur -eskiden, olağanüstü hal bölgesi kapsamı içerisindeydi ve Siirt'e bağlı ilçelerdi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin kararıyla bir hafta önce il olmuşlardır- yeni il olmaları dolayısıy
la, olağanüstü halin ilan edilmesi gerekir mi, gerekmez mi?.. Hukukî bir meseledir.Burada ka
naatlerini belirtmeleri gerekir iken; konuşmaya, 1990 Mart ayı içerisinde ve bilhassa güneydo
ğuda meydana gelen vahim olaylar sebebiyle Hükümetimiz tarafından çıkarılmış bulunan ka
nun hükmündeki kararnamelerin tenkidiyle başladılar, tenkidiyle bitirdiler. 

Elbette bu kararname Yüce Meclise geldiği zaman, SHP'nin sayın temsilcileri buraya ge
lecek, görüşlerini belirtecek ve tenkitlerini yapacaklardır; ama Yüce Meclisin gündemindeki 
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bugünkü konu, o bölge için, Hükümet tarafından çıkarılmış bulunan kanun hükmündeki ka
rarname konusu değildir. Konu, Batman ve Sımak ilçelerinin yeni il olması dolayısıyla olağa
nüstü hal kapsamına alınması ve bu durumun kasım ayına kadar devamıyla ilgilidir. 

Değerli milletvekilleri, 1984 yılından itibaren, güneydoğuda meydana gelen olaylar her dört 
ayda bir bu Yüce Meclisin huzuruna getirilmekte ve iktidar olarak, iktidar temsilcileri; muha
lefet olarak da, muhalefetin değerli temsilcileri görüşlerini belirtmekte, tenkitlerini yapmakta
dırlar. Kendilerinden iktidarla, Hükümetimizle aynı görüşte olmaları ve aynı kanaate iştirak 
etmeleri elbette beklenemez; farklı görüşlerde, farklı kanaatte olmaları tabiîdir. Yalnız, burada 
görüşlerimizi belirtir ve tenkitlerimizi yaparken, Hükümeti tenkit edeceğiz diye, devletin varlı
ğını, milletin bütünlüğünü, toprak bütünlüğümüzü tehlikeye sokacak veya zan altında bulun
durabilecek -imalı dahi olsa- tenkitlerden şiddetle kaçınmamız lazım. 

Burada Sayın Köse, son cümlelerinde bir hususu belirttiler ki, aynen iştirak ettiğimizi ve 
bu kanaati her zaman taşıdığımızı belirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, devletimizin kurulduğu 29 Ekim 1923'ten bugüne kadar işbaşına 
gelmiş her türlü hükümetlerin politikalarında, ülke bütünlüğü, millet bütünlüğü konusunda 
çok hassas hareket edilmiş ve hiçbir bölge, hiçbir zümre tefriki yapılmamıştır. Her hükümet, 
özellikle bu hususa azamî derecede riayet etmiş ve bunu önemli bir konu olarak daima ön planda 
tutmuştur. 

Güneydoğu Anadolu Bölgemiz, şartları itibariyle (siyasî ve coğrafî şartlan itibariyle) ül
kemizin diğer bölgelerinden oldukça farklı karaktere, farklı hususiyetlere sahip bir bölgemiz-
dir. Doğu bölgemizle, bilhassa batıdaki diğer bölgelerimiz mukayese edildiğinde, elbette, geliş
me yönünden güneydoğunun geride kaldığı, herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Yalnız, de
ğerli milletvekillerinin ve bütün kamuoyunun şunu özellikle bilmelerini rica ediyorum: Hükü
metlerimiz, hiçbir zaman farklı politika takip etmemişlerdir; hükümetlerimiz, hiçbir zaman 
güneydoğuyu ihmal etmemiştir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin geri kalmışlığının sebep ve 
özelliklerini, yine Güneydoğu Anadolu Bölgesinin şartları içerisinde aramak lazım geldiğini 
bilgilerinize arz etmek istiyorum. 

Burada bir hususu daha belirtmek istiyorum. Sayın Kumbaracıbaşı'ya saygım vardır; çün
kü, kendisini, grubu adına bu kürsüye geldiği zaman, gerçekten ağırbaşlı, vakur ve pek çok 
konuları kendi ölçüleri içerisinde gayet güzel izah eden bir parlamenter olarak tanıyorum. Ken- ' 
dişi, cümlelerinin birinde, "Halkın kendi lisanını kullanması mevzuunda baskı yapılmaması 
gerektiği" ifadesini kullandı ki, bu, tasvip edilecek bir husus değildir. Cumhuriyetin kuruldu
ğundan bu zamana kadar, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde ve DoŞu Anadolu Bölgemizde, 
halkımızın Türkçe bilmediği yerlerde, kaymakamlıklarda, mahkemelerde, tercümanlar bulun
durulmuştur; kaymakamlıklarda, mahkemelerde, resmî dairelerde dahi, halkımız kendi lisa
nıyla konuşmuştur ve kendi lisanıyla konuşmaları, tercüman vasıtasıyla mahkeme zabıtlarına 
intikal ettirilmiştir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yasakları değiştirsek olmaz mı? 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, teşrifinize kadar sükûnet berdevamdı; istirahat buyurun. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Verdiğimiz kanun teklifine "ret" koydular. 
BAŞKAN — Lütfen... istirham ederim... 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Cumhuriyetin kuruluşundan bu zamana kadar, halkımız, 

kendi lisanıyla konuşmaktadır ve kendi lisanıyla konuştuğu için de herhangi bir baskıya veya 
kınamaya tabi olmamıştır; hem de bu, sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesiyle ilgili değildir; 
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halkımız, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, Doğu Anadolu Bölgesinde, tç Anadolu Bölgesin
de, ülkenin her tarafında ve hatta Yüce Parlamentonun çatısı altında kendi lisanıyla konuş
muştur, konuşmaktadır ve herhangi bir müdahale de olmamaktadır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Kanuna aykırı hareket ediyorsunuz o zaman. 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Ancak, millî lisanımız, Türkçedir; Anayasamızda ifadesi

ni bulmuş lisanımız, Türkçedir. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — "Millî" değil, "resmî" olacak. 
HASAN ÇAKIR (Devamla) — Yani, milletin topyekûn konuştuğu, Türkçedir. Mahallî halk 

ise, kendi arzu ettiği şekilde, mahallî lisanını konuşmaktadır. 

Diğer bir konu; sosyal, ekonomik, kültürel kalkınma ile ilgili. 
Değerli arkadaşlarım, buradaki olayların, halkın sosyal yönden, kültürel yönden, ekono

mik yönden gelişmesiyle bir ilgisini kurmak, bağlantısını kurmak mümkün değildir. Çünkü, 
Güneydoğuda terörist olayların müsebbibleri, terörizmin failleri, halkın kültürel bakımdan, 
ekonomik bakımdan, sosyal bakımdan kalkınmasını istediği için bu olayları yapmamaktadır; 
teröristlerin hedefi, Güneydoğu Anadolu Bölgesini ülkeden koparmak, ayrı bir devlet haline 
getirmektir. Ama, son zamanlarda onların bir çabaları var, bir bocalamaları var, bir endişeleri 
var; işte bu endişenin sebebi, sosyal kalkınma ile ilgilidir. 

Cumhuriyetimizin kuruluşundan 1980-1983'lere kadar, devletin ekonomik imkânsızlığı se
bebiyle, Güneydoğu Anadolu Bölgesine gerekli yardım yapılamamış; farklılık var; ekonomik 
yönden geride kalınmış; ama devlet ne zamanki ekonomik durumunu yükseltmiş, bu güce eriş
miş, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde GAP'ı, Fırat Nehri üzerinde diğer barajları, Dicle Nehri 
üzerinde yeni barajları, Zap Suyu üzerinde diğer barajların projesini yapmış, Güneydoğu Ana
dolu Bölgesindeki ovalarımız verimli hale getirilmek istenmiş ve bunun için devlet bütçesinden 
çok büyük imkânlar sarf edilmiştir. Bugüne kadar veya düne kadar devletin verdiği ile geçin
mek mecburiyetinde kalan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, GAP'ın gerçekleşmesiyle, Dicle ve 
Zap Vadisi üzerinde kurulacak barajlarla, ekonomik yönden, sosyal yönden çok kalkınacak, 
gelişecek ve teröristlerin istismar konusu da ortadan kalkmış olacaktır. Bu sebeple, teröristler, 
bu projelerin gerçekleşmemesi için, gayelerini bir an önce gerçekleştirmek için, her türlü gayri 
insanî yollara tevessül etmektedirler. 

Sayın Kumbaracıbaşı'nın bir sözüne daha iştirak etmediğimizi açıkça belirtmek istiyorum. 
Gerek Güneydoğu Anadolu'daki bu terörist olaylar başladığı zaman, gerek ondan önce, 

kanunların tatbikinde, Anayasanın tatbikinde, Hükümet icraatının her türlü uygulanmasında, 
insan hak ve hürriyetlerinin gerçekleştirilmesinde, hükümetlerimiz farklı hiçbir muamele yap
mamıştır ve bunu hiçbir zaman düşünmemiştir, özellikle, 1984 yılından zamanımıza kadar, 
Anavatan hükümetleri zamanında, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki halkımıza kanunsuz mu
ameleler yapılmamış, insan hak ve hürriyetlerinin kısıtlanması, zedelenmesi asla düşünülme
miştir. Ancak, oradaki olayları, oradaki durumu, şartları içerisinde değerlendirmek gerekir. 

Devletin bir müdahalesi yok; devlet organlarının kanunsuz bir hareketi yok; devletin gü
venlik güçleri, vatandaşın malını, canını, bütün varlığını korumak ve muhafaza etmek için her 
türlü gayreti göstermekte, onların kıl kadar zarar görmemesi için her türlü tedbiri almaktadır; 
ama, bütün bunlara rağmen, oradaki terör faaliyetleri devam ettiği için; oradaki teröristler köyleri 
baslığı, kasabaları bastığı, masum vatandaşlarımızı, kadınlarımızı, çocuklarımızı caniyanebir 
şekilde öldürdüğü, onlara çeşitli zararlar verdiği için ve bu süre uzadığı için, vatandaşlarımız-
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da bir sıkıntı, vatandaşlarımızda bir tedirginlik başlamıştır. 
Değerli milletvekilleri, bu hususu objektif bir şekilde değerlendirmek lazım. Kolay değil; 

orada vatandaş olmak kolay değil. Orada, bir taraftan, devletin uyguladığı olağanüstü hal ne
deniyle güvenlik güçlerinin aldığı tedbirler, diğer taraftan, hiçbir şart tanımayan, her türlü kö
tülükleri yapan ve yapmaya devam eden teröristlerin yarattığı olaylar araainda kalmıştır vatan
daşımız. İşte bu nedenle, devletin, vatandaşımızın yanında ve teröristleri yok etmeye muktedir 
olduğu güçlü olduğu konularında vatandaşımızı ikna etmesi, inandırması gerekir. 

Bunun için, her türlü tedbirlerin alınmakta olduğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
özellik arz eden Şırnak ve Batman ilçelerinin il yapılması dolayısıyla olağanüstü halin oralar
da da devamı ve kabulü için Hükümetimiz bu tezkereyi getirmiştir. Güneydoğu Anadolu Böl
gesinin gerçekten en kritik ve en hassas yerlerinden biri olan Batman ve Şırnak, terörist faali
yetlerin merkezi mahiyetinde ve güney komşularımızla her türlü münasebeti, coğrafî şartları 
itibariyle, rahatlıkla sağlayabilecek durumda olduğundan, bu yeni iki ilimizde olağanüstü ha
lin ilan edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Bu nedenle, Anavatan Partisi Grubu olarak tezkere lehinde oy kullanacağımızı duyuru
yor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakır. 
Gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şahsı adına Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Almak. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, Batman ve 
Şırnak tilerimizin olağanüstü hal kapsamına alınıp alınmaması konusunda bir karar vermek 
üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu konudaki görüşlerimi sunmadan önce, son birkaç gün için
de Güneydoğu'da meydana gelen bazı olaylardan kısaca söz etmek istiyorum. 

Dün ve bugün de basından izlediğimiz gibi, Mardin tli, Midyat tlçesi Budaklı Köyünden 
olan bir çiftçinin, tarlasına giderken komandoların açtığı yaylım ateşi sonucu öldürüldüğü, daha 
sonra cenaze başına giden komandoların, bu köylünün kafasını parçaladıkları; olay bölgesine 
giden köylülere de ateş açıldığı ve bunun üzerine de, köylülerin, topluca köylerini terk ettikleri 
söylenmektedir. 

Yine Hakkâri tli, Uludere tlçesi, Şenoba Köyünden olan Babat Ailesi mensubu bazı kişi
lerin, Ahmet Kara isimli çobanın başını keserek tabura götürdükleri ve bunun karşılığında da 
İS milyon lira aldıkları; bir süre önce PKK'nın, Çukurca tlçesine yaptığı baskından sonra, özel 
timin ilçe merkezindeki kahvehanelere operasyonlar düzenlediği; içinde memurların da bulun
duğu 72 kişinin gelişigüzel toplanarak göz altına alındıkları ve sabaha kadar yüzükoyun bir 
şekilde beton üzerine yatırıldıkları; yine, Çukurca köylerinde, koruculuğu kabul etmeyen köy
lerin etrafının mayınla döşendiği, mayın döşenen alanların karakolların hemen yanıbaşında 
bulunduğu, bu mayınların patlaması sonucu, Kurudere Köyünden Hikmet Demir'in öldüğü, 
7 kişinin de ağır bir şekilde yaralandığı; Üzümlü Köyünden 2 kişinin yaralandığı; Çayırlı Kö
yünden Şerif Keskin ve Eyüp Korkmaz'ın öldürüldükleri; bazı komutanların da köylülere "Eşi
nizle yatsanız bile izin alacaksınız" dedikleri; adam öldürmek, gasp, kaçakçılık ve benzeri suç
lardan dolayı haklarında tutuklama kararı bulunan, hatta bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti va
tandaşı bile olmayan bu kişilerin, omuzlarında silahlarıyla serbestçe dolaştıkları ve bölge hal
kı üzerinde terör estirdikleri söylenmektedir. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Kim öldürüyor, kim?.. 
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MAHMUT ALINAK (Devamla) — istiyorsanız, Meclis araştırması talebimizi kabul eder
siniz, bunları açıklarız. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım. 
Devam buyurun Sayın Alınak. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Devletin, adlî olaylarla ilgilenmeyi bıraktığı, birçok 

adam öldürmeyle ilgili olarak kovuşturma bile yapılmadığı söylenmektedir. Bölge Valisi, kral 
yetkileriyle donatılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, 424 sayılı Kararnamenin getirdiği yasaklardan dolayı, 
bu ve benzeri olayların kapsamı ve gerçek boyutları konusunda, bizler ve kamuoyu açık ve 
yeterli bilgilere sahip değiliz. Doğu, bu kararnameden sonra, karanlığa boğuldu. Gönülden ve 
gözden uzak Doğu'dan, kimsenin haberi yok, Batı'nın haberi yok. Ancak, gördüğümüz kada
rıyla, "olayları durdurma" adına başlatılan olağanüstü hal uygulaması, buna bağlı olarak yü
rürlüğe konulan 424 sayılı Kararname iflas etmiş ve olaylar büsbütün artmıştır. Bu son geliş
meler de açıkça göstermektedir ki, 12 yıldan bu yana devam ettirilen olağanüstü yönetimler, 
askerî ve polisiye tedbirler, istenen sonuçları doğurmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, ülserli hastaya aspirin ilacını vermenin ve bunu devam ettirmenin 
anlamı yoktur; bugüne kadar uygulana gelen askerî ve polisiye tedbirlerin çözüm olmadığı açıkça 
ortaya çıkmıştır. Kan gölü giderek büyüyor. Bu durum karşısında, iflas etmiş politikalarda ıs
rar etmek, boşuna çamur çiğnemek olur. Yani politikalar, gerçekçi, tutarlı ve bilimsel, demok
ratik politikalar üretmeliyiz. Bu politikalar, özgürlük ve eşitlik yolunu açan politikalar olmalı
dır. 

Sayın milletvekilleri, bir gerçeğin altını çizmek istiyorum: Bu Parlamentonun görevi, ola
ğanüstü hal uygulamasını devam ettirmek değildir ve olmamalıdır. Bizim Parlamento olarak 
görevimiz, her türlü olağan dışı uygulamayı ortadan kaldırmak ve demokratikleştirmeyi ger
çekleştirmektir. Olağanüstü hal uygulamasının bugüne kadar devam etmiş ya da devam ettiril
miş olması, bizim ayıbımızdır, bu Parlamentonun ayıbıdır. Çünkü, bu Parlamento sağlıklı po
litikalar üretebilseydi, biz, bugün burada, bu kürsüde olağanüstü hal uygulamasını tartışmıyor 
olacaktık. Biz, Parlamento olarak tutarlı politikalar üretebilseydik, bugün, görevini yapama
mış insanlar olarak, olağanüstü hal uygulamasının ayıbını üstümüzde taşımamış olacaktık. Hal
kın emeği ve alın teriyle gelen bizler, kapalı kapılar ardında alınan kararları onayan, yasallık 
kazandıran bir noter durumuna getirildik. Hiçbir sorumluluğu olmayan kişiler, halkın iradesi
nin üstüne çıkmakta, bizi yönlendirmekte ve bizleri tarihî sorumluluklar altına sokmaktadır
lar. 

Değerli milletvekilleri, olağan yönetimi gerçekleştirememiş bu Parlamento, yeniden bir du
rum değerlendirmesi yapmak ve olağanüstü hal kamburundan kurtulmak zorundadır. Sivil kad
roların görevlerinin askerî kadrolarca yerine getirilebildiği bir tek dünya ülkesi yoktur. Bu ne
denle, Parlamentomuz, kendi hak, yetki ve görevlerine sahip çıkarak, çağdışı olan bu olağa
nüstü hal uygulamasına derhal son vermelidir. Bu uygulamayı ortadan k; ldırmak, Parlamento 
için artık bir borç haline gelmiştir. Hiç kimsenin Parlamentoyu bu ilkelliğe alet etmeye hakkı 
yoktur. 

Sayın milletvekilleri, izin verirseniz, 424 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle yeni bir 
boyut kazanan olağanüstü hal uygulamasını, Anayasa, ekonomik gelişme ve demokratikleşme 
açısından değerlendirmek istiyorum. 
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424 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle hayata geçirilmiş olan bu uygulama, öncelikle 
Anayasayı rafa kaldırmıştır; matbaa kapatmak ve yayın yasağı getirmiş olmakla, basın özgür
lüğünü; sürgün cezasını getirmiş olmakla, yerleşme ve seyahat özgürlüğünü; köy boşaltmakla, 
iskân özgürlüğünü; hâkim ve savcılara sürgün cezası getirmiş olmakla, yargıç bağımsızlığını; 
emirle dava açtırmakla, yargı bağımsızlığını; TRT'yi işbirliğine zorlamakla, TRT özerkliğini; 
yargı yolunu kapatmakla, hak arama özgürlüğünü; sendikal faaliyetleri durdurmakla, çalışma 
özgürlüğünü; doğuda ayrı, batıda ayrı kanunları uygulamakla, kanunlar önünde eşit olma hak
kını ortadan kaldırmıştır. 

Bilindiği gibi, bütün bu haklar, anayasal haklardır; ama, bu haklar yok edilmiş, Anayasa 
ihlal edilmiştir. Anayasasına sahip çıkması gereken devlet, işine gelmediği için, kendi Anayasa
sını ayaklar altına almakta bir sakınca görmemiştir. En önemlisi, bu kararname ile, Parlamen
to devre dışı bırakılarak, bizlerin ve Parlamentonun onuru zedelenmiştir. Bu Parlamento, ayrı
ca, "generallerin gizli muhtıra verdikleri" şeklindeki yaygın kanının gölgesine sokulmuştur. 

Olağanüstü hal uygulamasının, ekonomik yapımız üzerindeki tahribatını hep birlikte gö
rüyor ve izliyoruz. Avuç dolusu paralar akıtılıyor. Silah, araç ve gereçlere, korucu, özel tim 
ve benzeri elemanlara ödenen milyarlarla, kim bilir kaç fabrika yapılırdı!.. Bu milyarlık gider
lerde, tüyü bitmemiş yetimlerimizin hakkı var; halkın sırtından, halkın alın terinden bu şekil
de hovardaca milyarları savurmaya kimin ne hakkı vardır? istanbul'un, izmir'in, Ankara'nın 
ya da başka bir ilin memurundan, işçisinden, esnafından, çiftçisinden kesilen paraları, oluk 
gibi, dipsiz bir çukura akıtmaya ve halkın alın terini yanlış politikaları için heder etmeye hiç, 
ama hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu Parlamento, halkı bu kadar ağır ekonomik bir yük altına 
sokan olağanüstü hal uygulamasına daha ne kadar seyirci kalacak? 

Sayın milletvekilleri, güneydoğudaki bu gelişmeler ve uygulamalar, demokratikleşme önünde 
de önemli engeller yaratmaktadır. Bu gelişmeler bahane edilerek devlet çağdaşlaştırılmamak-
ta, Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 üncü maddeleri kaldıramamakta, çalışma yaşamıyla ilgili 
yasalar dahil olmak üzere, Polis Yasası, Toplantı Yasası, Seçim ve Dernekler Yasasıyla, benzeri 
yasalar demokratikleştirilmemektedir. işkence, gözaltına almalar, tutuklamalar, olanca hızıy
la devam etmektedir. Ütkemiz, açık bir hapishaneye dönüştürülmüştür. 

Sonuç olarak: Bu olağanüstü hal uygulaması ve 424 sayılı Kararname, sadece güneydoğu
yu ilgilendiren bir sorun olmaktan çıkmış, basını ve yargısı ile, işçisi, esnafı ve köylüsüyle, 55 
milyon insanımızı ilgilendiren toplumsal bir sorun haline gelmiştir. 

Bu nedenlerle, ekonomik gelişme, demokratikleşme ve insan hakları önünde önemli bir 
engel haline gelen bu uygulamaya ve 424 sayılı Kararnameye son vermek üzere, bir başlangıç 
olarak Batman ve Sımak illerinin olağanüstü hal kapsamına alınmasına karşı çıkarak, Parla
mentonun itibarını ve güvenirliğini koruyacağınıza inanıyor, hepinize saygılar sunuyor, teşek
kür ediyorum. (Bağımsızlar ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alınak. 
Tezkere üzerinde son konuşmayı, şahsı adına, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer Genc'e ve

riyorum. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın milletvekilleri... 
BAŞKAN — "Sayın Başkan, sayın milletvekilleri..." 
KAMER GENÇ (Devamla) — Size, bu kürsüye çıktığım zaman, geçen gün yaptığınız ta

raflı hareketten dolayı hitap etmeyeceğimi belirtmiştim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
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HASAN ÇAKIR (Antalya) — Başkanın şahsına değil, makamına hitap ediyorsunuz. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, o benim bileceğim iş. Milletvekillerine hitap edi

yorum. 
Sayın milletvekilleri... (ANAP sıralarından gürültüler) 
YASÎN BOZKURT (Kars) — Senin keyfine bağlı değil. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, karşımıza getirilen kanun hükmün

deki kararname kapsam ve nitelik itibariyle, 1938 yılında çıkarılan Dersim kanunlarının bir 
örneğidir. 

YAStN BOZKURT (Kars) — Yazıklar olsun! Bu Meclisin yüceliğini... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bu Meclisin yüceliğini düşüren sizlersiniz. Bize yerinden 

küfreden insanlara ceza vermezsiniz, bize çanta atan insanlara ceza vermezsiniz, onların sözle
rini iade ettiğimiz için bize üç oturum ceza verirsiniz. Hangi yüzle hangi adaletten, hangi hak
tan bahsediyorsunuz, onu söyleyin. Onu da yapan, işte bu kürsüde oturan arkadaşımız olduğu 
içindir ki... 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Arkadaş değil o, Meclis Başkanı. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Onu her zaman hatırlaması bakımından... Lütfen... Ben 

çıktım burada konuşuyorum, niye sözlerime müdahale ediyorsunuz? 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Arkadaş değil o; Meclis Başkanı. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, ben size, boş sıralara... (Başkan tara

fından hatibin mikrofonu kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Genç, Parlamento adabına ve teamülüne aykırı olarak, cezaya müste-

hak bulunduğunuz Genel Kurulca karara bağlanan konuşmanızda, kürsüye çıktığınızda, "Mil
letin kürsüsüne ve o kürsüde görev yapan Başkana, bundan sonra 'Sayın Başkan' demeyece
ğim, 'sayın kürsü' diyeceğim" dediniz. Yani bir manevî makamı, bir manevî otoriteyi eşyaya 
tebdil eylediniz. Bu, sizin ağzınızdan çıktığında benim için sürpriz değildi. Çünkü, demokrasi
nin tecelligâhı bu kutsal çatı altında, millet kürsüsünü; hak, hürriyet, adalet kürsüsünü bu şe
kilde tarif eden kafa, bayrağı da 1,5 metre bezle tarif eden kafadır; bu benim için sürpriz değil
dir. Bundan böyle size ceza vermeye gerek görmüyorum; yapınız, yeter cezadır. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Buyurun. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Herkes kendi seviyesine göre konuşur. Herkes kendi icraa

tının aynasıdır. Onun için, beni hiç ilgilendirmez. Alkışlarınız da bunun bir aynasıdır. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye bir hukuk devleti ise, Türkiye, doğusuyla, batısıyla, kuze

yiyle, güneyiyle bir hukuk devleti ise, bunun her tarafında hukuk ilkelerinin geçerli olması la
zım. Bir Anayasa yapmışız. Beğenmiyoruz bu Anayasayı; ama, bu Anayasaya, yürürlükte bu
lunduğu müddetçe uymak zorundayız. Anayasanın 121 inci maddesi ne diyor: "Olağanüstü 
hal belirli kurallarda ilan edilir ve hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. 
Olağanüstü hal süresince, kanun hükmünde kararname çıkarılır ve aynı gün Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin onayına sunulur." 

Şimdi, burada insan olarak, hukukçu olarak ve parlamenter olarak bir yorum yapmak 
zorundayız: Hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunmak mı, yoksa aynı gün Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunmak mı daha geniş bir zamanı kapsamaktadır? Bu
nu iyi anlamak lazım. 
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Anayasanın 121 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Olağanüstü hali hemen, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin onayına sunar" deniyor. 

Demek ki, olağanüstü hal ilan edildikten sonra iki gün içinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisine getirilip, onayına sunuluyor. Yine aynı maddede, "Olağanüstü hal kararnamesi aynı gün 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur" deniyor; orada süre belirlenmemiş. Demek 
ki bunu, aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisine getirip, onayına sunması lazım. 

Başkanlık Divanı, maalesef, bu görevini ihmal etmektedir, insanların temel hak ve özgür
lüklerini ortadan kaldıran ve en ilkel toplumlarda dahi bugün artık uygulama olanağı bulun
mayan bu olağanüstü kanun hükmündeki kararnameleri, Türkiye'de uygulamaktan ne gibi men
faat beklenmektedir; onu bilemiyorum. 

413 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi 9.4.1990 tarihinde Resmî Gazetede neşrettiniz 
ve bununla da 90 bin kadro getirdiniz. O bölgedeki insanlar dediler ki: "Evet, birtakım külfet
ler getiriliyor, zaten demokratik hak ve özgürlüklerimiz askıya alınmış; ama, hiç olmazsa, Hü
kümet, bizi de düşündü, 90 bin tane kadro getirdi." 

Hükümete soruyorum; 1,5 ay oldu, bu 90 bin kadroyu ne yaptınız? 
Oradaki olayların çıkış nedenlerinin başında, oradaki insanların işsizliğinin geldiğini her 

vesileyle biz burada söyledik arkadaşlar. 
KEREM GÜNEŞ (Kars) — Boyacı küpü değilki hemen daldırıp çıkarsın. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, her zaman için bu Hükümet kendisini çok met

hediyor, "Biz, şimdiye kadar gelmiş geçmiş Cumhuriyet hükümetlerinin üstünde hükümetiz" 
diyor. Herhalde, 1,5 ayda bu kadar kadronun hiç olmazsa belli bir bölümü kullanılmalıydı. 

Gerek Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımız, gerekse ANAP Grubu adına 
konuşan arkadaşımız, vatan bütünlüğünden bahsettiler. 

Arkadaşlar, vatanın bütünlüğünün sağlanması noktasında biz sizinle fikir ayrılığı içinde
yiz. Yoksa bu vatanın bütünlüğünü sağlamak, herkesin namus ve vicdan borcudur; ama, usul 
nedir? Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ihdas etmişsiniz. Nasıl ihdas etmişsiniz? 1938 yılında Der-
sim'e, yani Tunceli'ye umumî vali olarak atanan Abdullah Paşa statüsünde... Abdullah Paşa 
ne yapıyordu? Meclisin yetkileri kendisine verilmişti; oradaki birtakım insanların idam karar
larını imzalıyordu ve idam ediyordu. Şimdi çıkarmakta olduğunuz kanun hükmündeki karar
namelerle ne yapıyorsunuz? Olağanüstü Hal Bölge Valisine, valilere ve İçişleri Bakanlığına, 
insanların temel hak ve özgürlüklerini ortadan kaldırıcı niteliklerde tasarrufta bulunma hak
kını veriyorsunuz. 

Doğuda vali yok arkadaşlar, Olağanüstü Hal Bölge Valisi de yok. Kim var? Jandarma 
var, korucu var ve kime, nereye bağlı olduğu bilinmeyen özel timler var. 

Çok yakın bir tarihte, geniş bir milletvekili grubumuz ve Sayın Genel Başkanımızla bölge
ye gittik. Halkın karşısına gelen kimler, arkadaşlar? Üzerinde 300 tane mermi bulanan ve mer
mileri silahın şarjöründen geçmiş, eli silahın tetiğinde vatandaşların arasında gezen silahlı kuv
vetler grubu. Bunların kime bağlı olduğu belli değil. 

İçişleri Bakanından soruyorum: Bu özel tim görevlileri kime bağlıdır? Jandarma özel timi 
midir, polis özel timi midir? Bunlar bir suç işlediği zaman, haklarında bir tahkikat yapılabili
yor mu? Yapılmıyor arkadaşlar. Bize intikal eden olaylarda, bir özel tim görevlisi cinayet işle
miş ve hakkında tahkikat açılmak istenmiş; fakat, maalesef, bu kişi hakkında tahkikat açılma
sı için izin verecek bir merci bulunamamış. 
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Bu statü içinde Olağanüstü Hal Bölge Valisine bu yetkileri verdiniz. Olağanüstü Hal Böl
ge Valisi de bu yetkileri kendisi kullanmıyor; bu yetkilerini jandarmaya, polise ve özel time 
veriyor. Yani orada her bir özel tim mensubu, her bir jandarma mensubu, her bir güvenlik 
mensubu, bir olağanüstü hal bölgesi valisi niteliğinde ve yetkisindedir. Böyle olunca, bu insan
lar, hakikaten orada ne gibi muamele görüyor? Gazetelerde çıkan haberleri biraz önce konu
şan arkadaşımız burada anlattı. Peki bu insanlar öldürülüyorsa, bunların hakkını kim arayacak? 

Hakkâri'nin Uludere tlçesine gittik. Bize intikal ettirilen şu arkadaşlar: Köy korucuları, 
Uludere ilçesindeki halkı, emniyetin karşı çıkmasına rağmen sekiz gün ilçe dışına bırakmamış
lar. Bir vatandaş geldi, köy korucuları kolunu iki yerden kırmışlar; bir vatandaş geldi, kulağını 
kesmişler. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, Ankara'da oturuyoruz, olayları dışarıdan izliyoruz... Geçen
lerde altı milletvekili arkadaşımızı olay yerine gönderdik; buradan uçağa bindiler Diyarbakır'a 
gittiler; Olağanüstü Hal Bölge Valisinin helikopteri ile de Diyarbakır'dan Cizre'ye gittiler, ora
da iki saat kalıp geldiler ve biz memleket meselesini çözümledik!.. 

Arkadaşlar, bakın, ben Doğu ve Güneydoğuda gezdiğim yerlerde gördüm ki, vatandaşlar 
korkuyu aşmış. Bunu, kulaklarınız iyi duysun ve iyi anlayın. Bu insanlar, baskıyı göre göre, 
zulmü göre göre korkuyu aşmışlar arkadaşlar. Adam, saat 17.00'den sonra dışarı çıkamıyor, 
tarlasına gidemiyor, hayvanını otlatamıyor, her an ölüm tehlikesi ile başbaşa... Zaten, biraz 
parası olan insanlar, oradan göç etmiş, başka yerlere gitmişler. Ne olacak, biliyor musunuz? 
Sonunda artık bu vatandaşlarkitlesel hareketlere katılacaklar; yani silahın üzerine atlayacak
lar. Bunu, size söylüyorum; içim yanarak söylüyorum. 

BİRSEL SÖNMEZ (Niğde) — Hangi silahın üzerine atlayacak? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, askerin silahının üzerine atlayacak, güvenlik kuv

vetlerinin silahının üzerine atlayacak; çünkü, bu adamın artık kaybedeceği bir şeyi kalmamış. 
Size onu söylüyorum. Anlayın lütfen, insanların feryadını anlayın; demek istediğimiz bu. Bu 
insanlara sahip çıkmak zorundayız. Bu insanların bu memlekette haklarını koruyamazsak, bun
lara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları muamelesini yapamazsak, Türkiye Cumhuriyeti Devle
tinin bütünlüğünü nasıl koruyacağız? Bu adamlar diyorlar ki: "Kardeşim, buraya yabancı bir 
devlet gelse, burayı işgal etse; bize, bu güvenlik kuvvetlerinin yaptığı işkencenin daha alasını 
yapmaz ki.." Mesele budur beyler. 

Bakın, siz milletvekilisiniz, siz idarecisiniz, gelmişsiniz, diyorsunuz ki "Bu vatandaşlar 
burada dahi Kürtçe konuşuyor." 

Kim burada Kürtçe konuştu? Burada biraz önceki konuşmanızda onu dediniz... 
DEVLET BAKANI RECEP ERCÜMENT KONUKMAN (istanbul) — Burada, Halkla 

İlişkiler Bölümünde konuşan yok mu? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, var; ama, inkâr ediyorsunuz... 
Bakın, demokrasinin temel göstergeleri vardır. Siz, insanların temel hak ve özgürlüklerini 

inkâr ettiğiniz zaman, orada demokrasi ortadan kalkar. Adam anasından doğunca Kürtçe ile 
karşılaşıyor, onu öğreniyor, başka dil bilmiyor. Onu konuştuğu zaman, bir Kürtçe kaset dinle
diği zaman, beş yıl on yıl hapishaneye atıldığı olaylar var. Yani biz parti olarak diyoruz ki: 
"Arkadaşlar, biz üniter devleti savunan bir partiyiz; ama, insanların en doğal haklarını da lüt
fen kendilerinden esirgemeyelim." Bu devletin bütünlüğü, ancak böyle sağlanabilir. Bu devlet
te insanlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak her yerde aynı görüldüğü, aynı muameleye 
tabi tutulduğu takdirde, Türkiye'nin bütünlüğü sağlanabilir; ama, maalesef, bugünkü uygulamalar 
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böyle değil. Siz iktidardasınız; güvenliği, polise, jandarmaya vermişsiniz, rahat rahat oturu
yorsunuz. Orada vatandaşın canı mı yanıyor, anası mı ağlıyor; onu düşünmüyorsunuz. 

Değerli milletvekilleri, olağanüstü halle ilgili getirilen bu kanun hükmündeki kararname 
de hukukî bir ucube, hukukî bir sakatlık. Anayasanın 121 inci maddesinin ikinci fıkrasında 
deniyor ki: "Olağanüstü koşulların neler olduğu, Olağanüstü Hal Kanununda belirlenir". 

2935 sayılı Kanun, 1983 yılında çıkmış. Olağanüstü hal kararnamesini çıkarıyorsunuz; onun
la, Olağanüstü Hal Kanununda değişiklik yapıyorsunuz. Bu değişikliğin yapılması yetmiyor
muş gibi, bir de 424 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci maddesinde şöyle deniyor: 
"25.10.1983 tarih ve 2935 sayılı Kanunla, 10.7.1987 tarihli ve 285 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararname hükümleri saklıdır." 

Hem bu kanun hükmündeki kararnameyi değiştiriyorsunuz, hem de buraya bir madde 
koyuyorsunuz ve "saklıdır" diyorsunuz. Olağanüstü Hal Kanununda, "Grev ve lokavtların 
1 ay uzatılacağı" hükmü var, buna rağmen, getirdiğiniz kararnamede 3 ay uzatılacağı belirtili
yor. Yani, olağanüstü hal kararnamesi, Olağanüstü Hal Kanunundaki maddeleri değiştiremez. 
Çünkü bu, yetkiye dayanan bir kanun değildir. Bunu, hukukçulara da sorabilirsiniz, kendi ara
nızda da konuşabilirsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin en önemli görevlerinden birisi de 
hukuk içinde kalmaktır. Anayasa, burada hukuku tayin etmiş, konuları enine boyuna hükme 
bağlamış. 

Şimdi, "Efendim, olağanüstü hal kararnamelerini Meclise niye getirmiyorsunuz?" diyo
ruz. Anayasa, "Bunun müzakere biçimleri Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğünde belirtilir" 
diyor. Peki, bu İçtüzüğü niye yapmıyorsunuz. Yapmıyorsanız, zaten Anayasada bunun müza
kere usulleri de tespit edilmiştir. Eğer bir konu hakkında özel bir müzakere sistemi getirilme
mişse, onu genel bir müzakere sistemine tabi tutmak gerekir. O da nedir? işte Anayasada, "Aynı 
gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur" deniyor. Türkiye Büyük Millet Mecli
sine bu kanun hükmündeki kararnameler geldiği gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
Meclisin gündemine alır ve burada müzakere açar. Açmazsanız ne olur? O zaman, bu olağa
nüstü halle ilgili kanun hükmündeki kararname, Anayasada belirtilen olağanüstü halle ilgili 
kanun hükmündeki kararname vasfını kaybeder, Bakanlar Kurulunun alelade bir kararnamesi 
haline dönüşür. Bakanlar Kurulunun alelade kararnamesi de, Bakanlar Kurulunun böyle bir 
kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi bulunmaması nedeniyle, hükümsüz olur ve buna 
dayalı olarak yapılan bütün işlemler yok hükmünde sayılır; buna hukukta "mutlak butlan" 
derler. Sayın milletvekilleri, bunun da böyle bir işleme tabi tutulması halinde, devletin, altın
dan kalkamayacağı büyük tazminat miktarlarıyla karşı karşıya kalacağını da bilmenizi istiyo
ruz. 

Bu kanun hükmündeki kararnamenin bir maddesinde, "Olağanüstü Hal Bölge Valisinin 
işlemlerinden dolayı iptal davası açılamaz" deniyor, öteki maddesinde de, "Olağanüstü Hal 
Bölge Valisi, içişleri Bakanlığı ve ti valilerinin işlemlerinden dolayı yürütmenin durdurulması 
istenemez" deniyor. Bu, çok çelişkili bir hüküm; zaten dava açılmayan bir konuda yürütmenin 
durdurulması istenemez. En ilkel hukuk bilgisine sahip insanlar bile bunu bilir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, sürenizi 5 dakika aştınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Sayın milletvekilleri bu itibarla sizlerden özellikle rica edi

yorum; Hükümetinizi ikaz edin, kanun hükmünde kararnameleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisine değer vererek ve olayları kendi içinde tartışarak getirsinler. Hukuka, mantığa sığmayan, 
alelade, bir ilkokul talebesinin dahi duyacağı sorumluluğu duymadan, Yüce Meclisin karşısına 
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böyle gelişigüzel kanun hükmünde kararnameler getirmesinler. Bunların uygulanmasıyla dev
let ve millet büyük bir handikap içinde kalır. Sizden rica ediyorum, bu kanun hükmündeki 
kararnameleri getirelim ve olağanüstü hali de sona erdirelim. 

Diğer yandan, bu kanun hükmündeki kararname ile aldığınız o 90 bin kadroyu da politik 
amaçla kullanmayın. Oradaki insanlara biraz nefes aldırmak istiyorsanız, onları Türkiye Cum
huriyetine kazandırmak istiyorsanız, onları yerinde kullanın ve onlara da bir iş sağlamış olun. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın milletvekili. 
Sayın milletvekilleri, gerek Sayın Kumbaracıbaşı, gerek Sayın Köse ve gerekse son konuş

macı sayın milletvekili, konuşmaları esnasında, olağanüstü hal ile ilgili kararnamenin Genel 
Kurulda görüşülmesini temin sadedinde, mealen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını ve 
dahi Başkanlık Divanını göreve davet eder manada beyanda bulunmuşlardır. Bu bakımdan arz 
ediyorum; Mert mevzuat muvacehesinde, Anayasamız, yasalarımız ve İçtüzüğümüz muvace-
sinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanı, bu konuda gerekli girişimleri, uyarıları, 
telkinleri, çağrıları eksiksiz yapmış ve görevini gecikmesiz yerine getirmiştir. Bilinmekte olan 
bu hususu, bir Divan mensubu olarak, bu vesileyle bir kere daha Yüksek Heyetinize arz ediyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, tezkere üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır... 
RİZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, karar yetersayısı dikkate alınsın efendim. 
BAŞKAN — Peki Sayın Yılmaz. 
Şimdi, Başbakanlık tezkeresini tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 
Tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Batman ve Sımak illerinde Anayasanın 120 nci maddesiyle 2935 sayılı Olağanüstü Hal 
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, 22.5.1990 günü saat 17.00'den 
geçerli olmak üzere, 19.11.1990 günü saat 17.00'ye kadar Olağanüstü Hal İlan Edilmesi Hak
kındaki Bakanlar Kurulunun 18.5.1990 tarihli ve 90-477 sayılı kararının sureti ekli olarak gön
derilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

Başbakan 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Karar yetersayısı bulunmadığından, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.24 

• 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 17.46 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER: Mustafa Sangiil (İstanbul), Mümin Kahraman (Çanakkale) 

» 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 117 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açı
yorum. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

1. — Batman ve Şırnak Merinde olağanüstü hal ilan edilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/1253) 
(Devam) 

BAŞKAN — Çalışmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Karar yetersayısı bulunmadığı için oylamayı tamamlayamamıştık. 
Şimdi, okunmuş bulunan Başbakanlık tezkeresini oylarınıza sunacağım. 
Okunmuş bulunan Başbakanlık tezkeresini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Başbakanlık 

tezkeresi kabul edilmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" kısmına geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değieşiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/607) (S. 
Sayısı: 382) (1) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı 
Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşme
lerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Geçen birleşimde tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış, maddelerine ge

çilmesinin oylamasında kalmıştık. 
Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesini tekrar oylarınıza sunacağım... 
SİNASİ ALTINER (Zonguldak) — Sayın Başkan, karar yetersayısı arayın. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısı yoktur. 
BAŞKAN — Karar yetersayısı mı istiyorsunuz? 

(1) 382 S. Sayılı Basmayazı 17.5.1990 tarihli 115 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Sayın milletvekilleri, maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 6760 sayılı Kanununa 21.5.1970 tarihli ve 1262 sayılı Kanunla eklenen ek 
2 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ek Madde 2. — 2762 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre vakıf akar ve toprakların 
(mahlul ve metruk yerler dahil) satışından elde edilecek paralar, aynı Kanunun 3668 sayılı Ka
nunla değişik 32 nci maddesinde bahsolunan taviz bedelleri, Genel Müdürlüğün en son yıla 
ait kesinhesabı sonucu hâsıl olan gelir fazlasından ve vakıf işletme, şirket ve iştiraklerinden 
sağlanan kâr ile temettü miktarından Vakıflar Meclisince kararlaştırılacak miktardaki para, 
özel bir fon hesabında toplanır. 

Mülhak vakıfların akar ve toprak (mahlul ve metruk yerler dahil) satış bedellerinin bu 
fona katılmasında mütevellisinin muvafakati aranır. 

Bu fondan ilgili mülhak veya mazbut vakıfların vakfiyelerinde yer'alan esas ve gayelere 
aykırı olmamak şartıyla Genel Müdürlük Vakıflar Meclisinin kararı, Devlet Planlama Teşkila
tının görüşü ve Başbakanın onayı ile ticarî, sınaî, ziraî, turizm, sağlık, eğitim ve diğer alanlar
da işletmeler ve şirketler kurabilir veya kurulmuş veya kurulacak iştiraklere katılabilir. 

Bu fonla ilgili harcamalar ve yapılan işlemler; 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu, 
2886 sayılı Devlet thale Kanunu ve 180 sayılı Bayındırlık ve tskân Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ek ve değişikleri hükümlerine tabi değildir." 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde şahsı adına Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul 
buyurunuz efendim. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 6760 sayılı Va
kıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Tasarısı üzerinde şahsî düşüncelerimi arz etmek üzere huzurlarınızdayım; bu 
vesileyle Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yapılmak istenilen bu değişiklikle, 2762 sayılı Kanunun 12 nci mad
desine göre, vakıf akar ve topraklarının satışından elde edilen paralar, taviz bedelleri ve Genel 
Müdürlüğün en son yıla ait kesinhesabı sonucu elde edilen gelirlerden, Vakıflar Meclisince ka
rarlaştırılacak miktarlardaki paranın özel bir fona aktarılması ve bu fonda toplanan paralarla, 
vakıfların hisse oranı aranmaksızın şirket kurması veya kurulu şirketlere ortak olmasına ola
nak tanınmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu fon olayı elimizdeki mevcut yasada da zaten vardı; ancak, bu 
yasadaki şekliyle bu fona aktarılacak paralar, yalnızca vakıf akar ve topraklarının satışından 
elde edilecek paralarla, taviz bedellerinden ibaret olduğundan dolayı, fon, amacına ulaşma
mıştır. Şimdi, yeni düzenlemeyle, kesinhesap sonucu hâsıl olan gelir fazlasından bu fona para 
aktarmak mümkün olacak ve bu fona hayatiyet kazandırılacaktır. Bu fonda toplanan paralar
la, batık şirketlerin kurtarılması, zarar eden şirketlerin zararlarının vaki fi arca karşılanması ve
ya en azından bu zararlara vakıfların ortak olmasına imkân sağlayacağız. Daha iyimser bir 
şekilde düşünürsek, vakıfların öncülüğünde sanayi yatırımlarının hızlanmasına veya yabancı 
sermayenin Türkiye'de yatırım yapmasına vesile olacağız. 
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Sayın milletvekilleri, Türkiye bütçesinin, daha başında, 10,5 trilyonluk açık vereceği tah
min edilirken, yılın ilk 4 ayında bütçe açığının 3,9 trilyona ulaştığı bir ortamda, denetlenmesi 
mümkün olmayan, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından dahi denetlenmesi mümkün ol
mayan bu fonların hâlâ varlıklarını devam ettirmelerini veya fonlara hayatiyet kazandırma dü
şüncelerini anlamak mümkün değil. 

Ekonomiden çok iyi anladıklarını söyleyen ANAP kurmayları, zannederim, bizim gibi 
ülkelerde, açık bütçelerin, fiyat artışlarını hızlandırdığını, enflasyonu körüklediğini iyi bilirler. 
Hele ki bu açıkların, kısa vadeli, yüksek faizli ve vergiden muaf tutulan iç bprçlanmayla karşı
lanmasının, bu da yetmeyince Merkez Bankasını zorlayarak para basılması suretiyle giderilme
sinin sakıncalarını biliyorlar veya yaşayarak öğreniyorlar zannediyorum. Buna rağmen, var olan 
kaynaklarla bütçe açıklarını kapatma yerine, bu kaynakları fonlara aktararak, ne olduğu, ne 
olacağı belli olmayan, nereye, nasıl ve ne zaman kullanılacağı belli olmayan bu paraları bir 
tarafta bekletmeleri, kabul edilebilir şey değil. 

Bu tasarı, ANAP'ın genel karakteri olan birtakım şirket ve kişilere ulufe dağıtma amacı
na yönelik yeni kaynak yaratmaktan başka bir şey değildir. Bir fon kurulacak, bu fondaki pa
raların kullanım yetkisi Vakıflar Meclisinde olacak; ayrıca, gerek şirket kurmada, gerekse ku
rulu şirketlere katılmada yüzde Sİ hisse şartı aranmayacak; yani, Vakıflar Meclisi, bu fondaki 
parayı istediği biçimde kullanacak; vakıfların çıkarlarını korumaya yönelik hiçbir kriter olma
yacak; üstelik, yüzde 51 hisse şartının kaldırılmasındaki temel gerekçe olarak da, yabancı şir
ketlerin haklı olarak yüzde 51 hisseye sahip olma istekleri gösterilecek; İçi, bunun için mutlaka 
vakıfları kullanmamız gerekmez. Eğer, vakıfların bu gelirlerini istediğimiz şekilde kullanma 
olanağımız var ise, bunu, doğrudan genel bütçeye aktarmakla da yapabiliriz. Belki o zaman, 
bu paraların daha rantabl şekilde kullanılması mümkün olabilir. 

Vakıfların bugüne kadar bu tür kuruluşlara iştirakçi olamayışı veya yeni şirketler kurama-
yışı, parasızlıktan kaynaklanmıyor. Bunun asıl sebebi, iktisadî hayatın tamamen özel sektöre 
terk edilmesinden ve özel müteşebbislerin de vakıflarla ortaklık kurmaktan çekinmesinden ve
ya korkmasından dolayıdır. Çünkü, Vakıflar Meclisinin başında Başbakan var. Böyle bir or
taklıkta, ortaklık payı ne olursa olsun, yönetim kurulu üyeliklerinin, partizanca dağıtılması, 
kendi yandaşlarınıza, seçim kaybeden insanlara, hiçbir beceri ve bilgi birikimi aranmaksızın 
dağıtılması, özel müteşebbisleri ürkütmektedir. Bırakın kendi payınıza düşen yönetim kurulu 
üyeliklerini, diğer üyelerin belirlenmesine dahi kalkıştığınız takdirde, bu tür ortaklıkların ku
rulması mümkün olmayacaktır. 

Bu nedenle, Vakıflar Umum Müdürlüğünün gelirlerinden fona aktarılacak olan paraların 
artırılması, bu amaca ulaşmak için yeterli olmayacaktır. Zaten amaç yanlıştır. Doğru olan, bu 
fazla paraların genel bütçeye aktarılmasıdır ve bütçe açıklarının kapatılması amaçlanmalıdır. 

Bu nedenle, bu tasarıya ret oyu vereceğimi bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul.' 
Madde üzerine söz isteyen başka sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
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Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
ALİ ESER (Samsun) — Karar yetersayısı arıyor musunuz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, yüksek malumunuz kanunun tümü açık oylamaya tabi; pusulası 

olanlar pusulasını, olmayanlar beyaz kâğıda ismi şerifini yazıp, imzalayıp atacaklar. Karar ye
tersayısı ister istemez aranacaktır. 

3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın, oy kupasının sıralar arasında do
laştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri beyaz bir kâğıda ad ve soyad
larıyla seçim çevrelerini yazıp, oylarını kabul veya ret şeklinde belirtmek suretiyle imzalayarak 
kullanabilirler. 

Oy kupası sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

2. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişkri Komisyonu Raporu (1/627) (S. Sayısı: 383) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum: Raporun okunma

sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı? 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Korkmaz, buyurun. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET KORKMAZ (Kütahya) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; 12.6.1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakebesi Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu
nun görüşlerini arz etmek üzere, söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 inci maddesiyle, 2313 sayılı 
Kanunun değişik 23 üncü maddesi yeniden düzenlenmektedir. 

Hükümet tarafından teklif edilen söz konusu kanun tasarısının gerekçesinde, Uyuşturucu 
Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, esrar üretimi için kenevir ekimi
ni kesin olarak yasaklamış; 23 üncü maddesi ise, "Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından 
izin alındığı takdirde, esrar üretimi için kenevir ekimi yapılabileceğini hükme bağlamıştır. Bu
nunla birlikte, "Anılan maddelerin kenevir ekimine yönelik olarak çelişkili ifadeler taşıması, 
bu konuda daha sarih hükümler taşıyan bir düzenlemenin yapılmasını zorunlu hale getirmiştir" 

(1) 383 S. Sayûı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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denilmektedir; bu doğrudur. Aynı gerekçede, doğru olan bir husus daha vardır: Bilindiği üze
re, kenevir, sadece esrar üretimi için ekilmemektedir. Çiftçimiz, lif, tohum, sap ve benzeri ürünler. 
elde etmek için de kenevir ekimi yapmaktadır. Dolayısıyla, ekimin, esrar üretimi veya diğer 
amaçlarla yapıldığının tespit edilebilmesi bakımından, ekimi takiben hasat dönemine kadar 
kontrol altında tutulması gereği ifade edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, tasarının 1 inci maddesiyle değiştirilen 23 üncü madde de, lif, to
hum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir ekimi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının iznine 
tabi olmaktadır ve bu gibi amaçlarla kenevir ekimi yapılacak yerleri tespit, ilan ve üretimini 
kontrol etmesinde ve bu hususlara ait uygulama esaslarının, Bakanlıkça çıkarılacak yönetme
likle belirleneceği hükmü getirilmektedir. 

Çıkarılacak olan bu yönetmelikle belirlenecek uygulama esaslarında ölçü ne olacaktır? 
1933 yılından beri devam edegelen uygulamada böyle bir yeni düzenlemeye neden ihtiyaç du
yulmuştur? Acaba, ülkemizde son yıllarda, kenevir bitkisinden kaçak esrar üretiminde kontrol 
edilemeyen önemli bir artış mı vardır? 

Biz, kenevir ekiminin kontrol altında tutulmasından yanayız. Ancak, hazırlanacak olan 
yönetmelikle, çok ağır birtakım şartlar getirilerek, yıllardır geçimini bu üründen elde eden üre
tici çiftçimizin mağdur edilebileceği endişesini taşıyoruz, örneğin, Gediz ilçemizde ve köyle
rinde, çiftçimizin yüzde 50'si geçimini kenevir ekiminden sağlamaktadır. Bu bölgemizde ekim 
yapıldığı zaman en az 15 bin dönüm ekilmektedir ve bu bölgede "kenevir" değil, halk arasın
da "kendir'* denilmektedir. 

Kenevir de, kendir de aynı şeydir denilebilir; ama bize göre farklıdır. Çünkü, bu mahsulün 
iki türü vardır: Esrar üretiminde kullanılana "hint keneviri" denir, halbuki sanayi dalında kul
lanılana ise "kendir" adı verilmektedir. 

Söz konusu ilçemizde 2 160 ortaklı Kendir Üreticileri Kooperatifi, bugüne kadar 10 mil
yar liraya varan bir yatırımla, fabrikasını, yan tesislerini kurmuş ve kendir lifinden her çeşit 
iplik yapabilecek kapasitededir. 

Çiftçimizin, bu tesisin kurulmuş olmasıyla, ürettikleri kendiri pazarlama hususundaki sı
kıntılarının giderilmiş olduğu bir ortamda, şimdi de ekim yapabilmeleri için bazı problemlerle 
karşı karşıya gelebilecekleri endişesi, kendilerini huzursuz etmektedir. 

Bu bölgedeki ve ülkemizin diğer bölgelerindeki çiftçilerimiz, ekimini yaptıkları kendir mah
sulünde uyuşturucunun bulunmadığını iddia etmektedirler. Bu ürünün ekimini ve kontrolünü 
izne bağlayacak yönetmelik henüz çıkmamıştır; ama bahsettiğim bu bölgede, tarım ilçe mü
dürlüğü, 3 yıldan beri, üretici çiftçilerimize "ekim izni için ruhsat alacaksınız" diye adeta bas
kı yapmaktadır. 

Kenevir ile kendirin özelliklerinin, yani esrar imalinde kullanılan hint keneviri ile sanayi 
dalında lif ve tohumunun değerlendirildiği kendir arasında, farklılıkların bulunduğu dikkate 
alınmalıdır. 

Uyuşturucu bulunmayan kendir tohumunun Bakanlıkça temin edilerek, ekim yapılan böl
gelerdeki çiftilere dağıtımı yapılmalıdır. Bu da, bir nevi-bize göre-kontrol demektir. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarının kanunlaşmasını takiben, Bakanlık tarafından çıkarıla
cak olan yönetmeliğin esaslarının ne olacağının ve uygulama ile, geçimini bu üründen sağla
yan binlerce çiftçimizin bir mağduriyete uğrayıp uğramayacaklarının ve ne gibi sorunlarla kar
şı karşıya kalabileceklerinin Sayın Bakan tarafından açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. 

Esas itibariyle, bu tasarıya, kontrol mekanizması bakımından, karşı olmadığımızı ifade 
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ettim. Ancak, geçimini kendir ekiminden sağlayan çiftçilerimizin, bazı formaliteler nedeniyle, 
ileride sıkıntıya sokulacağı ve mağdur edileceği endişesini taşıyorum. 

Bakanlığın, lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir ekimi yapılacak yerleri tespit ve 
ilan ederken, halihazırda ekim yapılan bölgelerimizde yeni birtakım kısıtlamalar veya ekim alan
larının azaltılması gibi, düşünceleri var ise, sanayi dalında kullanılmak üzere ekimini yapan 
kendir üreticileri teşvik görmeyecek ve desteklenmeyecekse, çiftçimizin mağduriyeti o zaman 
söz konusudur. Sanırım, Sayın Bakan, bu konulara burada bir açıklık getirecektir. 

Zaten yürürlükte bulunan 2313 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi, esrar üretimi için kenevir 
ekimini kesin olarak yasaklamıştır. O itibarla, halk arasında kendir olarak bilinen ve sanayi 
dalında kullanılan kenevir cinsi ürününün aynı mütalaa edilmesi ve ifade ettiğim gibi, geçimi
ni kendir ekiminden sağlayan çiftçilerimizin mağdur edilmemesi şartıyla bu tasarıya karşı ol
madığımızı ifade eder, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (DYP, SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz. 
Tümü üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.. Yok. 
Açık oylamaya katılmayan sayın üye var mı? Oy kullanmayan sayın milletvekilleri lütfen 

oylarını kullansınlar. 
Şahıslar adına söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

12.6.1933 Tarihli ve 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 12.6.1933 Tarihli ve 2313 Sayılı Kanunun değişik 23 üncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 23. — Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir ekimi, Tarım orman ve Kö-
yişleri Bakanlığının iznine tabidir. Bakanlık, bu gibi amaçlarla kenevir ekimi yapılacak yerleri 
tespit, ilan ve üretimini kontrol eder. Bu hususlara ait uygulama esasları, Tarım Orman ve Kö-
yişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. 

Her ne maksatla olursa olsun izinsiz olarak kenevir yetiştirmek yasaktır. İzinsiz yetiştiri
len kenevir bitkisi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında görevli ziraat mühendisle
rinin, bunların bulunmadığı yerlerde ziraat teknisyenlerinin vereceği rapor üzerine mahallin 
en büyük mülkî amirinin emriyle zabıta tarafından imha edilir veya ettirilir. 

İmhada kullanılacak araç ve gereçler, Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine konulacak 
ödenekten sağlanır, tmha dolayısıyla ortaya çıkan masraf, sonradan izinsiz ekim yapanlardan 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir. 

Kenevir ekim bölgelerinde izin belgesi almadan veya izin belgesi almasına rağmen belge
sinde belirtilen alandan fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde ekim yapan
lar hakkında ellibin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 3 üncü mad
dedeki yasak hilafına kenevir ekenler bir yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırı
lırlar." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
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Oyunu kullanmayan sayın milletvekili kaldı mı?.. 
Bulunmadığına göre, açık oylama işlemi bitmiştir. 
Kupayı kaldırınız. 
(Oyların sayımına geçildi) 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
3 Üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Blunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Oyunun rengini belirtmek üzere söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim. (ANAP sırala

rından alkışlar) 

1. — 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazije ve Teşkilatı Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/607) (S. 
Sayısı: 382) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 6760 sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşki
latı Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Kabul 
165, ret İS, çekinser 1, geçersiz 1 olmak suretiyle kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim. 
Böylece gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 24 Mayıs 1990 

Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.16 

• 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde yapılmakla olan 
inşaatlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün yazılı cevabı (7/1313) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Şükrü Yürür tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
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1. GOSB (Gebze Organize Sanayi Bölgesin)de halen üst yapısı yapılmakta olan inşaat 
var mıdır? 

2. Şayet yapılmakta olan fabrika inşaatı var ise, bu fabrikaların inşaat ruhsatı var mıdır? 
Varsa Devletin hangi kuruluşu bu ruhsatı vermiştir? 

3. tnşasına başlanan bu fabrikaların bacasından hangi gazlar çıkacak, katı atıkları olacak 
mıdır? Günde ne kadar su kullanacaktır? 

4. Kurulmakta olan bu fabrikaların çevreyi kirletmemesi için daha başlangıçta kirletici 
maddeleri tasfiye projeleri istenmiş midir? 

5. GOSB dışında bu projeleri kim tasdik ediyor. Uygulanmasını kim takip ediyor? 
6. Bu uygulama hep bu şekilde devam edecek midir? 
7. GOSB, aynı bölgede yeniden istimlak düşünmekte midir? 
8. İkinci bir istimlak alanı söz konusu ise, 1/5 OOO'Iik bölge haritasında sınırlarının tarafı

ma gönderilmesi mümkün müdür? 
9. Gebze Belediyesi ile sınır teşkil eden bu alanın Belediyenin kontrolünden ısrarla kaçırıl

masını tasvip ediyor musunuz? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı: 5/MM-202 23.5.1990 
Konu: Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 7.5.1990 tarih ve 7/1313/4898/21773 sayılı yazınız. 
Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde yapılmakta olan 

inşaatlara ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili ce
vabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Şükrü Yürür 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un Yazılı Sorularına Cevaplarımız 

Soru 1. GOSB (Gebze Organize Sanayi Bölgesi)hde halen üst yapısı yapılmakta olan inşa
at var mıdır? 

Soru 2. Şayet yapılmakta olan fabrika inşaatı var ise, bu fabrikaların inşaat ruhsatı var 
mıdır? Varsa Devletin hangi kuruluşu bu ruhsatı vermiştir? 

Soru 3. İnşasına başlanan bu fabrikaların bacasından hangi gazlar çıkacak, katı atıkları 
olacak mıdır? Günde ne kadar su kullanacaktır? 

Soru 4. Kurulmakta olan bu fabrikaların çevreyi kirletmemesi için daha başlangıçta kirle
tici maddeleri tasfiye projeleri istenmiş midir? 

Soru 5. GOSB dışında bu projeleri kim tasdik ediyor. Uygulanmasını kim takip ediyor? 
Soru 6. Bu uygulama hep bu şekilde devam edecek midir? 
Soru 7. GOSB, aynı bölgede yeniden istimlak düşünmekte midir? 
Soru 8. İkinci bir istimlak alanı söz konusu ise, 1/5 OOO'Iik bölge haritasında sınırlarının 

tarafıma gönderilmesi mümkün müdür? 
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Soru 9. Gebze Belediyesi ile sınır teşkil eden bu alanın Belediyenin kontrolünden ısrarla 
kaçırılmasını tasvip ediyor musunuz? 

Cevap 1. Gebze Organize Sanayi Bölgesinde (GOSB) 11.5.1990 tarih itibariyle 6 firma in
şaat ruhsatı almış, S firma fiilen inşaata başlamıştır. Ruhsat alan ve inşaata başlayan firmalar: 

— AYGAZ A.Ş. (Koç Holding-tngiliz BOS Ortaklığı) 
— SİRMA Elektrik Kömürleri San. ve Tic. A.Ş. 
— AROMSA Besin Aroma ve Katkı Mad. San. Tic. Ltd. Şti. 
— ÖNTAŞ ÖNAL Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 
— GÜNGÖR OTOMOTİV San. ve Tic. Ltd. Şti. 
— HEKTAŞ Tic. T.A.Ş. - Oyak Holding (Haziran 1990'da inşaata başlayacağını bildir

miştir.) 

Cevap 2. GOSB'nde inşaata başlamış olan tüm firmaların fabrikalarına ilişkin inşaat ruhsatı 
mevcuttur, tnşaat ruhsatları, 3194 sayılı tmar Kanunu gereğince Bayındırlık ve tskan Müdür
lüğü tarafından verilmektedir. 

Cevap 3. GOSB'de yer alacak tüm kuruluşların katı, sıvı ve gaz atıkları başlangıç aşama
sında firmalardan istenmekte ve buna göre firma-bölge bazında alınacak önlemler belirlen
mektedir. 

GOSB'nda yer alan kuruluşların atık su debileri, atık su kaynaklarının neler olduğu (pro
ses suları, kazan deşarjları, soğutma suları vb.) hava kirliliğine neden olan partiküler ve gaz 
kirleticiler (ince tozlar, kimyasal dumanlar, CO, N0 2 , S 0 2 vb.) ve organik bileşenler, solvent-
ler, ön arıtma çamurları ve bunun gibi atıklar şimdiden belirlenmekte, alınacak önlemler pro
jelendirilmektedir. 

Cevâp 4. GOSB'ne inşaat ruhsatı almak üzere müracaat eden kuruluşlar, (89/13869 Sayılı 
Bakanlar Kurulu Karârı çerçevesinde) mimarî, inşaat, makine ve elektrik projelerinin yanısıra, 
proses raporu, akım şeması, hidrolik profil, proses projelerini hazırlamakta ön antma tesisle
rinin projelerini Bölge Müdürlüğü ve Vilayete vermektedir. 

CeVap S. GOSB Bölge Müdürlüğü firmalardan gelen projeleri inceleyip, Bölge tç Yönet-
meliği'ne ve Müteşebbis Teşekkülce istenen şartlara uygunluğunu vize ettikten sonra, 3194 sa
yılı tmar Kanununa göre projeler Kocaeli Valiliği Bayındırlık ve tskan Müdürlüğünce onaylan
maktadır. 

Cevap 6. 3194 sayılı tmar Kanununda herhangi bir değişiklik olmadığı sürece bu uygula
ma yürürlükteki kanun çerçevesinde devam edecektir. 

Cevap 7. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığından alınan ve 
ekinde ti tdare Kurulunun 31.9.1989 tarih ve 5307 sayılı Kararı ile GOSB'nin ön genişleme ala
nı ile ilgili 1/25 000 ölçekli tasdikli haritası bulunan 23.2.1990 tarih ve 01/310 sayılı yazıda, 
Gebze OSB'ne yapılan müracaatların fazlalığı nedeniyle OSB'nin gelişme alanının belirlenme
si talebinde bulunulmuş olup, konu 12.3.1990 tarih ve 03302 sayılı yazımızla Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığına intikal ettirilmiştir. 

Cevap 8. GOSB genişleme alanına ait l/S 000 ölçekli nazım plan ve 1/1 000 ölçekli imar 
planı hazırlanması başlangıç aşamasındadır. 

Cevap 9. Gebze Belediyesi mevcut sınırları içerisinde kalan alanda bazı sorunlar mevcut
ken, GOSB ve GOSB genişleme alanının sorunlarını çözebilmesi şu an için mümkün görülme
mektedir. Ayrıca, GOSB alanının Belediyenin kontrolundan ısrarla kaçırılması diye bir husus 
sözkonusu değildir. 
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2. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Organize Sanayi Bölgesinin Mücavir alan içi
ne alınmasıyla ilgili kardra ilişkin sorusu ve içişleri Bakam Abdülkadir Aksu'nun yaztlt cevabı (7/1315) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 2.5.1990 
Alaettin Kurt 

Kocaeli 
1. Gebze belediye sahası ile GOSB sahası sınır teşkil etmekte midir? 
2. GOSB sahasında fabrika üst yapı inşaatına başlayan var mıdır? Varsa hangi kuruluşlardır? 
3. GOSB Bölgesinin ulaşım, çevre, sorunları, konut meseleleri vs. ile Gebze halkını etkile

yeceği bir gerçek midir? 
4. Gebze Belediye Meclisi GOSB bölgesinin mücavir alan içine alınmasına dair karar ver

miş ve ti idare Kuruluna iletmiş midir? 
5. GOSB Başkanı ve ti idare Kurulu Başkanı Kocaeli Valisi bu talebi nasıl karşılamış ve 

il tdare Kurulunun kararı nasıl olmuştur? 
6. Bu karar olumsuz ise, gerekçesi nedir? Bu gerekçeye Bakanlık katılmakta mıdır? 
7. Gebze halkının istek ve arzusu dışında 45 km. uzakta olan Kocaeli Valisinin arzuları 

istikametinde ve oradaki yatırımcıların arzuları istikametinde uygulama yapılmasını içinize sin-
direbilmekte misiniz? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 

Ankara 
Sayı: MÎGMAPK-ARGE-571(90)/90344 22.5.1990 
Konu: Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: TBMM Bşk.lığının 7.5.1990 gün ve 7/1315-4940/21835 sayılı yazısı. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Alaettin Kurt'un Gebze Organize Sanayi Bölgesinin mücavir 

alan içine alınmasıyla ilgili karara ilişkin yazılı soru önergesine cevap teşkil edecek bilgiler aşa
ğıya çıkarılmıştır. 

1. Gebze Belediyesi mücavir sahası ile Balçıkköyü hudutlarında bulunan Gebze Organi
ze Sanayi Bölgesi arazisi sınır teşkil etmektedir. 

2. GOSB'nde 11.5.1990 tarihi itibariyle 6 firma inşaat ruhsatı almış, 5 firma fiilen inşata 
başlamıştır. Ruhsat alan ve inşaata başlayan firmalar; 

— AYGAZ A.Ş. (Koç Holding-Ingiliz Bos ortaklığı) 
— SIRMA Elektrik Kömürleri San. ve Tic. A.Ş. 
— AROMSA Besin Aroma Katkı Mad. San. Tic. Ltd. Şti. 
— ÖNTAŞ ONAL Elk. Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 
— GÜNGÖR OTOMOTİV San. Tic Ltd. Şti. 
— HEKTAŞ Tic. T.A.Ş. Oyak Holding (Haziran 1990'da inşaata başlayacaklarını bildir

mişlerdir.) 
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3. Kocaeli ve özellikle Gebze'de fizikî planlamadan yoksun olarak yerleşmiş bazı sanayi 
kuruluşlarının, GOSB'ne taşınması ile bir ölçüde de olsa Gebze'nin çevre sorunları azalmış 
olacaktır. GOSB, Kocaeli ve Gebze'nin çevre sorunlarının artmasını önlemek, sanayii disipline 
etmek amacı ile kurulmuştur. Şayet GOSB gerçekleşmemiş olsaydı, GOSB'ne yapılmakta olan 
tesisler ve genişleme alanındaki sanayi girişimleri, altyapı olanaklarından yoksun olarak, di
siplinsiz bir şekilde il çapında yerleşecek, Gebze başta olmak üzere Kocaeli ilimizin çevre so
runları da çözülemez boyut kazanacaktı. 

GOSB, sosyal ve fizikî planlamaları ile Kocaeli ve Gebze halkını olumlu yönde etkileye
cek, Gebze'nin ekonomik ve sosyal yaşantısına büyük katkıda bulunacaktır. 

4. Gebze Belediye Meclisi, Gebze Organize Sanayi Bölgesinin mücavir alan içine alın
masına ilişkin kararı ihdas etmiş ve İl tdare Kuruluna müracaatta bulunmuştur. 

5. GOSB Başkanı, ti tdare Kurulu Başkanı olan Kocaeli Valisi Belediyenin talebini mev
zuatın öngördüğü biçimde değerlendirmiştir. 

Vali Yardımcısı Başkanlığında 18.1.1990 tarihinde toplanan ti tdare Kurulu 3194 sayılı tmar 
Kanununun 45 inci maddesi gereğince Gebze Belediyesi mücavir alanının genişlemesine mahal 
olmadığına karar vermiştir. 

6. Gebze Belediyesince mücavir alan içerisine alınması istenen köylerin belediye hudu
duna 8-10 km. mesafede bulunduğu, söz konusu yerleşim birimlerinin belediyece denetim al
tında tutulmasının mümkün olmadığı, ayrıca mücavir alan sınırları içerisine alınması teklif 
edilen beldelerin o kentin müstakbel gelişmesi açısından mutlaka Gebze Belediyesince denetim 
altında tutulması gerekli alanlar niteliğinde bulunmadığı gerekçesiyle ti İdaresi Kurulunca, Gebze 
Belediyesinin bu alanlara hizmet götürebilecek ve bu alanları denetleyebilecek düzeyde eleman, 
araç ve gereçle teçhiz edilmemiş olduğunu belirlemiş ve 3194 sayılı tmar Kanununun 45 inci 
maddesi gereğince Gebze Belediyesi mücavir alanının genişletilmesine mahal olmadığına oy 
birliği ile karar verilmiştir. 

7. Gebze Belediyesinin mücavir alanının genişlemesine ilişkin, ti tdare Kurulunun kara
rına, Kocaeli Valisinin de GOSB yatırımcılarının da herhangi bir müdahalesinin söz konusu 
olmadığı anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

İçişleri Bakanı 

\ 
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6760 Sayılı Vakıflar Umum MüdüriUgü Vazife ve TeşkUatı Hakkında Kanunun Bir Maddesin
de Değieşiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu: 

ADANA 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Mehmet Can 
Ersin Koçak 
ADIYAMAN 
Arif Agaoglu 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Mustafa Kızıloglu 
Nihat Türker 
AMASYA 
tsmet özarslan 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Kâmil Tuğrul Coşkunoglu 
Rifat Diker 
Tevfik Ertürk 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 

Üye Sayısı : 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinser 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Cengiz Tuncer 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Mehmet Yüzügüler 

BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
İsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran tnan 
Faik Tarımcı oğlu 

Kanunlaşmıştır. 

450 
182 
165 
15 
1 
1 

262 
6 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
İbrahim özel 

BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Fahir Sabuniş 
tsmet Tavgaç 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan ÇakıroğuIIan 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
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ERZİNCAN 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Mehmet Kahraman 
Rıza Şimşek 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mustafa Hikmet Çelebi 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Avni Akyol 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat tçöz 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
İbrahim özdemir 
Mustafa Hilmi özen 
Güneş Taner 
Sudi Türel 

Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Topçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Şahin 
Mehmet Yazar 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
Bülent Atasayan 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
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MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Gürbüz Şakranh 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu, 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz özkök 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
SAMSUN 
ti yas Aktaş 
Hüseyin Özalp 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 

' Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Eyüp Cenap Gülpınar 
TOKAT 
Erkan Yü,ksel 
TRABZON 
Fahrettin Kurt 
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UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Yaşar Yılmaz 
AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
İSTANBUL 
Ali Haydar Erdoğan 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk.V.) 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
İbrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 
AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Hamdi özsoy 
Abdullah Ulutürk 
AGRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 

(Reddenkr) 

Hasan Fehmi Güneş 
KOCELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Vefa Tanır 
KÜTAHYA 
Mehmet Korkmaz 
SAMSUN 
İrfan Demiralp 

(Çekinser) 
İZMİR 
Akın Gönen 

(Geçersiz Oy) 

İZMİR 
Birgen Keleş 

(Oya Katılmayanlar) 

Cezmi Erat 
Yaşar Yılmaz 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Onural Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Göksel Kalaycıoğlu 
Tevfik Koçak 
Hazım Kutay 
Arif Sağ 
Mehmet Sağdıç 

Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

Ali Eser 
SİVAS 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 

ZONGULDAK 
Koksal Toptan 

İbrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattin Çal oğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni tslimyeli 
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î. önder Kırlı 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
tlhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Rıza Ilıman 
Mustafa Namlı 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 
Erdal Kalkan 

İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başbakan) 
ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
öner Miski 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 

Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemi han Talay 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel 
Orhan Demirtaş 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Ömer Ferruh İlter 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı önal 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
M. Turan Baya zıt 
Halil Çulhaoğlu 
İsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Atilla İmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 
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KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
KAYSERİ 
M. trfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoglu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil özsoy 
Abdulmecit Yağan 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
îrfan Gürpınar 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Erol Köse 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KONYA 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
önol Sakar 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

ANTALYA : 1 
ÇORUM : 1 

B : 117 23 

MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
MUŞ 

' Alaatin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Haydar Özalp 
Mahmut öztürk 
ORDU 
Gürbüz Yılmaz 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
A. Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
Cemal Alişan 
Mehmet Aydın 
Nafiz Kurt (İ.A.) 
SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ömer Günbulut 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR 
HATAY 
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ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım özev 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 

1 İSTANBUL : 1 
1 SİİRT : 1 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

117 NCİ BİRLEŞİM 

23 s 5 . 1990 Çarşamba 

Saat : 15.00 

X 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Batman ve Sımak illerinde olağanüstü hal ilan edilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/1253) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

X 1. — 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.3.1990) 

2. —Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/627) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

3. — Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 13.3.1990) 

X 5. — Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
tşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 6. — Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
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Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma ta
rihi : 13.3.1990) 

7. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 390) 
(Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

g. — 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Bolu 
Milletvekili Nevzat Durukan ve 4 Arkadaşının 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişlerj, İçişleri ve Plan ve _ Bütçe komisyonları ra
porları (1/424, 2/149) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

X 9. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1990) 

10. — Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/678) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi: 19,-3.1990) 

11. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

12. — Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/642) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi i 28.3.1990) 

X 13. — İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) 
(S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990) 

14. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

15. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Saydı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 
(S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

16. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
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Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakalhoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

1,7. —Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Milî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) 
(S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

18ı — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı: 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

19. — Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararları
nın ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) 
(S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

20. — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

c 21. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve Tü
tün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının 
Önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıf-
zıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) (Dağıtma) 
tarihleri : 28.11. 1989; 18.4.1990) 

"" 22. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı. Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1 /676) (S. Sa'yısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

23. — Konya Milletvekili Kaddr Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinoi Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

X 24. — Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşme ile Kıta Sahanlığımda Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı 
Eylemlerin önlenmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 410) 
(Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

25. — 2547 Saydı Yüksek öğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarihli ve 3599 
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Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/672, 3/1114) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 1.5.1990) 

26. —6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve içişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990) 

27. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları 155 ve 155'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988,10.5.1990) 

28. — İçel Milletvekili Ekin Di'kmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya 
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

29. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

X 30. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/647) (S. Sayısı : 416) (Da
ğıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/517) (S. 
Sayısı : 417) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

33. —İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/700) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1990) 

34. — 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 ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/674) (3/1116) (S. Sayısı : 419) (Da
ğıtma tarihi : 11.5.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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35. — Kastamonu Milletvekili H. Salhri Keskin ve 3 Arkadaşının, 13.10.1983 

Tarihli ve 2918 Sayılı Rarayoliarı Trafik Kanununun 42 noi Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/141) (S. Sayısı : 
422) (Dağıtma tarihi : 15.5.1990) 

36. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 

37. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu {1/701) (S. Sayısı : 424) 
(Dağıtma tarihi : 15.5.1990) 

38. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu 
Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi: 17.5.1990) 

39. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nm, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince' Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S3 Sayıları : 279 ve 279*a 1 inci Bk) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

»••-« 

(117 nci Birleşim) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 383) 

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, 

Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/627) 

T. c. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 20. 10. 1989 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. On. Md. 07/101-2298/03677 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tanm, Orman ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza ara Bakanlar Ku
rulunca 9.8.1989 tarihinde kararlaştırılan "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasana" ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi esrar üretimi 
için kenevir ekimini kesin olarak yasaklamış, 23 üncü maddesi ise Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığından izin alındığı takdirde esrar üretimi için kenevir ekimi yapılabileceğini hükme 
bağlamıştır. 

Bununla birlikte, anılan maddelerin kenevir-ekimine yönelik olarak çelişkili ifadeler taşı
ması, bu konuda daha sarih hükümler taşıyan bir düzenlemenin yapılmasını zorunlu hale ge
tirmiştir. 

Bilindiği üzere kenevir, sadece esrar üretimi için ekilmemektedir. Çiftçimiz lif, tohum, sap 
ve benzeri ürünler elde etmek için de kenevir ekimi yapmaktadır. Dolayısıyla, ekimin, esrar 
üretimi veya diğer amaçlarla yapıldığının tespit edilebilmesi bakımından, ekimi tabiken hasat 
dönemine kadar kontrol altında tutulması gerekmektedir. Kenevir ekiminin sağlıklı şekilde kont
rolü için ekimin ötedenberi yapılan ve sanayi merkezlerinin bulunduğu yerde tutulması faydalı 
olacaktır. İzinle dahi olsa kenevir ekiminin yurt sathında yaygınlaşması, kontrolü güçleştir
mektedir. 

Bu bakımdan, 2313 sayılı Kanunun 3 ve 23 üncü maddeleri arasındaki çelişkiyi ortadan 
kaldırmak ve kenevir ekiminin takip ve kontrolünü mümkün kılmak için bu tasarı hazırlanmıştır. 



MADDE GEREKÇELERt 

Madde 1. — Maddede, esrar imaline ve satışına etkili bir şekilde mani olmak, esrar üreti
minde kullanılan kenevir bitkisinin yetiştirilmesinin denetim altına alınabilmesini sağlamak için 
lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir ekiminin Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığının 
iznine talji tutulması öngörülmektedir. Bakanlığın bu gibi amaçlarla kenevir ekimi yapılacak 
yerleri tespit ve ilan etmesi, ayrıca hükme bağlanmaktadır. 

öteyandan, kenevir ekim bölgelerinde izin belgesi almadan veya izin belgesi almasına rağ
men belgesinde belirtilen alandan fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde 
ekim yapanlar hakkında uygulanmakta olan para cezaları da günün şartlarına uygun hale ge
tirilmektedir. 

Ayrıca, kenevir bitkisinin yetiştirilmesinin denetim altına alınabilmesini temin maksadıy
la gerekli düzenlemenin Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir Yönetmelikte 
belirleneceği hükme bağlanmaktadır. 

Madde 2. — Bu madde yürürlük maddesidir. 
Madde 3. — Bu madde yürütme maddesidir. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım, Orman ve Köyişleri 8.2.1990 

Komisyonu 
Esas No. : 1/627 
Karar No. : 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

12.6.1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı Lut-
fullah Kayalar ve Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin katıldığı Komisyonumu
zun 7.2.1990 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Çiftçimiz tarafından lif, tohum, sap ve benzeri ürünler elde etmek amacıyla ekilen kene
vir bitkisinden esrar gibi uyuşturucu madde de elde edilmesi nedeniyle, bu bitkinin ekim tari
hinden hasat dönemine kadar takip ve kontrol altında tutulmasını öngören Kanun Tasarısının 
tümü üzerinde yapılan müzakerelerden sonra maddelerinin müzakeresine geçilmesi Komisyo
numuzca kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz; tasarının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesindeki "..... 
yerleri tespit ve ilan eder." ibaresini, izin verildikten sonra kenevir üretiminin kontrolünü bariz 
şekilde belirtmek amacıyla ". yerleri tespit, ilan ve üretimini kontrol eder." şeklinde değiş
tirmiş ve 1 inci maddeyi bu değişiklikle, yürürlük ve yürütme ile ilgili 2 ve 3 üncü maddeleri 
aynen kabul etmiş, keza kanun tasarısının başlığı, kanun tekniği açısından "12.6.1933 tarihli 
ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı" şeklinde değiştirilmiştir. 
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Raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Ahmet Altıntaş 

Muğla 
Kâtip 
Ali Er 

tçel 

Üye 
Ömer Çiftçi 

Ankara 
Üye 

Şener İşleten 
Edirne 

Üye 
Ümit Canuyar 

Manisa 

Sözcü 
Sabri Araş 

Kars 
Üye 

Zeynel Aslan 
Adıyaman 

(tmzada bulunamadı) 
" Üye 

Ali Çiftçi 
Çankırı 

Üye 
Abdurrahman Bozkır 

Konya 
Üye 

Mehmet Yenişehirlioğlu 
Manisa 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 12.6.1933 tarihli ve 2313 sayılı Kanunun değişik 23 üncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 23. — Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir ekimi, Tarım, Orman ve Kö-
yişleri Bakanlığının iznine tabidir. Bakanlık, bu gibi amaçlarla kenevir ekimi yapılacak yerleri 
tespit ve ilan eder. Bu hususlara ait uygulama esasları, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığın
ca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. 

Her ne maksatla olursa olsun izinsiz olarak kenevir yetiştirmek yasaktır. İzinsiz yetiştiri
len kenevir bitkisi, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında görevli ziraat mühendis
lerinin, bunların bulunmadığı yerlerde ziraat teknisyenlerinin vereceği rapor üzerine mahallin 
en büyük mülkî amirinin emriyle zabıta tarafından imha edilir veya ettirilir. 

İmhada kullanılacak araç ve gereçler, Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine konulacak 
ödenekten sağlanır. İmha dolayısıyla ortaya çıkan masraf, sonradan izinsiz ekim yapanlardan 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir. 

Kenevir ekim bölgelerinde izin belgesi almadan veya izin belgesi almasına rağmen belge
sinde belirtilen alandan fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde ekim yapan
lar hakkında ellibin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 3 üncü mad
dedeki yasak hilafına kenevir ekenler bir yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırı
lırlar." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 383) 



— 5 — 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERÎ KOMİSYONUNUN KABUL ETTtĞI METİN 

12.6.1933 Tarihli ve 2313 Sayıb Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 12.6.1933 Tarihli ve 2313 Sayılı Kanunun değişik 23 üncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 23. — Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlarla kenevir ekimi, Tarım, Orman ve Kö-
yişleri BakanlığVnın iznine tabidir. Bakanlık, bu gibi amaçlarla kenevir ekimi yapılacak yerleri 
tespit ilan ve üretimini kontrol eder. Bu hususlara ait uygulama esasları, Tarım, Orman ve Kö-
yişleri Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. 

Her ne maksatla olursa olsun izinsiz olarak kenevir yetiştirmek yasaktır. İzinsiz yetiştiri
len kenevir bitkisinin, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında görevli ziraat mühen
dislerinin, bunların bulunmadığı yerlerde ziraat teknisyenlerinin vereceği rapor üzerine mahal
lin en büyük mülkî amirinin emriyle zabıta tarafından imha edilir veya ettirilir. 

İmhada kullanılacak araç ve gereçler, Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine konulacak 
ödenekten sağlanır. İmha dolayısıyla ortaya çıkan masraf, sonradan izinsiz ekim yapanlardan 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir. 

Kenevir ekim bölgelerinde izin belgesi almadan veya izin belgesi almasına rağmen belge
sinde belirtilen alandan fazla yerde veya izin belgesinde kayıtlı yerden başka yerde ekim yapan
lar hakkında ellibin liradan beşyüzbin liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur. 3 üncü mad
dedeki yasak hilafına kenevir ekenler bir yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırı
lırlar.»' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 383) 



MADDE 2. 

MADDE 3. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

T Ozal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
G Taner 

Devlet Bakam 
/ . Çelebi 

Devlet Bakanı 
/ . Ozarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 
içişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

£ . Pakdemirli 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

C. AUînkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tiıncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

/ . Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E Kurt 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakam 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Bakanı 
/ . Askın 

Millî Savunma Bakanı 
/ . S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yümaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K., Zeybek 

Turizm Bakanı 
/ . Aküzüm 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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