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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 81,97,111 
1. — Samsun Milletvekili Mehmet Aydın ile Hatay Milletvekili Kâmran Ka-

raman'ın vefatlarına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1267) 81 
2, — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne ka

dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın, vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1258) 81:82 
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3. — Hollanda ve Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dö
nüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'-
ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1259) 

4. —- Arnavutluk ve İsveç'e gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Fahrettin Kurt'un dönüşüne kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Dev
let Bakanı Mehmet Keçeciler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1260) 

5. — Cezayir'e gidecek olan Bayındırlık ve îskân Bakanı Cengiz Altınka-
ya'nın dönüşüne kadar Bayındırlık ve tskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsa
mettin örüç'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/1261) 

6. — 27 Mayıs - 1 Haziran 1990 tarihleri arasında Fransa'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına vekillik et
mesi uygun görülen Devlet Bakanı Mehmet Yazar aynı tarihte yurt dışında ola
cağından; Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1262) 

7. — İtalya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1263) 

8. — Devlet Bakanı Mehmet Yazar 3 - 25 Haziran 1990 tarihleri arasında 
izinli bulunduğundan, bu süre zarfında, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ke
mal Akkaya'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1264) 

9. — Suudî Arabistan'a gidecek olan Devlet BakanrCemil Çiçek'in dönü
şüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1265) 

10. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ile Van Milletvekili Hüseyin 
Aydın Arvasi'nin 17.7.1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü 
ve 14 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifini (2/359) geri 
aldıklarına ilişkin önergeleri (4/180) 

11. —- Şanlıurfa Milletvekili Bahri Kara keçili'nin, Adalet Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/181) 

12. — ölüm cezasına hükümlü Ekrem Dağ ve Ahmet Altınbek hakkındaki 
dava dosyasının (3/1176) geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1266) 

13. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun (6/801) numaralı sözlü soru
sunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/182) 

14. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın (6/803) numaralı sözlü sorusu
nu geri aldığına ilişkin önergesi (4/183) 
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15. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in (6/612) numaralı sözlü sorusunu 
geri aldığına ilişkin önergesi (4/184) 86 

16. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun (6/781) numaralı sözlü 
sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/185) 86 

17. _ Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin (6/772) numaralı sözlü so
rusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/186) 86 

18. — 5590 sayılı Kanun 118 sayılı İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi Kurul
ması Hakkında Kanun ile 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanu
nunda Değişiklik "ükpılmasına Dair Kanun Tasarısının, içtüzüğün 89 uncu mad
desine göre, bir defaya mahsus olmak üzere Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonuna geri verilmesine ilişkin Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/1272) 86:87 

19. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/1269) 97 

20. — Bazı milletvekillerine belirtilen sebep ve sürelerde izin verilmesine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1268) 97:98 

21. — 5 - 29 Haziran 1990 tarihlerinde Kopenhag'da düzenlenecek olan 
AGtK II nci İnsani Boyut Konferansının 11-20 Haziran 1990 tarihleri arasında 
yapılacak toplantılarına katılacak 4 milletvekilinin katılmasına ilişkin Başkan
lık tezkeresi (3/1270) 98:99 

22. — 5 - 29 Haziran 1990 tarihlerinde Kopenhag'da düzenlenecek olan 
AGtK II nci İnsani Boyut Konferansının 11-20 Haziran 1990 tarihleri arasında 
yapılacak toplantılarına katılacak milletvekillerine ait siyasî parti gruplarınca 
bildirilen isim listesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1271) 99 

23. — 10/72 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, 
çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1274) 111 

24. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
Meclisin tatili sırasında da çalışmasına ilişkin tezkeresi (3/1277) 111 

25. — Dilekçe Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun Meclisin tatili sıra
sında da çalışmasına ilişkin tezkeresi (3/1276) 111:112 

26. — 10/72 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun Meclisin tatili sırasında da çalışmasına ilişkin tezkeresi (3/1273) 112 

27. — 10/64 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun Meclisin tatili sırasında da çalışmasına ilişkin tezkeresi (3/1275) 112 

28. — Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van 
İllerindeki olağanüstü halin, 19.7.1990 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 
4 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1255) 112:130 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 81,92 

1. — Samsun Milletvekili Mehmet Aydın ile Hatay Milletvekili Kâmran Ka-
raman'ın vefatları dolayısıyla saygı duruşu 81 
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2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım, Aralık 1989 
Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu Raporu (5/51) (S. Sayısı: 442) 92 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat, Mart 1990 
Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komis
yonu Raporu (5/52) (S. Sayısı : 443) 92:94 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 87,94 

1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener ve 10 arkadaşının, Cumhur
başkanı Turgut özal ile ABD Başkanı Bush'un görüşmelerine ait olup gizli kal
ması gereken tutanakların basında yer alması olayı ile ilgili iddiaların açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/103) 87:89 

2. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 15 arkadaşının, Hüküme
tin fiyat artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi 
ölçüde gerçekleştiğini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/104) 89:90 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 14 arkadaşının, yerel yö
netimlere tanınmış olan hak ve yetkiler kısılarak veya tamamen kaldırılarak be
lediyelerin hizmet yapamaz hale getirildiği iddialarını açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 90:92 

4. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu ve 46 arkadaşının, Aliağa'da termik 
santral yapılması konusunda tutarsız davranışlarıyla halkın güvenini yitirdiği, 
biyolojik varlığa ve çevre kirliliğine yönelik kayıtsızlığını sürdürdüğü ve ağır bir 
çıkar ilişkisinin muhatabı durumuna geldiği iddialarıyla, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakam Fahrettin Kurt hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/16) 94:96 

E) ÖNERİLER 96,99 
a) Danışma Kurulu Önerileri 96 
1. — Danışma Kurulunun; 28.5.1990 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan 

ve bu birleşimde okunmuş bulunan (11/16) esas numaralı gensoru önergesinin, 
gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve görü
şülme gün ve sürelerine ilişkin Danışma Kurulu Önerisi 96:97 

b) Siyasi Parti Grubu Önerileri 99 
1. — ANAP Grup Başkanvekili Onural Şeref Bozkurt'un, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 12 Haziran 1990 Salı gününden başlamak üze
re tatile girmesine ilişkin önerisi 99:111 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 131 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 131 
1. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu ve 46 arkadaşının, Aliağa'da termik 

santral yapılması konusunda tutarsız davranışlarıyla halkın güvenini yitirdiği, 
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biyolojik varlığa ve çevre kirliliğine yönelik kayıtsızlığını sürdürdüğü ve ağır bir 
akar ilişkisinin muhatabı durumuna geldiği iddialarıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Fahrettin Kurt hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (»1/16) 131:155 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 155 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 155 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1.1.1988 tarihinden bugüne ka

dar televizyonda yayınlanan yabana diziler için yapılan ödemeye ilişkin Devlet 
Bakanı Mehmet Yazar'dan sorusu ve Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın yazılı 
cevabı (7/1310) 155:156 

2. — Kocaeli Milletvekili Alâettin Kurt'un, Bulgaristan'dan ülkemize göç 
eden soydaşlarımızdan ne kadarının tzmit ve Gebze'ye yerleştirildiğine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı R. Ercüment Konukman'ın yazılı cevabı (7/1318) 156:157 

3. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
nın, Aliağa - Gencelli Termik Santralıyla ilgili beyanlarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'un yazılı cevabı 
(7/1334) 157:160 

4. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, tarım satış kooperatifleri birlikle
rinin ortak sayılarına ve bazı ortaklara genel kurula katılma hakkı tanınmadığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'ün yazılı ceva
bı (7/1335) 160:163 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Yapılan yoklama sonucunda, Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldı

ğından, 
5 Haziran 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 15.20'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 
Kâtip Üye 
Balıkesir 

Ali Sami Akkaş 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

1 . 6 . 1990 Cuma 
Teklifler 

1. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık ve 15 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 28 inci Maddesinin (f) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi (2/373) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 
29.5.1990) 

2. — Malatya Milletvekilleri Galip Demirel ve M. Bülent Çaparoğlu'nun 9.5.1990 Tarihli 
ve 3644 Sayılı 130 İlçe Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tek
lifi (2/374) (içişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.1990) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, "Eğitim - tş Kolu Kamu Görevlileri 

Sendikası" nın kuruluş başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince kabul edilmediği id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bir üniversite öğrencisinin 1 Mayıs olaylarında 

yaralandığı iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1367) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.1990) 

2. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, ülkemizin, Avrupa Arttırma Koordinasyon 
Ajansı (EUREKA) içinde hangi projelere katıldığına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1368) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.5.1990) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Devlet ihale Kanununun 44 üncü maddesi 
uyarınca verilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1369) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 30.5.1990) 

Kâtip Üye 
Konya 

Kadir Demir 
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4 . 6 . 1990 Pazartesi 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, konut edindirme fonu için toplanan paralara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.5.1990) 

2. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve 
Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/850) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. ->• Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sımak tli Beytüşşebap tlçesi Dönmezler Kö
yünden iki vatandaşın Boğazveren Köyü korucuları tarafından gözaltına alındığı iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1370) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.1990) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak tli Beytüşşebap ilçesine bağlı Dön
mezler, Kovankaya ve Yassıtaş köylerindeki vatandaşlardan köylerini boşaltmalarının istendiği 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından yazılı soru Önergesi (7/1371) (Başkanlığa geliş tarihi: 
31.5.1990) 

3. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Cumhurbaşkanlığının 1990 malî yılı ödene
ğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1372) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.6.1990) 

4. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, teknik vasıfları yetersiz olan ispanyol CASA 
firmasına ait uçakların ülkemizce satın alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1373) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.1990) 

5. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Mardin tli Dargeçit İlçesinde 30.5.1990 -1.6.1990 
tarihlerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1374) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.6.1990) 

6. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Nevşehir tli Hacıbektaş tlçesi Karaburna 
Köyü Göleti inşaatına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1375) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 1.6.1990) 

* 

5 . 6 . 1990 Salı 

Teklif 

1. — tzmir Milletvekili Akın Gönen'in, 7.11.1979 Tarih ve 2253 Nolu Çocuk Mahkemele
rinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi ve Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/375) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.1990) 

Rapor 

1. — Cumhurbaşkanlığının 1989 Malî Yılı Kesinhesabına İlişkin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hesaplarını inceleme Komisyonu Raporu (3/1252) (S. Sayısı: 434) (Dağıtma tarihi: 5.6.1990) 
(GÜNDEME) 
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Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Federal Almanya'nın ülkemiz üzerinden Güney 
Afrika Cumhuriyetine denizaltı ve yedek parça sattığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/1376) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1990) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, hangi cezaevlerinde açlık grevi yapıldığına ve 
bu greve katılan hükümlülerin sayısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1377) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1990) 

3. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, bayan özal'ın Japonya ziyaretine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1378) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1990) 

4. —- Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, doludan zarar gören Çankırı tli Eldiven tlçesine 
bağlı köylerden hasar tespiti yapılıp yapılmadığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/1379) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Mustafa Sangül (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 122 nci Birleşimim açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarım yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Burdur Milletvekili İbrahim özel'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARİ 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Kayseri Milletvekili S. Halil Özsoy'un, 3 Haziran yerel seçimlerinin sonuçlarına ilişkin 

gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmak üzere bir arkadaşa söz vereceğim. 
3 Haziran yerel seçimleriyle ilgili, Kayseri Milletvekili Sayın Halil özsoy söz talep etmişlerdir. 
Buyurun Sayın özsoy. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

S. HALİL ÖZSOY (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3 Haziranda yapılan 
belediye seçimleri ve sonuçları hakkında genel bir değerlendirme yapmak üzere huzurunuzdayım. 

Çeşitli spekülasyonlar yapılan bu seçimler, uzun bir süredir Anavatan Partisi açısından 
ne anlama geliyor, muhalefet partileri açısından ne anlama geliyor; dün ne anlama geliyordu, 
bugün ne anlama geliyor; onları izah etmek için huzurunuzda bulunmaktayım. 

Sonuçlar alındıktan sonra, bu seçimleri ne kadar küçümsemeye çalışırlarsa çalışsınlar, ga
zete koleksiyonları açıkça gösteriyor ki, her iki muhalefet partisi de, bu seçimleri bir erken ge
nel seçim provasına dönüştürmek için, bu seçimleri Anavatan İktidarı için bir güvenoyuna dö
nüştürmek amacıyla elinden gelen her çareye başvurmuşlardır. (ANAP sıralarından "Doğru" 
sesleri) 

Sayın İnönü, bunun için meydanlara çıkıp, "ANAP gemisini yolcu edin", "ANAP gemisi 
karaya oturdu", "Sİ beldede ANAP'a git diyeceksiniz", "Bunu başlarına vura vura anlatacağız" 
diyordu. 

Sayın Demirel de Sayın İnönü'den geri kalmadığını ispatlamak telaşı içinde, "Halkımız, 
ANAP'a, 3 Haziranda sepeti koluna, herkes yoluna diyecek. Bu seçimleri önemseyin, Sİ bele
diyeden ne olur demeyin. Eğer onlara oy verirseniz, bunlar yerinden gitmezler. Senin avukatın 
biziz. Bu ülkeyi idare edenler köylü düşmanıdır. ANAP sandıkta kalacak, 3 Haziran seçimi 
DYP'nin iktidar vizesi olacak" diyordu. 
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Bunlar dün söyledikleriydi ve bunlar gazete manşetlerinde kaldı. Şimdi, muhtemelen "Dün 
dündür, bugün de bugündür" diyeceklerdir. Peki bugün ne olmuştur?.. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bugün de, "seçimlere devlet girdi" diyorlar... 

ÎBRAHÎM TEZ (Ankara) — Doğru, doğru tabiî... 
S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Belediye yapılan yere yol yapmayacak mısınız, su götür

meyecek misiniz, kanalizasyon yapmayacak mısınız, altyapı hizmetleri getirmeyecek misiniz? 
Devlet kimin için vardır? Millet için vardır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, madem öyleydi de, bu resimlerdeki, Kayseri Belediyesinin arabaları 
Kırşehir'de ne arıyordu? Ankara Belediyesinin arabaları Kırşehir'de ne arıyordu? Antalya Be
lediyesinin arabaları Çolaklı'da ne arıyordu? inegöl Belediyesinin arabaları Cerrah'ta ne 
arıyordu? 

Sayın milletvekilleri, biz, Bitlis'in Koyunlu'sunda, adayımız olmadığı halde belediye mec
lis üyeleri için seçimlere girdik. Biz, orada belediye başkanlığı için aday göstermedik; ama, ses
leniyorum Bitlislilere; biz Koyunlu'ya ne yaptıysak Yolalan'a da onu yaptık. Bizim devletimiz, 
milletimiz için vardır; bizim hizmet anlayışımız budur. Devlet girmekle, devlet düşmanın top
rağına girmiyor; insanımıza hizmet etmek için gidiyor. Bunun böyle bilinmesini, bilhassa, yüksek 
huzurlarınızda arz ediyorum. 

Bugün ortaya çıkan tablo nasıl bir tablodur?.. Sadece rakamları konuşmak şartıyla tablo
ya bir göz atalım. Bu rakamların ne anlama geldiğini sonra yine tartışırız. Bakınız rakamlar 
ne diyor? 3 Haziran seçimlerinin mukayese bazı, 26 Mart seçimleridir. Biz muhalefetin yaptığı 
hatayı tekrarlamıyoruz; genel seçimler bazında bu mahallî seçimlere bakmıyoruz. 3 Haziran 
seçimlerinin -her zaman iddia ediyoruz- mukayese bazı, 26 Mart seçimleridir. Bu iki seçimin 
mukayesesi durumunda ortaya enteresan sonuçlar çıkıyor. 

Birincisi, ANAP, seçim yapılan beldelerde oylarını yüzde 110 nispetinde artırmıştır. Bu 
beldelerde ANAP, 26 Mart 1989 da üçüncü parti idi, oyların ise 21,3'ünü almıştı. 3 Haziran 
1990 seçimlerinde ise birinci partidir ve oyların yüzde 37'sini almıştır. DYP, yaklaşık olarak 
12 bin olan oyunu sadece bin artırarak 13 bin oya ulaştı; yüzde 22 olan oy nispetini yüzde 20'ye 
düşürdü. Bu neyi gösterir; 11 bin yeni seçmenin sadece 1 500'ünün oyunu aldığını gösterir. 
ANAP'ın oyu 13 bin artmıştır. Bu oylar yeni seçmenlerden ve diğer partilerden partimize ak
mıştır. SHP'nin oyları, sadece nispet olarak değil, oy olarak da azalmıştır. 8 parti içinde, bü
yüyen tek parti, Anavatan Partisi olmuştur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP dışındaki 7 partinin kazandığı belediye başkanı sayısı 22'de kalmıştır. Tek başına, 
ANAP, belediye başkanı sayısı itibariyle, seçime katılan diğer 7 partinin toplamından fazla be
lediye başkanlığı kazanmıştır. 

Beldeler itibariyle yapılan değerlendirmelerden çıkıyor ki, ANAP'ın sadece birkaç küçük 
beldede oyu azalmış, DYP ile SHP'de -sizlerin de bildiği gibi- büyük bir erime görülmüştür. 
örnek pek çok. Sadece iki örnek vereceğim : Adıyaman'ın Kömür Beldesinde ANAP 26 Mart 
1989'da yüzde 8 oy almıştır. 3 Haziran 1990'da bu oy oranımız yüzde 36'ya çıkmıştır. DYP 
ise, yüzde 30 olan oy oranını, 3 Haziran 1990 da yüzde 6'ya düşürüvermiş; daha doğrusu, va
tandaş DYP'nin muhalefetini, tespitlerini beğenmemiştir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 
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Afyon'un Kırka Beldesinde yüzde 7 olan oyumuzu yüzde 42'ye çıkarırken, SHP yüzde 
35'ten yüzde 14'e inmiştir. Tecelliye bakın ki, biz Kömür'de oylarımızda yüzde 450 artış sağ
larken, SHP oy nispetini düşürmesine rağmen Belediye Başkanlığını kazanmıştır. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Orada jandarma vardı. 

BAŞKAN — Lütfen... 

S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Kaybettiğimiz yerlerde dahi oylarımız artış göstermiştir. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Jandarma vardı orada. 

BAŞKAN — Jandarma her yerde var. Ancak, devletin güvenlik gücü olarak, şerefle var
dır. Sayın öztürk, ne söylemek istiyorsunuz? Jandarma senin köyünde yok mu? (ANAP sıra
larından alkışlar) 

S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Sayın milletvekili, siz de jandarmalık yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, hatibin sözlerini tamamlamasına müsaade etmenizi rica ve 
hareketinizin usul dışı olduğunu ikaz ediyorum. 

Buyurun sayın hatip. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Allah'tan korkmuyorsunuz, jandarma gönderiyorsunuz. 

S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Bölgeler itibariyle, ANAP'lı ve diğer partileri değerlen
direlim : ANAP oylanndaki artış bazı illere ve bölgelere bağlı olarak kalmamıştır; biz Van'da 
da oyumuzu artırmışız, Zonguldak'ta da oyumuzu artırmışız; biz Bursa'da da oyumuzu artır
mışız, Nevşehir'de de oyumuzu artırmışız; bütün yurt sathında oylarımızın arttığım hepiniz 
görüyorsunuz. Zannederim, hareketiniz bundandır sayın milletvekili. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Söylediğine sen de inanmıyorsun. 

S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Ben inanıyorum; inanmazsam bu konuşmayı yapmam. 
Ben inanıyorum... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) — Avuç içi kadar yerdeki 150 kişiyi elinizin içine aldınız. 

S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Kamuoyu araştırmalarını 500 kişiye yaptırıyorsunuz; onu 
Türk kamuoyuna mesnet kabul ediyorsunuz sayın milletvekili (Gürültüler) 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Sayın Başkan devam et; uyma çoluğa çocuğa. 

BAŞKAN — Sayın özsoy, lütfen, toparlamaya çalışın; bu arada bazı heyecanlı sayın üye
lerin de sağlık durumu sıkıntıya giriyor. O bakımdan, Sayın Ertüzün -sağlığınıza dikkat etme
nizi tavsiye ederim- biraz sıkıntıya geldi... 

Buyurun Sayın özsoy. 

S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Toparlıyorum. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Hasta var... Hastalık sende... Hasta! 

S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Sayın milletvekilleri, rakamları kısaca arz ettim. Maksa
dımız polemik yapmak olsaydı, bu rakamları, tıpkı, muhalefet liderlerinin seçimlerden önce 
kullandıkları üsluplarla yorumlayabilirdik; ama, öyle yapmayacağız. Bu rakamları ucuz pole
mik vasıtası olarak kullanmayacağız. Bu rakamlardan yola çıkarak, bu rakamların sonuçlan-
run ışığı altında, Türk siyasetinin bugünkü meselelerini değerlendirmeye çalışacağız. 
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önce şu hususu bir kere daha vurgulamakta fayda var : Bu seçim, tıpkı 26 Mart seçimleri 
gibi, mahallî bir seçimdir. Hepimiz biliyoruz ki, mahallî seçimlerde sonucu tayin eden faktör
lerle, genel seçimlerde sonucu tayin eden faktörler az çok birbirinden farklıdır. Bu bakımdan, 
bir mahallî seçimde alınan sonuçları, sanki bir genel seçimde alınmış gibi yorumlamak yanlış
tır. Biz, bunu, bugün söylüyor değiliz. Biz, "Dün dündür, bugün bugündür" demiyoruz; dün 
de bunu söyledik, bugün de bunu söylüyoruz; çünkü, bunun doğru olduğuna inanıyoruz. 

26 Mart seçimlerinde alınan sonuçları, sanki bir genel seçim sonucuymuş gibi değerlen
dirmeye kalkışanlara, o zaman anlatamadığımız da işte buydu. Ancak, bizim, 26 Mart seçim
lerinden sonra söylediğimiz bir şey daha var : Millet, 26 Mart seçimlerinde bize bir uyarıda 
bulunmuştu. Biz, millet iradesine saygımızın bir gereği olarak, bu işareti, bu ikazı değerlendir
dik. Millete küsmedik; sadece nerede yanlış yaptığımızı, yaptığımız işleri millete iyi anlatmadı
ğımızı anladık. Bugün, 3 Haziran seçimlerine de böyle bakıyoruz. Bu sonuçlar bize bir şeyler 
söylüyor : Millet, bu sonuçla sadece bize değil, size de bir şeyler söylüyor. Bakınız, biz 26 Mart 
seçimlerine, hem Hükümette ve hem de mahallî idarelerde iktidar olarak girdik. Üstelik, ikti
sadî bakımdan yılların tortularını, kangrenleşmiş problemlerini çözmek için, birçok acı ilaca 
müracaat etmek mecburiyetinde kalmış bir iktidar olarak girdik. Yıllardır el atılamadığı için, 
içinden çıkılamaz hale gelmiş pek çok iktisadî ve sosyal probleme, oy hesabına düşmeden, ce
saretle cerrahî müdahalede bulunmuş bir iktidar olarak girdik ve o seçimlerde, millet bize bir 
bakıma ikazda bulundu; "Bu kadar hızlı gitme" dercesine, frene bastı, bize bir mesaj verdi, 
biz de bu mesajı elimizden geldiği kadar değerlendirmeye çalıştık. 

Şimdi bu son seçim sonuçları da gösteriyor ki, bu mesajı iyi değerlendirmişiz; ama, dedi
ğim gibi, 3 Haziran seçimlerinde size de bir mesaj var : Millet, 26 Martta yapılan belediye se
çimlerinde, pek çok belediyeyi size teslim etti. Sizi, mahallî idarelerde bir sınamak istedi ve 
sınadı. Şimdi 3 Haziran rakamlarıyla size şunu söylüyor : "Siz bu işi beceremediniz. Siz bu 
işi kıvıramadınız," (ANAP sıralarından alkışlar) "Size belediye teslim edilemez" dedi. Bu be
lediye seçimlerini, genel seçimlerle irtibatlandırmadan önce, size gönderilen mesajı anlamaya 
çalışınız. Vatandaş size bir mesaj veriyor. Bu belediye seçimleri vasıtasıyla, diğer belediyelere 
de mesaj veriliyor; bu mesajı değeriendiremezseniz, işte asıl o zaman hüsrana uğrarsınız. O 
takdirde, vatandaşın, muhalefet olarak yaptıklarınızı onaylamadığını; sizden, laf değil alter
natif projeler istediğini, şahıslarla uğraşmayı bir kenara bırakıp, memleketin ciddî meseleleri 
için, ciddî politikalar üretmenizi istediğini düşünebilirsiniz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Aklı kendine ver, bize akıl verme. 

S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Görüyorsunuz ki, vatandaş, bu köhne, bu çağdışı muha
lefet anlayışına iltifat etmiyor; artık, dünya değişiyor; dünyadaki siyasî haritalar değil, zihnî 
haritalar da değişiyor. Bugün içinde yaşadığımız dünya, otuz yıl önceki, yirmi yıl önceki, on 
yıl önceki dünya değil... Bütün dengelerin alt üst olduğu, eski kalıpların yerle bir edildiği dün
yada, şahıslara dönük politika yapmanın hiçbir manası olmadığını, vatandaş bilmiyor mu sa
nıyorsunuz? Eğer, böyle bir dünyada, Türk toplumu gibi genç ve dinamik bir toplumda, hâlâ 
yirmi yıl öncesinin, hâlâ on yıl öncesinin alışkanlıklarıyla politika yapmaya devam ederseniz, 
vatandaşın size vermek istediği mesajı anlayamamışsınız demektir. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, 20 dakika oldu... Grup adına mı ko
nuşuyor. 
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S. HALİL ÖZSOY (Devamla) — Millete nasıl hizmet götüreceğinizi somut olarak göster
mek ve varsa alternatif projelerinizi geliştirmek yerine, şahıslara saldırmayı marifet zanneder
seniz, vatandaşın size vermek istediği mesajı anlayamamışsınız demektir. Milletin gerçek bek
lentilerini ciddî olarak araştırmak yerine, düzmece kamuoyu araştırmalarıyla kendinizi avut
mayı tercih ederseniz, bu seçim sonuçları da size bir şey söylemeyecek demektir. (ANAP sıra
larından "Bravo" sesleri) Ama, muhalefet partilerimizin de bu seçim sonuçlarını soğukkanlı
lıkla değerlendirerek, Türk siyasî hayatının şahıslar etrafında dönüp duran bir kısır döngü ol
maktan kurtulmasına katkıda bulunacağına inanmak istiyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özsoy. 
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum efendim? 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz... 
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — Burada parti adına konuşulur mu? 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Samsun Milletvekili Mehmet Aydın île Hatay Milletvekili Kâmran Karaman'm vefatlarına 

ilişkin başkanlık tezkeresi (3/1267) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, Samsun Milletvekili Mehmet Aydın ve 
Hatay Milletvekili Kâmran Karaman'ın vefat ettiklerine dair, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Samsun Milletvekili Mehmet Aydın, 26.5.1990 günü; Hatay Milletvekili Kâmran Karaman 
4.6.1990 günü vefat etmişlerdir. 

. Merhumlara Tanrıdan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Aziz arkadaşlarımızın yüce 
hatıraları önünde, Genel Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. 

Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Samsun Milletvekili Mehmet Aydın ile Hatay Milletvekili Kâmran Karaman'ın vefatları 

dolayısıyla saygı duruşu 
(Saygı duruşunda bulunuldu) 
BAŞKAN — Allah rahmet eylesin. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, 

Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın, vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumlmrbaşkanlığı tezkere
si (3/1258) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının 8 adet tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Mayıs - 1 Haziran 1990 tarihleri arasında Fransa'ya 
gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Baka
nı Mehmet Yazar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Hollanda ve Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüsüne kadar Dışişleri 
Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı İsmail Safa Giray'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1259) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Mayıs - 1 Haziran 1990 tarihleri arasında Hollanda 
ve Fransa'ya gidecek olan, Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığı
na, Millî Savunma Bakanı t. Safa Giray'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Arnavutluk ve isveç'e gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'un 
dönüşüne kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçecüer'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1260) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 27 Mayıs - 3 Haziran 1990 tarihleri arasında Arnavutluk 
ve İsveç'e gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'un dönüşüne kadar; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçecüer'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Cezayir'e gidecek olan Bayındırlık ve iskân Bakanı Cengiz Allınkaya'nın dönüşüne kadar 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Oruç'ün vekillik etmesinin uygun görüldük 
güne ilişkin Cumlıurbaşkanlığı tezkeresi (3/1261) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Akdeniz Havzasındaki su sorunlarının görüşülmesi ve uzun vadeli olarak suların yöneti
miyle ilgili toplanüya katılmak üzere, 28-31 Mayıs 1990 tarihleri arasında Cezayir'e gidecek 
olan Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altmkaya'mn dönüşüne kadar; Bayındırlık ve tskân 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6.— 27Mayıs -1 Haziran 1990 tarihleri arasında Fransa'ya gidecek dan Devlet Bakam Işın 
Çelebi'nin dönüsüne kadar Devlet Bakanlığım vekillik etmesi uygun görülen Devlet Bakanı Mehmet Ya
zar aynı tarihte yurt dışmda olacağından; Devlet Bakanı Iştn Çelebi'nin dönüsüne kadar Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/1262) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 21 Mayıs 1990 gün ve Kan. Kar. 39.06.64.90.271 sayılı yazımız. 
Görüşmelerde bulunmak üzere 27 Mayıs -1 Haziran 1990 tarihleri arasında Fransa'ya gi

decek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Mehmet Yazar'in vekillik çtmesi ilgi yazımızla uygun görülmüştü. 

Ancak, Devlet Bakanı Mehmet Yazar yurt dışına gideceğinden, 30 Mayıs - 1 Haziran 1990 
tarihleri arasında Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2 — italya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Yazar'm dönüşüne kadar Devlet Bakanlığım, 
Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1263) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Araştırma Koordinasyon Ajansı EUREKA'nın Bakanlar Konferansına katılmak 
üzere, 30 Mayıs - 2 Haziran 1990 tarihleri arasında italya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Meh
met Yazar'm dönUşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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8. — Devlet Bakanı Mehmet Yazar 3-25 Haziran 1990 tarihleri arasında izinli bulunduğun
dan, bu sûre zarfında, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1264) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı Mehmet Yazar 3 - 25 Haziran 1990 tarihleri arasında izinli bulunduğun
dan, bu süre zarfında Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın vekillik etmesi
nin, Anayasanın 113 üncü maddesi gereğince, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

9. — Suudî Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı M, Wıbi Dinçerler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1265) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Mayıs - 4 Haziran 1990 tarihleri arasında Suudî Ara
bistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştun 

10. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ile Mm Milletvekili Hüseyin Aydın Arvasi'nin 17.7.1950 
tarih ve 5682 saydı Pasaport Kanununun 13 üncü ve 14 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine ilişkin 
kanun teklifini (2/359) geri aldıklarına ilişkin önergeleri (4/180) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri verilmesi istemine dair önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

17.7.1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü ve 14 üncü Maddelerinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun teklifimizi geri çekiyoruz. 

Gereğini saygıyla arz ederiz. 

Dr. Ülkü Güney Aydın Arvasi 
Gümüşhane Van 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonunda bulunan kanun teklifi geri verilmiştir. 
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11. — Şanlıurfa Milletvekili Bahri Karakeçili'nin, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine iliş
kin önergesi (4/181) 

BAŞKAN — Komisyondan bir istifa önergesi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İki - üç komisyonda ve Grup Yönetim Kurulunda görevli olduğum için hepsini birden yü
rütmek imkânsızdır. 

Bu nedenle Adalet Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bahri Karakeçili 
Şanlıurfa 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

12. — (Mm cezasına hükümlü Ekrem Dağ ve Ahmet AUtnbek hakkındaki dava dosyastnm (3/1176) 
geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1266) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, bir geri isteme tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 27.3.1990 gün ve 08-3-301-08512 sayılı yazımız. 
b) Adalet Bakanlığının 18.5.1990 gün ve CİGM. 1.134.2.1990/021883 sayılı yazısı. 

İşlemiş oldukları suçu gizlemek, delil ve emarelerini ortadan kaldırmak ve de kendilerini 
cezadan kurtarmak maksadı ile iki kişiyi öldürmek suçlarından ölüm cezasına mahkûm edilen 
Ekrem Dağ ve Ahmet Altınbek'e ait dava dosyası ilgi (a) yazımız ekinde gereği yapılmak üzere 
sunulmuştu. 

Hükümlülere ait mahkûmiyet dosyasında yer alan ve ağır hapis cezasına mahkûm edilen 
diğer hükümlü Mustafa Sargın tashihi karar talebinde bulunmuş olduğundan, bu talebin ince
lenmesi için adı geçenlere ait dava dosyasının Adalet Bakanlığına tevdi edilmek üzere Başba
kanlığa iade edilmesini arz ederim. 

Yıldırım Akbulut 
Başbakan 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan dosya, Hükümete geri verilmiştir. 
13. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu 'nun (6/801) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş

kin önergesi (4/182) 

BAŞKAN — Bazı sözlü soruların geri verilmesine dair önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 452 nci sırasında yer alan (6/801) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 
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14. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın (6/803) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/183) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 454 sırasında yer alan (6/803) esas numaralı sözlü soru 
önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Erdal Kalkan 
Edirne 

15. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'm (6/612) numaralı sözlü sorusunu geri aldığtna ilişkin 
önergesi (4/184) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 302 nci sırasında yer alan (6/612) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Ersin 
tzmir 

16. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çaktroğlu'nun (6/781) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/185) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 510 uncu sırasında yer alan (6/781) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

17. — Mardin Milletvekili Süleyman Çekbi'nin (6/772) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
ilişkin önergesi (4/186) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin sözlü sorular kısmının 501 inci sırasında yer alan (6/772) esas numaralı sözlü 
soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ediyorum. 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir. 

18. — 5590 sayılı Kanun 118 sayılı ihracatı Geliştirme Etüd Merkezi Kurulması Hakkında 
Kanun ile 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununda değişiklik Yapılmasına Dair 
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Kanun Tasarısının, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre, bir defaya mahsus olmak üzere Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonuna geri verilmesine ilişkin Komisyon Başkanlığı tezkeresi (3/1272) 

BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Başkanlığının, içtüzüğün 89 uncu 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde bulunan 429 sıra sayılı 5590 sayılı Kanun, 118 
sayılı İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi Kurulması Hakkında Kanun ile 132 sayılı Türk Stan
dartları Enstitüsü Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısının içtüzü
ğün 89 uncu maddesine göre Komisyonumuzda bir defa daha görüşülmek üzere komisyonu
muza geri verilmesi hususunda gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Söz konusu tasarının tümü, İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre, bir defaya 
mahsus olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna geri verilmiştir. 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener ve 10 arkadaşının, Cumhurbaşkanı Turgut Ozal 
ile ABD Başkanı Bush'un görüşmelerine ait olup gizli kalması gereken tutanakların basında yer alması 
olayı ile ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/103) 

BAŞKAN — Üç adet, Meclis araştırması önergesi vardır; sırasıyla okutuyorum : 
Buyurunuz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Parlamentolar, demokratik parlamenter sistemin vazgeçilmez unsurlarıdır. Parlamentola
rın, dolayısiyle buralarda görev ifa eden milletvekillerinin saygınlıklarının korunması, sistemin 
iyi işlemesi açısından kaçınılmazdır. 

Anayasamızın, "Başlangıç" kısmında yer alan, "Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, ege
menliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kı
lınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icapla
rıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı; kuvvetler ayrımının, devlet organları ara
sında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli devlet yetkilerinin kullanılmasından ibaret 
ve bununla sınırlı medenî bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve 
kanunlarda bulunduğu; her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden, 
eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni için
de onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisi
ne doğuştan sahip olduğu "gerçeğine rağmen, ülkemizde zaman zaman gerek milletvekilleri, 
gerekse Parlamentomuz aleyhine hoş olmayan bazı isnatlar ileri sürülmekte, hem Parlamento
muzun manevî şahsiyetine, hem de milletvekillerimizin itibarına gölge düşürülmek istenmektedir. 
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Bunun son örneğini, Cumhurbaşkanımız Sayın özal ile Amerika Birleşik Devletleri Baş
kanı Sayın Bush'un görüşmelerine ait tutanakların basında yer alması ve konuyla ilgili olarak, 
yine basında yer alan birtakım iddia ve karşılıklı suçlamalar teşkil etmektedir. 

Konu, ilk olarak Güneş Gazetesinin 7.3.1990 tarihli nüshasında "özal - Bush Görüşmesi
nin Tutanaklarını Açıklıyoruz" başlıklı haberi ile kamuoyuna duyurulmuş ve sonraki günlerde 
basında çeşitli haber ve yorumlara yer verilmiştir. 

tddialar, özal - Bush görüşmesine ait olup, gizli kalması gereken görüşme tutanaklarının, 
Dışişleri Bakanlığının aday memuresi tarafından, Gaziantep Milletvekili Sayın Hasan Celâl Gü
zel'e -aralarındaki hissi ilişkiden dolayı- intikal ettirildiği ve daha sonra da sayın Güzel tarafın
dan basına verildiği şeklinde kamuoyuna aksetmiştir. 

Bilahara, gerek Hande Şevkat Mumcu ve Hasan Celâl Güzel'ce, gerekse Dışişleri Bakanlı
ğı yetkilileri ve Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığınca ileri sürülen çeşitli iddia ve 
görüşler de, basın kanalıyla kamuoyuna duyurulmuş ve yapılan yorumlar ile olay, karmaşık 
bir hal almıştır, öyleki, olayın gerçekliğinden daha çok, komplo olduğu üzerinde tartışmalar 
yapılmaya başlamıştır. 

Kamuoyunu yaklaşık ikibuçuk aydır tamamen meşgul eden bu iddia ve tartışmalar, Han
de Şevkat Mumcu'nun, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde 23.S.1990 tarihinde yapılan 
duruşmada verdiği son ifadesi ile, daha değişik bir boyut kazanmıştır. Bu ifade ile, iddianame
de yer alan hususların tamamını redettiğini, zira gerek Dışişleri Bakanlığı Müsteşarınca, ge
rekse Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığınca ve de Ankara Emniyet Müdürlüğünce 
alınan ifadelerini manevî baskı ve zorlamalar altında verdiğini ifade etmiştir. 

Davanın esasını gölgede bırakıp, asıl konu olarak, hissî ilişkiler senaryosunu ön plana çı
karan bir soruşturma taktiğinin amaanın ortaya çıkarılması, Parlamentomuzun saygınlığı ve 
devletin varlığının teminatı için şarttır. 

Söz konusu olay her ne kadar mahkemeye intikal etmiş ise de, Anayasamızın 138 inci mad
desinin üçüncü fıkrasında yer alan "görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde 
yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir 
beyanda bulunulamaz" amir hükmü göz önünde tutularak ve bu hükme bağlı kalınarak, ko
nunun, kurulacak bir Meclis,araştırması komisyonunca, yukarıda belirttiğimiz hususlar çerçe
vesinde incelenmesi ve hiçbir tereddüde imkân vermeyecek şekilde açıklığa kavuşturulması zo
runlu hale gelmiştir. 

Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Mustafa Uğur Ener Gökhan Maraş Burhan Cahit Gündüz 
Kütahya Kırşehir İzmir 

Burhan Kara Mahmut Karabulut Alpaslan Pehlivanlı 
Giresun Sivas Ankara 

Mehmet Çevik Rüştü Kâzım Yücelen Hamdi özsoy 
Ankara îçel Afyon 

Eyüp Aşık Mustafa Balcılar 
Trabzon Eskişehir 
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BAŞKAN — Önerge, gündemde yerini alacak, öngörüşme açılıp açılmaması hususu, sıra
sında görüşülecektir. 

2. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 15 arkadaşının, Hükümetin Fiyat artışları ve 
hayat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi Ölçüde gerçekleştiğini tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/104) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ANAP'ın 1983 yılında milletvekili genel seçimlerine girerken ve iktidara geldikten sonra, 
fiyat artışları ve hayat pahalılığı konusundaki görüş ve tespitleri ile, Türk Halkına yaptığı ve 
hepsi yazılı belgelerde yer alan vaat ve taahhütlerden bazıları şöyledir : 

"Fiyat istikrarı olmayan bir ülkede, bütün değer sistemleri yıkılmış demektir." 
"Sağlıklı ve dengeli bir kalkınma için, enflasyonun mutlaka kontrol altında tutulması şart

tır.". 
"Enflasyonu artıralım, işimizi daha iyi idare ederiz dediğimiz zaman, Türk ekonomisi daha 

büyük çıkmazlara girer ve dar gelirliler bundan büyük zarar görürler." 
"Enflasyonu durduramadığımız sürece zamlar da durmaz, hayat pahalılığı devam eder." 
"Enflasyonu, yani hayat pahalılığını durdurmak en önemli gayemizdir." 
"Bizim gayemiz, hayat pahalılığını yüzde 10'un altına düşürmektir." 
"Enflasyonu afyon alışkanlığına benzetiyoruz. Çünkü, bu illete tutulan bundan vazgeç

mek istemez." 
"Namusuyla çalışan bir insan için enflasyon kanserdir. Çünkü, enflasyon onun işletme 

sermayesini bitirir, götürür." 
"Enflasyonu yüzde 10'un altına düşüremezsek, fakir fukarının durumu daha da kötüye 

gider. Enflasyon yüzde 10'un altına düşerse, fakir fukaranın durumu hızla düzelecektir." 
"Enflasyon beklentisinden kimsenin haksız kazanç sağlamasına imkân bırakmayız." 
"Hükümet olarak öncelikli hedefimiz, enflasyonun belini kırmaktır. Hayat pahalılığı ar

tış hızını önce yavaşlatmak, sonra normale doğru çekmektir." 
"Bütçe meselelerini para basma yoluyla halletmeye kalkışmak, dar gelirlinin cebinden para 

çalmaktır." 
"Eğer, işin kolayına kaçar, bol bol para basarsanız, o zaman kaşıkla verip, kepçeyle geri 

almak dediğimiz durum ortaya çıkar." 
"Enflasyonu durduramadığımız sürece paramız değer kaybeder." 
"Milletimizin, zam yaparak kalkınacağımızı iddia eden politikacılara inanacağını sanmı

yoruz." 
"İşsizliği kalıcı olarak çözmenin tek yolu, kalkınma hızını yüzde 7'lerin üzerine çıkarmak

tadır. Enflasyon düşürülmedikçe, kalkınma hızı yüzde 7'lerin üzerine çıkarılamaz." 
"Fiyatlar arasında büyük gelir farklılıkları olması, aşırı kazançlar yanında fakirliğin yay

gınlaşması sosyal dengeyi bozar, gelişmeyi durdurur." 
"Enflasyonu azaltmadan fakirin durumunu düzelteceğini iddia edenler, en büyük sahte

kârlardır." 
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ANAP'in iktidarda olduğu 1984 - 1989 yılları arasında ortalama yıllık fiyat artışı yüzde 
50 olmuştur, tçinde bulunduğumuz yılın ilk dört aylık tüketici fiyatları artış hızı ise yüzde 20 
olup, öngörülen hedefin aşılacağı kesinleşmiştir. 

İktidar partisinin bu sonuçlar karşısında, yukarıdaki taahhütlerini hangi ölçüde gerçek
leştirip gerçekleştiremediğini ve bunun sebeplerini araştırmak amacıyla, Anayasanın 98 inci 
ve tçtüzüğün 102 nci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. 

Tevfik Ertüzün Vefa Tanır Mehmet Gölhan 
Zonguldak Konya Sakarya 

Ahmet Neidim Atilla tmamoğlu İsmail Köse 
Sakarya Kahramanmaraş Erzurum 

H. Cavit Erdemir Alettin Kurt Ömer Şeker 
Kütahya Kocaeli Konya 

Adil Aydın Mehmet Korkmaz Güneş Müftüoğlu 
Antalya Kütahya Zonguldak 

İbrahim Gürdal Mehmet Çakıroğlu Orhan Şendağ 
İsparta Trabzon Adana 

Fuat Kılcı 
tzmir 

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

görüşme, sırasanda yapılacaktır. 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 14 arkadaşının, yerel yönetimlere tanınmış 
olan hak ve yetkiler kısılarak veya tamamen kaldırılarak belediyelerin hizmet yapamaz hale getirildiği 
iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/105) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

26 Mart 1989 tarihinde yapılan mahallî seçimlerin neticesinde, bozguna uğrayan Anava
tan Partisi iktidarı, milletten yemiş olduğu tokadın etkisinden hâlâ kurtulamamıştır. 

Türk Milletinin "seni istemiyorum" demesinden ve bunu oylarıyla ilan etmesinden son
ra, büyük bir korkuya ve endişeye kapılarak, parti ve hükümet programları ile kendi sözcüleri
nin kamuoyuna açıkladıkları hususları inkâr etmeye başlamışlardır. 

Anavatan Partisi programında, "Kamu yönetiminde merkeziyetçiliğin azaltılması, özel
likle hizmetlerin etkili, hızlı ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için, mahallî idarelerin yetkiler 
ve imkânlar yönünden güçlendirilmesini zorunlu görüyoruz" demektedir. 

Ayrıca, özal Hükümetlerinin programlarında ve Anavatan Partisi sözcülerinin ifadelerin
de; "Vatandaşa hizmet götürülürken, merkeziyetçiliğin azaltılacağı, mahallî teşkilatların yetki 
ve sorumluluklarının artırılacağı, mahallî idareleri ilgilendiren plan ve kararların o yöre halkı
nın temsil edildiği belediye meclislerince karara bağlanacağı ve böylece demokrasinin ve de-
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mokratik uygulamanın yerleşeceği" belirtilmişken bugün, yukarıdaki sözler kendilerine ait de-
ğilmişcesine hareket etmekte ve çıkardıkları kanun, kanun hükmünde kararname ve Bakanlar 
Kurulu Kararı ile bunun tam tersini yapmaktadırlar. 

Aslında, Anavatan Partisi İktidarının bu tutumu, kamuoyu tarafından yadırganmamak-
tadır. Çünkü, Anavatan Partisi için önemli olan kanunlar, kurallar, prensipler ve verilmiş söz
ler değil, menfaatler, çıkarlar ve fırsatçılıktır. 

Esasen, Anavatan Partisi İktidarının yedi yıllık uygulaması neticesinde görülen gerçek, 
kanun, tüzük, program ve nizam tanınmamaktır. 

Anavatan Partisi İktidarı, yaptığı icraatla bizim bu iddialarımızı hergün teyid etmektedir. 
Bunun en güzel örneği de, 3194 sayılı İmar Kanunu değişikliklerinde görülmektedir. 

Şöyle ki : 
1. İktidar, 13.9.1989 tarih ve 14499 sayılı Bakanlar Karulu Kararı ile 28 adet alam, tu

rizm bölge ve turizm alam ilan ederek, 
2. 5.3.1990 tarih ve 90/70 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "18 adet turizm planı ve tu

rizm merkezleri tespiti" yaparak, 
3. 9.11.1989 tarih ve 89/383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile "özel Çevre Kurulu 

Başkanlığı" kurarak ve kuruma, plan yapma yetkisi vererek; 
Daha önce belediyelere verilen yetkileri, parça parça tekrar geri almış ve 3194 sayılı İmar 

Kanununun demokratik yönünü yok etmiştir. 
Halbuki 2.5.1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gö

rüşülürken, Anavatan Partisi sözcüleri kanunun tek amacının, yerel yönetimlere imar planları
nı "yapma, yaptırma ve onama" yetkilerinin verilmesi olduğunu, bunun da en demokratik 
bir uygulama olduğunu ısrarla savunmuşlardır. 

Bugün ise, yerel yönetimlere verilen, imar planlarını yapma, yaptırma ve onama yetkileri
ni merkezî hükümette toplamak istemektedir, 

Bize göre, 198S yılında çıkarılan 3194 sayılı İmar Kanunu ile iktidar, belediyere yetki ver
memiş, kendi taraftarı belediye başkanlarını yetkili kılmıştır. Belediyelerin yönetimini kaybe
dince, taraftarlarına verdiği yetkileri belediyelerden geri almış ve böylece kendi taraftarlarını 
ve menfaat gruplarını memnun etmeye çalışmaktadır. 

Anavatan Partisinin ve iktidarının, imar konusundaki bu politikası, partizanlığı ve kayır
mayı hangi boyutlara götürebileceğinin düşündürücü bir örneğidir. 

26 Mart Seçimlerinden önce gazetelere çarşaf çarşaf ilan vererek, "Bana oy vermezseniz, 
belediye başkanlarınızı urganla bağlarım" diye halkı ve muhalefeti tehdit eden Anavatan Par
tisi İktidarı, geçen bir yıllık süre içerisinde; 

— Genel bütçeden belediyelere ödenmesi gereken paylarını, "borçları vardır" iddiasıyla 
ödemeyerek, 

— Belediyelerin tahsil ettikleri bazı vergilerin nispetlerini azaltarak, 
— Dış kredilerin kullanılmasını imkânsız hale getirerek, 
— Bakanlıkça yapılan teftişlerde taraf tutularak ve seçilmiş olan kimseleri gelişigüzel gö

revden alarak, 
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— 3194 sayılı tmar Kanununda değişiklik yapmak suretiyle, daha önce verilen yetkileri 
geri alarak, 

Belediye başkanlarının ellerini ve kollarını gerçekten bağlamakta ve halka hizmet götür
meyi imkânsız hale getirmektedir. 

v Partizanca yapılan bu kötü icraatın ve geriye dönüşün milletimize, şehircilik açısından çok 
pahalıya mal olacağı kesin olmasına rağmen, bunda ısrar etmenin altında hangi siyasî ve eko
nomik çıkarların yattığı kamuoyunca bilinmektedir. Bu da 26 Mart seçimlerinde belediyelerin 
Anavatan Partisinin elinden çıkmış olmasıdır. 

Yapılan bu değişikliklerle, belediyelere tanınmış olan hak ve yetkiler kısılarak veya tama
men kaldırılarak belediyeler hizmet yapamaz hale getirilmiştir. 

Bütün bu iddiaları araştırmak ve konuya Yüce Meclisin sahip çıkmasını temin etmek ama
cıyla, Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasını saygıyla arz ederiz. 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

tsmail Köse 
Erzurum 

Baki Durmaz 
Afyon 

tbrahim Gürdal 
İsparta 

Doğan Baran 
Niğde 

Orhan Şendağ 
Adana 

önol Sakar 
Manisa 

Ali Rıza Septioğlu 
Elazığ 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

Vefa Tanır 
Konya 

Hasan Namal 
Antalya 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Fuat Kılcı 
tzmir 

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

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım, Aralık 1989 Ayları Hesabına 

Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarım inceleme Komisyonu Raporu (5/51) (S. Sayısı : 442) 
3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat, Mart 1990 Ayları Hesabına 

Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu Raporu (5/52) (S. Sayısı : 443) (1) 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonunun 442 ve 

443 sıra sayılı raporları vardır. Ayrı ayrı okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ekim 1989 başında Bankada mevcut para 1 665 909 863,— 
Ekim - Kasım - Aralık 1989 aylarında T.C. Ziraat Bankasının 

aldığı para 

Toplam 

36 247 797 338,— 

37 913 707 201,— 

(1) 442 ve 443 S. Sayılı Basmayazüar Tutanağa eklidir. 
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Ekim - Kasım - Aralık 1989 aylarında Ziraat Bankasının 
Harcadığı para 38 148 791 963,— 

Ocak 1990 başında Hazinenin T.C. Ziraat Bankasına olan borcu 235 084 762,— 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim - Kasım - Aralık 1989 aylarına ait he
sapları incelendi; 

Ekim 1989'da T.C. Ziraat Bankasındaki 1 665 909 863,— TL.'lık mevcudu ile Ekim - Ka
sım - Aralık 1989 aylannda Hazineden 36 247 797 338,— TL. alınarak Bankadaki hesaba yatı
rılan meblağ cem'an 37 913 707 201,— lira olmasına rağmen Hazinenin T.C. Ziraat Bankasına 
235 084 762,— lira borcu ile birlikte 38 148 791 963,— TL. sarf edilmiş olduğu saymanlıktaki 
defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Talat Zengin 

Malatya 
ve Komisyon Üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ocak 1990 başında Hazinenin Ziraat bankasına 
olan borcu, 235 084 762,— 

Ocak - Şubat - Mart 1990 aylarında Ziraat Bankasının 
aldığı para 39 517 797 031,— 

Toplam 39 282 712 269,— 
Ocak - Şubat • Mart 1990 aylarında Ziraat Bankasının 

harcadığı para 37 137 577 986,— 
Nisan 1990 başında bankada mevcut para 2 145 134 283,— 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak - Şubat - Mart 1990 aylarına ait hesap
ları incelendi; 

Ocak 1990'da Hazinenin T.C. Ziraat Bankasına olan 235 084 762,— lira borcu ile Ocak 
- Şubat - Mart 1990 aylarında Hazineden 39 517 797 031,— lira alınarak Bankadaki hesaba 
yatırılan meblağ cem'an 39 282 712 269,— lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 37 137 577 986,— 
lira tenzil edildikten sonra Nisan 1990 başında Bankadaki kasa mevcudunun 2 145 134 282,— 
liradan ibaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu gö
rülmüştür. 

Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Talat Zengin 

Malatya 
ve Komisyon Üyeleri 

— 93 — 



T.B.M.M. B : 122 5 . 6 . 1990 O : 1 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ (Devam) 

4. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu ve 46 arkadaşının, Aliağa 'da termik santral yapılması ko
nusunda tutarsız davranışlarıyla halkın güvenini yitirdiği, biyolojik varlığa ve çevre kirliliğine yönelik ka
yıtsızlığım sürdürdüğü ve ağır bir çıkar ilişkisinin muhatabı durumuna geldiği iddialarıyla, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/16) 

BA$KAN — Bir gensoru önergesi vardır; önerge bastırılıp üyelere dağıtılmıştır. 
Gensoru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Günümüzde kullanılan teknoloji ile kurulan termik santrallarının insan sağlığı başta ol
mak üzere, biyolojik varlığa verdiği zararlar ile çevre ve hava kirliliğine yönelik olumsuz katkı
ları herkesçe bilinmektedir. 

» Bugün artık, gelişen dünya içinde, her yönü ile gelişmesini tamamlayarak teknoloji üre
tip, ihraç noktasına gelen ülkeler, termik santrallarını terk etmektedirler. Kendi enerji gereksi
nimlerini öteki enerji kuruluşları ile gideren gelişmiş ülkeler, teknolojide gelişmemiş ülkelere 
eskimiş, kısa ömürlü, köhne termik santralı teknolojisini satmaktadırlar. Bu-eskimiş, köhne 
termik santralı teknolojisini satın alan ülkelerden bir tanesi de maalesef Türkiye'dir. Oysa, ül
kemizde termik santrallarının tahribatı ile ilgili somut veriler bulunmaktadır. Bilinen bu tahri
bata rağmen, hükümetin termik santralı ile enerji üretiminde ısrarlı olmasına bir anlam ver
mek mümkün değildir. Bu ısrarlı tutum, kuşku dolu çağrışımları da beraberinde getirmektedir. 

Termik santrallarının olumsuzluklarından etkilenen en önemli beldelerimizden birisi de 
Yatağan ilçesidir. Tüm kamuoyu, 1982 yılından bu yana, Yatağan ve çevresinde biyolojik varlı
ğın nasıl yok olup gittiğini, çevrenin ve havanın nasıl doğallığını yitirerek kirlendiğini yakın
dan bilmektedir. Acı gerçekle iç içe yaşayan yöre insanı ise, değişik türden, solunum yollan 
ve akciğer hastalıklarına yakalanarak gün be gün erimekte, geleneksel tarım ürünlerini yetişti
remez durumda işsizliğe ve yoksulluğa itilmektedirler. 

Termik santrallarının bacasından çıkan zararlı gazlar ve küller, kömür stok sahasındaki 
kömürler, santral alanı, kömür nakil yolları, kömür nakil ve kül nakil bant hattı ve küller ile 
kirli atık sular insanlığın ve doğanın eriyip' gitmesine neden olan unsurlardır. , 

Bu ve benzeri gerçekler biliniyor iken, hükümet, büyük bir inatla Aliağa'da ithal kömüre 
dayalı bir termik santral kurma çalışmalarını sürdürmektedir. 

Aliağa Santralının kurulması çalışmalarında ilk göze çarpan şey, Hükümetin görülmemiş 
hızdaki gayretkeşliğidir. 

Konuya ilişkin ilk resmî adım 18.10.1989 tarihinde atılmıştır. Bu tarihte çıkartılan kanun 
hükmündeki kararname ile Aliağa termik santralı serbest bölgesi sınırları belirlenmiş, özel mül
kiyetin kamulaştırılmasının yanında, bölgeyi kuracak şirkete atıfta bulunulurken, şirketin 3906 
sayılı Yasanın 4 üncü maddesi uyarınca bölgede "yap - işlet - devret" modeli ile 1 000 MW 
gücünde_termik santral kurması ve işletmesi karar altına alınmıştır. Mezkur şirkete 6224 sayılı 
yasa hüküklerinin uygulanması gereği de unutulmamıştır. 
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Bu kararın sonrasında ve 23.10.1989'da zamanın Başbakanı Turgut ûzal ile Japon "EPDC" 
konsorsiyumu arasında gerekli olan sözleşme imzalanmıştır. 

25.10.1989 tarihinde ise, 18.10.1989 tarihli kararnameye ek karar çıkartılmış, serbest bölge 
ile bu bölgede santral kuracak ana şirket belirlenmiştir. Söz konusu şirketin % 70 payına sahip 
Japon kuruluşlar kararda tek tek sayılırken, % 30 payın ayrıldığı yerli şirketlerin hangi şirket
ler olduğu belirtilmemiştir. 89/14633 Sayılı Kararname ile, ek karar 25 Ekim 1989 tarih ve 20323 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe sokulmuştur. Bu kararların kamuoyunca duyul
masından sonra santrala duyulan tepkiler ve sergilenen eylemler herkesçe bilinmektedir. 

Tarihlerin 7 Mayıs 1990'ı gösterdiği gün Enerji Bakam Fahrettin Kurt'un Endonezya'dan 
Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklama yurdumuza ulaşıyor. Bu açıklamada Bakan Kurt, Aliağa 
Termik Santralının yapımından vazgeçildiğini belirtiyor. Aynı gün 20511 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan yeni bir Bakanlar Kurulu kararı da 89/14633 sayılı Kararnamenin yürürlükten kal
dırıldığını belirtiyor. Bu kararnamenin tarihi ise 19.4.1990'dır. 

Yeni gelişme ve getirdiği sevinç, yerini 48 saat sonra tekrar üzüntü ve umutsuzluğa bırakı
yor. 7 Mayıs 1990'daki iptal açıklamasının sahibi Bakan Kurt, A.A.'ya yeni bir açıklamada 
bulunarak, Aliağa santralının kurulmasından vazgeçilmediğini vurguluyor. 

Bu açıklamanın ardından kulisler, 8 Mayıs 1990 günü, ilgili Japon firmasının bir yetkilisi
nin Cumhurbaşkanı özal ile yaptığı görüşmeden sonra karar değişikliğinin yaşama geçtiği ha
beri ile çalkalanıyor. 

Söz konusu karan, tutarsızlığı ve çelişkili davranışları ile hükümet, geniş kitlelerin güve
nini yitirmenin yanında, insan sağlığına, biyolojik varlığa, çevre ve hava kirliliğine yönelik ka
yıtsızlığını bir kez daha ortaya koymuş bulunmaktadır. Ayrıca, ağır bir çıkar ilişkisinin de mu
hatabı durumuna gelmiştir. 

Yukarıda saydığımız tüm nedenlere dayalı olarak Anayasanın 99 uncu ve tçtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt hakkında gensoru açıl
masını saygılarımızla arz ederiz. 

Tufan Doğu 
Muğla 

Musa Gökbel 
Muğla 

Birgen Keleş 
tzmir 

Erol Güngör 
İzmir 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Cemal Şahin — 
Çorum 

'.. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Hasan Fehmi Güneş 
tstanbul 

Veli Aksoy 
tzmir 

Mehmet Turan Bayazıt 
İzmir 

Ahmet Ersin 
tzmir 

A. Hüdai Oral 
Denizli 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Onur Kumbaracıbaşı 
Kocaeli 

Neccar Türkcan 
tzmir 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 

K. Kemal Anadol 
tzmir 

Kamer Genç 
Tunceli 

Mehmet Tahir Köse 
Amasya 

M. Erdoğan Yetenç 
Manisa 
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öner Miski 
Hatay 

Kâzım Ulusoy 
Amasya 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

A. Rıza Sirmen 
Kocaeli 

t. önder Kırlı 
Balıkesir 

özer Gürbüz 
Sinop 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Vedat Altun 
Kars 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Mustafa Timisi 
tstanbul 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Mehmet Can 
Adana 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Beşer Baydar 
Ankara 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin de, okunmuş 
bulunan önergeye katıldığını bildirmektedir. 

Bilgilerinize sunulur. 

E) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — Danışma Kurulunun; 28.5.1990 tarihli Gden Kâğıtlarda yayımlanan ve bu birleşimde okunmuş 

bulunan (U/16) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "Özel Gündemde lir Alacak işler" kıs
mında yer almasına ve görüşülme gün ve sürelerine ilişkin Danışma Kurulu Önerisi 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konu
sundaki görüşme gününe dair Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza su
nacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulunca, aşağıdaki önerinin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül
müştür. 

Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Yasin Bozkurt Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Koksal Toptan 
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Kenan Süzer 
Tokat 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Etem Cankurtaran 
tçel 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Yüksel Çengel 
tstanbul 
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öneri: 28.5.1990 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve biraz önce okunmuş bulunan 
(U/16) esas Numaralı Gensoru önergesinin Gündemin özel Gündemde Yer Alacak tşler kıs
mında yer alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı ko
nusundaki görüşmelerin Genel Kurulun bugünkü birleşiminde yapılması ve görüşmelerin biti
mine kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
19. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1269) 

BAŞKAN — Bazı sayın milletvekillerimize izin verilmesine dair, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığının iki ayrı tezkeresi vardır; okutup, ayrı ayn oylarınıza sunacağım. 

İki tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin
li sayılmaları, Başkanlık Divanının 21.5.1990 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Ağrı Milletvekili Cezmi Erat, mazereti nedeniyle, 13.5.1990 tarihinden geçerli olmak üze
re 16 gün; 

Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz, hastalığı nedeniyle, 1.5.1990 tarihinden geçerli olmak 
üzere 15 gün; 

Muğla Milletvekili Latif Sakıcı, hastalığı nedeniyle, 8.5.1990 tarihinden geçerli olmak üzere 
15 gün; 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım : 
Ağrı Milletvekili Cezmi Erat, mazereti nedeniyle, 13.5.1990 tarihinden geçerli olmak üze

re 16 gün; 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz, hastalığı nedeniyle, 1.5.1990 tarihinden geçerli olmak 

üzere 15 gün; 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Muğla Milletvekili Latif Sakıcı, hastalığı nedeniyle, 8.5.1990 tarihinden geçerli olmak üzere 

15 gün; 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20. — Bazı milletvekillerine belirtilen sebep ve sûrelerde izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/1268) 
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BAŞKAN — tkinci tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin
li sayılmaları, Başkanlık Divanının 5.6.1990 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Ankara Milletvekili Eşref Erdem, mazereti nedeniyle 1.5.1990 tarihinden geçerli olmak 
üzere 1 ay; 

Edirne Milletvekili Şener İşleten, hastalığı nedeniyle 22.5.1990 tarihinden geçerli olmak 
üzere 15 gün; 

Samsun Milletvekili Hüseyin Özalp, mazereti nedeniyle 24.5.1990 tarihinden geçerli ol
mak üzere 15 gün; 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunacağım : 
Ankara Milletvekili Eşref Erdem, marezeti nedeniyle 1.5.1990 tarihinden geçerli olmak 

üzere 1 ay; 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Edirne Milletvekili Şener İşleten, hastalığı nedeniyle 22.5.1990 tarihinden geçerli olmak 
üzere 15 gün; 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Samsun Milletvekili Hüseyin Özalp, mazereti nedeniyle 24.5.1990 tarihinden geçerli ol
mak üzere 15 gün; 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21. — 5 - 29 Haziran 1990 tarihlerinde Kopenhag'da düzenlenecek olan AGİK II nci İnsani 
Boyut Konferansının 11 - 20 Haziran 1990 tarihleri arasında yapılacak toplantılarına katılacak 4 mil
letvekilinin katılmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1270) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir başka tezkeresi vardır; oku
tup oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

5-29 Haziran 1990 tarihlerinde Kopenhag'da düzenlenecek olan AGİK II nci İnsanî Bo
yut Konferansı sırasında hükümet dışı kuruluşlarca ülkemizi yakından ilgilendiren bölücülük 
ve insan hakları konularında milletvekillerinin de katılacağı toplantılara Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden (4) milletvekilinin katılmasının yararlı olacağına dair Dışişleri Bakanlığımızın 
4.6.1990 tarihli ÇTAK-II sayılı yazıları Başkanlığımıza intikal etmiştir. 
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Söz konusu konferans programına göre ülkemizi ilgilendiren toplantıların yapılacağı 11 
• 20 Haziran 1990 tarihleri arasında (4) milletvekilinin konferansa katılması hususu 28.3.1990 
tarihli 3620 numaralı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
22. — 5 - 29 Haziran 1990 tarihlerinde Kopenhag'da düzenlenecek olan AGIK II nci insanî 

Boyut Konferansının 11 - 20 Haziran 1990 tarihleri arasında yapılacak toplantılarına katılacak millet
vekillerine ait siyasî parti gruplarınca bildirilen isim listesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1271) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bil
gilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

S - 29 Haziran 1990 tarihlerinde Kopenhag'da düzenlenecek olan AGÎK II nci İnsanî Bo
yut Konferansında ülkemizi yakînen ilgilendiren bölücülük ve insan hakları konularında 11 • 
20 Haziran 1990 tarihleri arasında yapılacak toplantılara katılacak Parlamento Heyetimizi oluş
turacak, Siyasî Parti Grup Başkanlıklarınca bildirilen Sayın Milletvekillerimizin isimleri aşağı
da belirtilmiştir. 

Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Bülent Akarcalı istanbul Milletvekili 
ismail Şengün Denizli Milletvekili 
Abdulkadir Ateş Gaziantep Milletvekili 
Esat Kıratlıoğlu Nevşehir Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
E) ÖNERİLER (Devam) 
b) Siyasi Parti Grubu Önerileri 
1. — ANAP Grup Bakanveküi Onural Şeref Bozkurt'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kurulunun 12 Haziran 1990. Salı gününden başlamak üzere tatile girmesine ilişkin önerisi 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Grubunun, içtüzüğün 19 uncu mad

desinin son fıkrasına göre verilmiş bir önerisi vardır, okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun S.6.1990 Salı günü yaptığı toplantıda Siyasî Parti Grupları arasında 
görüş birliği sağlanamadığından; Grubumuzun aşağıdaki önerisinin Genel Kurulun onayına 
sunulmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Onural Şeref Bozkurt 

Grup Başkanvekili 
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öneri: Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 Haziran 1990 Salı gününden başlamak üzere 
tatile girmesi önerilmiştir. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi? 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Peşin hükümlü olmadığımız için soruyoruz. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Peşin hükümlü olmasanız, gelmezdiniz. 
BAŞKAN — Görevimiz. 
Okunmuş bulunan öneri üzerinde, Sayın Hasan Fehmi Güneş ve Sayın Mahmut öztürk 

aleyhte söz istemişlerdir. 

Buyurun Saym Güneş. (SHP sıralarından alkışlar) 

RAŞÎT DALDAL (Niğde) — Sayın Başkan, lehte söz istiyorum. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin tatile girmesi önerisine katılmıyoruz; bu önerinin aleyhinde Grubumun 
görüşlerini sunacağım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Tatile gitmezsiniz. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bu yasama yılı içinde, içtü
züğümüzde bulunan noksanlıkların tamamlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığınca bir çalışma başlatılmıştı. Bu çalışma, içtüzüğümüzde yeni Anayasaya göre ve tek Mec
lis sistemine göre yapılan çalışmalar açısından yetersiz kalan maddelerin düzeltilmesi ve boş
lukların doldurulması amacına yönelmişti. Bir anlamda, içtüzüğün güncelleştirilmesi diyebi
leceğimiz bir çerçeve içinde yürütülüyordu, öneri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tara
fından hazırlanmıştı ve 20 kadar içtüzük maddesinin ele alınmasını gerektiriyordu. Bu çalış
maları başlatmak üzere üç grubun başkanvekilleri ile yapılan bir toplantıda Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin Sayın Başkanı görüşlerini açıkladı, önerilerini bize verdi ve bunun için her 
üç grubun temsilcilerinden oluşacak bir komisyonu çatışmaya çağırdı. Bu çalışmalar, üç grup
tan katılan birer milletvekili ile başladı ve ilerledi. O kadar ki, iki madde dışında mutabakat 
da sağlandı. Üç grup temsilcileri içtüzükte yapılacak değişikliklerin çerçevesi ile ilgili fikir bir
liğine vardılar. Son bir toplantı yapılacak ve ondan sonra bu içtüzük görüşmesi Genel Kurula 
usulü içinde gelecekti ve bu hafta bunu tamamlayacaktık; tamamlayabilirdik. 

Düşünün ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, önce kendi çalışmalarını düzenleyen bir içtü
züğü yapmamıştır, yapamamıştır; on yıldır yapmamıştır, on yıldır yapamamıştır. Bu, bizim Mec
lisimiz için bir noksanlıktır, bir kusurdur; bunu gidermemiz gerekiyordu. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanı da iyi niyetle bu çalışmayı başlatmıştı ve uzlaşma sağlanmıştı. Son toplan
tıya, Anavatan Grubunun sözcüsü ya da temsilcisi arkadaşımız katılmadı. Son toplantı yapıl
madığı için bu çalışmalar durdu, engellendi. Bu çalışmaları tamamlamadan tatile gitmemiz, 
bizim itibarımızı sarsar. Bir Parlamento, öncelikle kendi çalışmalarını düzenleyen içtüzük boş
luklarını doldurmazsa, kendi çalışmalarını verimli kılacak düzenlemeyi yapmazsa, ülkenin di
ğer sorunları ile ilgili yasaları nasıl görüşeceğiz? 
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Değerli arkadaşlarım, itirazımızın birisi burada düğümlenmektedir. Bu içtüzük görüşme
lerini başlatmalı ve tamamlamalıyız. 20 kadar maddedir; bir hafta üzerinde yoğunlukla çalı
şırsak çıkarabiliriz ve hiç kimse, "içtüzükte bu konuda boşluk var, onun için falan konuyu 
gündeme getiremiyoruz" demez. 

Biliyorsunuz, kanun hükmünde kararnameler konusunda bir tartışmadır devam ediyor. 
Kanun hükmünde kararnamelerin; Anayasanın 91 ve 121 inci maddelerine göre iki tür karar
namenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde nasıl bir usulle görüşüleceği içtüzükte yazılı değil. 
Çünkü, bu içtüzük yapıldığında, 1961 Anayasasında, o tarihte kanun hükmünde kararname 
müessesesi yok idi bu nedenle de içtüzüğe konmamış idi. Daha sonra kanun hükmünde karar
nameler Anayasaya girdi ve bu dönemde de 1982 Anayasasında daha geniş bir biçimde yer al
dı. Çünkü, 1961 Anayasasına sonradan giren şekli ile, 1972'de giren şekli ile bir tür kanun hük
münde kararname vardı; 121 inci maddenin paraleli orada yoktu, olağanüstü hal müessesesi 
yoktu. Şimdi birbirinden farklı iki tür kararnamenin nasıl görüşüleceğine ilişkin kural da içtü
züğümüzde yok. Bunu doldurmahyız, bunu tamamlamalıyız ve kanun hükmünde kararname
ler konusundaki tartışmayı bitirmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Parlamento, yasa yapma yetkisini elinde tutmalıdır. Yasa yapma yet
kisi Parlamentoya aittir, bu Meclise aittir ve bu yetkiyi, Anayasaya göre devredemeyiz de. Ana
yasa, bu yetkiyi devretmemizi yasaklamıştır. Kanun hükmünde kararnameler, çok zorunlu hal
lerde, istisnai durumlarda, nadir olarak başvurulabilecek bir düzenleme usulüdür; ama, bu
gün bu ilkeler aşılmıştır. Elimde rakamlar var, bakın; 18 inci Dönemde 251 kanun çıkarmış 
Yüce Meclis, buna karşılık, çıkarılan kanun hükmünde kararname sayısı 115; yarısına yakın. 
Bir ülkede yasal düzenlemenin yarısı, idare tarafından, yürütme tarafından, Meclisin kontro
lünden geçmeksizin çıkarılabiliyorsa, o ülkede yasama görevi parlamentodan alınıyor demektir. 

Bu yasama yılında -13 üncü yasama yılında- bu yıl çıkarabildiğimiz kanun sayısı 70 civa
rındadır; ama, yine bu yıl çıkarılmış olan kanun hükmünde kararname sayısı 50'den fazladır; 
70 yasa, 50'den fazla kanun hükmünde kararname... Bu, yüzde 40 demektir arkadaşlar. Parla
mento, yetkisinin yüzde 40'ını elinden kaçırmış, elinden çıkarmış demektir ya da bir başka de
yimle, parlamentonun yasa yapma yetkisinin yüzde 40'ı onun elinden alınmış demektir, idare, 
yasa yapma yetkisini devralmak isteyebilir, idareye çok da kolay gelebilir; idare, parlamento
nun hiçbir işe karışmadığı bir yönetimi özleyebilir de; ama, biz milletvekilleri olarak, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin üyeleri olarak ve bu kurut olarak, yasama yapma yetkisine kıskanç
lıkla sahip çıkmak zorundayız, onu devretmemek zorundayız, onu devralmak isteyen düşün
ceye direnmek zorundayız. Onun için, değerli arkadaşlarım, kanun hükmünde kararname ko
nusunu içtüzükte bir esasa bağlamadan dağılmamalıyız. Düşünün; Anayasamız diyor ki, "Ka
nun hükmünde kararnameler öncelikle ve ivedilikle görüşülür." Meclis Başkanlığı bu görüşle 
sevk ediyor; ama, bir komisyon başkam arkadaşımız "Bu yıl belki görüşülür, belki gelecek 
yıl gündeme girebilir" gibi, içtüzük boşluğundan yararlanarak bunu engelleyebiliyor. Bu Par
lamentoda hiçbir kurul lâyüsel değildir; bu Parlamentoya bağlıysa, bu Parlamentonun bir uz-
vuysa, bir organı, bir parçasıysa, onun kurullarına uymak zorundadır. Bu, boşluktan yarar
lanmak demektir. Boşluktan yararlanmamak, boşlukların arkasına sığınmamak için, öncelik
le ve mutlaka, bu yıl, içtüzük çalışmalarını tamamlamalıyız bu, çok da zaman almaz. Büyük 
ölçüde uzlaşmaya varıldı; son iki maddede de uzlaşırız, bağlarız, getiririz, bir haftada çıkarırız 
ve milletin karşısına, kendi çalışma düzenini sağlayamamış bir parlamentonun, Yüce Meclisin 
üyeleri olarak çıkmayız değerli arkadaşlarım. 
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Tabiî, onun dışında da başka önemli yasalarımız var; niye onları görüşmeden gidiyoruz? 
Bütün sene, durmadan, her toplantıda, bakan düzeyinde değerli arkadaşlarımız çıktılar, "141, 
142, 163 bugün bizden çıktı, falan gün Hükümette görüşülecek, şu gün Meclise gelecek" dedi
ler; onları görüşelim. Bu yasalar için yüzlerce defa söz söylendi, kamuoyunu hazırladık. Bu 
Parlamentoda grubu bulunan siyasî partiler, kamuoyunu bu konuda hazırladılar; ama, niye 
onları görüşmeden dağıtıyoruz!.. Onları görüşebiliriz. Belli konularda mutabakatımız da var, 
niye getirmiyoruz?.. Kamuoyunun beklentilerini bu kadar savsaklamak, istismar etmek, bizim 
hakkımız değildir. 

Bir başka konuyu söylemek istiyorum : Gündemin 19 uncu sırasında tütün ve sigarayla 
ilgili reklamların yasaklanmasına ilişkin bir yasa tasarısı var. Gündemde tam görüşme sırasına 
geldi, nedendir bilmem, geri çekildi. Bu yasa, hepimiz için birtakım söylentilere neden oluyor. 
Deniyor ki, büyük sigara üreticisi firmalar, milletvekillerine baskı yapıyorlar, bu yasayı görüş
türmeyecekler... Gündemin belli sırasına kadar gelmiş, tam görüşme noktasına gelmiş, geri çe
kilmiş, gerilere gitmiş... Niye, onu görüşüp, bu tereddütten kendimizi kurtarmıyoruz? Görüşe
lim, çıkaralım. Böyle başka yasalar da var. 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir durumda tatile girmemiz doğru değildir; Parlamento üze
rindeki tartışmaları, Parlamento üzerindeki tereddütleri artıracaktır ve özellikle de, görevimizi 
yapmış olmanın rahatlığıyla tatile çıkamayız. Bu nedenle, lütfen, kendi yetkimize, kendi erki
mize sahip çıkmak için, bu öneriyi reddetmeliyiz; İçtüzüğü ve kanun hükmündeki kararname
leri mutlaka görüşmenin yolunu bulmalıyız. 

Saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Aleyhte, Niğde Milletvekili Mahmut öztürk; buyurun efendim. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Parlamento
nun tatile girmesi hususunda Doğru Yol Partisi Grubu adına aleyhte söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, bugün şu anda Yüce Meclisin önünde; her biri ayrı önem taşıyan 33 adet 
Meclis araştırması, 530 adet -ki, bunlar her bölgenin ayrı bir meselesini ilgilendiren sorulardır-
sözlü soru, 52 adet kanun tasarısı ve komisyon raporları, 150'nin üstünde kanun hükmünde 
kararnameler bekliyor. Durum bu iken, Yüce Meclisin tatile sokulması için ANAP Grubunca 
buraya bir tavsiye getiriliyor. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Türkiye'nin önünde çok çeşitli problemler var. Bu problemler, 
ülkemizi her yönüyle yakından ilgilendiriyor; ekonomik yönüyle ilgilendiriyor, sosyal yönüyle 
ilgilendiriyor, dış politika yönüyle ilgilendiriyor, savunma yönüyle ilgilendiriyor, idarenin ya-

, pisi ile ilgilendiriyor ve nihayet Meclisin üstünde Hükümet tasarrufu şeklinde ilgilendiriyor. 
Bunların hepsi bir yana, ülkemizi esas ilgilendiren, bugün hayatta olanları ve gelecek nesli 

ilgilendiren daha birçok önemli olaylar var; güneydoğuyu ilgilendiren meşhur sürgün kararna
meleri var... 

Sayın Başkan, sayın üyeler; gündem dışı söz alan Anavatan Partisi Genel Başkan Yardım
cısı Sayın Halil özsoy konuşurken, aşağıdan müdahale ettim; bunun üzerine, Sayın Başkan 
bana, "Jandarma, hepimizin jandarması" dedi. Doğru, jandarma Türk Jandarması; jandar-
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maya, kanunlarla Türk Milletinin huzurunu sağlasın diye yetki verilmiştir, tsterdim ki, Sayın 
Halil özsoy arkadaşımız, Adıyaman Merkez Kömürlü Kasabasını gördükten sonra, burada Kö
mürlü hakkında konuşsaydı, o zaman sözlerine katılır, saygıyla eğilirdim. Ancak, muhterem 
arkadaşlar, ben, Doğru Yol Partisi adına, Kömürlü Kasabasına gittim; yedi sekiz adet... 

BAŞKAN — Yalnız, Sayın öztürk... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Geleceğim Sayın Başkan, lütfen müdahale etmeyin 

efendim, lütfen müdahale etmeyin... (ANAP sıralarından "Konuya gel" sesleri) 

BAŞKAN — Canım, sizi nezakete davet ediyorum. Başkan müdahale etmez, Başkan yö
netir. O, sana göre bazen müdahale ise, yanlış anlıyorsun; söyleyeceğim şeyi dinle bir defa. (SHP 
sıralarından "Aaa" sesleri) Müsaade buyurun efendim. 

Başta, "Doğru Yol Partisi Grubu adına" dediniz; ama kürsüye yeni çıkmış bir değerli mil
letvekilinin insicamını bozmamak için bu yanlışınıza göz yumdum, müdahale etmedim, şim
di, mükerreren aynı hatayı işliyorsunuz. Şu anda, zatı âliniz, bu İçtüzüğe göre, şahsınız adına 
görüşmektesiniz, Doğru Yol Partisi adına beyanda bulunmanız için yetkiniz de, imkânınız da, 
belgeniz de söz konusu değildir. 

Nesi var arkadaşlar bunun kızacak?.. Usulü hatırlatıyoruz, bilmiyor, yeri geldi öğretiyoruz. 
Devam buyurun. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, beni bilmemekle suçlamayın... 
BAŞKAN — tstirham ederim... Usulü de mi konuşmayalım?.. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Beni bilmemekle suçlamayın... 
BAŞKAN — Bilmiyorsunuz efendim... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ben, Doğru Yol Partisi sırasından söz istedim... 
BAŞKAN — Sayın Hasan Fehmi Güneş de görüştü... Sayın Güneş, grup sözcüsü 

müydünüz?.. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — O da SHP sıralarından çıktı konuştu Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır efendim, SHP'li olmak başka, SHP adına konuşmak başka. Doğru 

Yol Partisi Grubu üyesi olduğunuz gerçektir; ama, şu anda Doğru Yol Partisi Grubu sözcüsü 
değilsiniz. Grup Başkanvekillerinize sorun... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, ben, Doğru Yol Partisi adına Adıya
man'a gitmiştim, şu anda şahsım adına konuşuyorum. 

BAŞKAN — O ayrı; devam buyurun. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Şu anda şahsım adına konuşuyorum, lütfen, oradan, 

ikide bir bilgiçlik taslamayın. 

BAŞKAN — Tamam, şahsınız adına konuşuyorsunuz, devam buyurun. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Lütfen, ikide bir bilgiçlik taslayıp da sözlerimi 

kesmeyin. 

BAŞKAN — Şahsınız adına konuşun. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Doğru Yol adına Adıyaman'a gitmiştim... 
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BAŞKAN — O doğru. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Burada da şahsım adına konuşuyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bravo! Oldu... 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, Kömürlü Köyü, yedi ayrı mezranın 

bir araya getirilmesinden meydana gelmiştir. En yakını 20 kilometre uzaklıkta bulunan mezra
ları toplamışlar ve topladıkları yere de demişler ki, "Siz kasabasınız!.." Bununla ilgili burada
ki iki tespitimi söylemek istiyorum. 1 Haziranda Anavatan Partisi milletvekili arkadaşım köye 
gidiyor ve diyor ki, "Köyünüzde 83 tane PKK'lı kaçak var. Şayet bize oy çıkmazsa, hepiniz 
sürgüne gideceksiniz." Sayın milletvekili ayrıldıktan bir saat sonra -tsim veriyorum; Sayın ba
kanlar, sayın milletvekilleri, çoğunuz doğulusunuz, lütfen bu konuya eğilelim- jandarma geli
yor ve Hamza özçakmak'ın evi 1 Haziran günü aranıyor. Sonuçta, adam derdest edilip, Adı
yaman'a götürülüyor. Orada diyorlar ki, "Bu size gözdağı, eğer bize oy çıkmazsa... (ANAP 
sıralarından "Kararnameyle ilgisi ne?" sesleri) 

Sürgün kararnamelerine geleceğim efendim. Acele etmeyiniz; nasıl olsa bu kanunu geçire
ceksiniz... 

Kömürlü'den alınıyor, Adıyaman'a getiriliyor. Köylü, ağlaya ağlaya ANAP'a oy verdi; iş
te ANAP'ın oyunun yükselmesinin sebebi bu. Ne alırsanız alın, umurumuzda değil. 

AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Hepsi böyle mi? 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Meselenin gerisini söyle. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Ne alırsanız alın, umurumuzda değil. 
Sayın Başkan, keşke o Kömürlü Köyüne, altı yıldır Türkiye'yi çağ atlattık masalıyla uyu

tan Anavatan Partisinin Millî Eğitim Bakanı gitseydi; ondört yıldır kerpiç evde eğitim gören, 
1989 - 1990 eğitim döneminde sadece altmışüç gün açık bulunan okulun halini görseydi; çağ 
mı atlıyordu, çamur mu atlıyordu, çukur mu atlıyordu görürlerdi, tşte durum bu. Sayın Ba
kan, kendisi Doğulu, Bitlisli; gitsin baksın, oraları görsün; ondört yıldır kerpiç evde eğitim var. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bugün güneydoğu ve doğuda, devletine bağlı, milletine bağlı; 
karakol yokken, hudut yokken Türkiye'yi bekleyen bu insanların üzerine iki kâbus çökmüş
tür : Bir, ANAP kâbusu, bir de devlet kâbusu... (ANAP sıralarından "Ayıp, ayıp" sesleri) Bu 
ayıbı siz yapıyorsunuz. Devlet kâbusu var... 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — Kâbus sensin. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Jandarma, devlet güçleri, bugün, doğu ve güneydo

ğuda bir tehdit unsuru olmuştur, vatandaşlar tedirgindir. 

İHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — Çekelim mi jandarmayı oradan? 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Vatandaşlar tedirgindir. Bir taraftan jandarmanın bas
kısı, devletin baskısı, diğer tarafta PKK'nın baskısı... Bu vatandaşlar bizim insanımız değil 
mi? Bugün doğu ve güneydoğuda... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Oyunuz yüzde 21,9. 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — "Yüzde 20 kadar konuş, oyun kadar konuş" diyorlar. 
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MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, yüzde 20 kadar... O zaman, bu seçimi kim 
kazandı, onu söyleyeyim. Bu seçimi ANAP kazanmadı, "ANAPSA" kazandı, "ANAPSA." 
Bu seçimi o kazandı, siz kazanmadınız. Çünkü, üç gün önce açıklama yaptı; "ANAPSA" ka
zandı, "ANAPSA." Kayserili su tüccarı kazandı, bu seçimi siz kazanmadınız. 

Bugün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, vatandaş, zorla, devlete karşı bir isyana teşvik 
ediliyor. On yıldır elinizde yetki vardı; 12 Eylül 1980'den bugüne kadar elinizde yetki var; 1980 
-1984 arası askerler vardı, 1984'ten bugüne kadar da devamlı olarak siz varsınız. Ben, bir îça-
nadolulu Milletvekili olarak bunu içime sindiremiyorum. Güneydoğu ve Doğu Anadolulu mil
letvekilleri olarak, oradaki vatandaşların baskı altında olmalarını siz nasıl içinize sindiriyorsu
nuz; nasıl içinize sindiriyorsunuz? Oradaki vatandaşların halini görün; korkuyor ve tedirginlik 
içerisinde. Bu kararname mutlaka gelmeli, oradaki vatandaşlarımız devletin güvencesi altında 
olmalıdır. Kararname tehdidi altında, şayet bu kararname çıkmadan bu Meclis tatile girerse, 
güneydoğuda ve doğuda önlenemeyecek olaylar meydana gelir beyler. Sizin vurdumduymazlı
ğınız yüzünden, bu Türkiye'nin millî birliğini kimse tehlikeye atamaz. İstediğiniz ekonomik 
kararı, istediğiniz sosyal karan, istediğiniz teşvik kararını bir anda çıkarabiliyorsunuz da, on 
yıldan beri siz niye anarşiyi önlemiyorsunuz? Sabancılara bir gecede milyarlık teşvikleri verir
ken, on yıldır her türlü para, maddî imkân, hukukî yetki elinizde varken, niye doğu ve güney
doğudaki olayların tedbirlerini almıyorsunuz? Vicdanlarınıza sığdıramazsınız bunu. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, süreniz dolmuştur. Son cümlenizi söylemenizi ve konuşmanı
zı bitirmenizi rica ediyorum. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Biz seçimleri kaybetmedik... 

BAŞKAN — Efendim, konu seçimlerle ilgili değildir; konu, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin, 12 Haziran tarihinden itibaren tatile sokulmasıdır. Zatı âliniz bu konuda on dakikayı 
aşkın bir süredir söz hakkınızı kullandınız. Değerli fikirlerinizi de biliyorum, her konuda ye
tişmiş bir parlamentersiniz, dilediğiniz kadar konuşabilirsiniz; ama, her biri, sırasında ve ye
rinde olacakur. Burada son cümlenizi söylemenizi ve konuşmanızı tamamlamanızı rica ediyorum. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, son cümlem şu : Şayet, güneydoğu ve 
doğu ile ilgili meşhur sansür ve sürgün kararnameleri her şeyin ümit noktası olan bu Meclisten 
geçirilmeden bu Meclis tatile girerse, güneydoğuda yaralanacak, şehit olacak veya ölecek in
sanların, ve her türlü ıstırabın, vebali, bu Meclisin omuzlarında olacaktır. Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu gibi, her türlü ajanın cirit attığı, devletin baskı yaptığı, vatandaşların horlandığı 
ve itildiği, korkutulduğu bir yerde insanların tek güven noktası ve tek ümit ışığı bu Yüce Mec
lis olmalıdır. 

Bu sebeple, bu kararnameler görüşülmeden Yüce Meclisin tatile girmesi, bizlere huzur ve 
rahat vermeyeceği gibi, oradaki vatandaşlara da ıstırap ve sıkıntı verecektir. 

Saygılarımı sunarım Sayın Başkan. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztürk. 
öneri üzerinde, lehte konuşmak üzere, Sayın Onural Şeref Bozkurt; buyurunuz. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Mah
mut Beyefendinin çok heyecanlı ve -beni mazur görsünler- biraz da sinirli bir hava içinde cereyan 
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eden konuşmasının ardından, işi mümkün mertebe sakinleştirerek; ama, bir tatil ihtiyacının 
neden söz konusu olduğunu anlatmaya, arz etmeye çalışarak; huzurunuzda, tatille ilgili öner
genin lehinde konuşmak üzere bulunuyorum. 

Geçen hafta içerisinde yapılan bir Danışma Kurulu toplantısında, hem tktidar partisi, hem 
muhalefet partilerine mensup temsilcilerin ve -yanlış anımsamıyorsam- grup başkanvekilleri-
nin katılımıyla, bu hafta perşembe günü akşamı fiilen; ama, önümüzdeki hafta salı gününden 
kayden başlamak üzere bir tatil mutabakatı temin edilmişti. Daha sonra, muhalefet partilerin
den katılan bir temsilci arkadaşımızın ya da ilgili muhalefet partisi grup başkanvekilinin yazılı 
olarak başvurması üzerine, bu mutabakatın ortadan kalktığını tespit ettik. Bu hafta içerisinde, 
tktidar Partisi olarak, yeniden tatil konusundaki görüşümüzü arz etmek ve Danışma Kurulun
dan bu istikamette bir karar istihsal etmek üzere, Danışma Kurulunu toplantıya çağırdık. Bu 
toplantımızda, o sonradan mümanaat gösteren muhalefet partisinin yanı sıra, diğer muhalefet 
partisinin temsilcisi arkadaşımız da, bizim bu tatil önerimize sempati duymadıklarını ifade bu
yurdular. Arkasından, biz önergemizi, biraz evvel huzurunuzda okunan haliyle düzenleyerek 
takdim ettik. 

Değerli arkadaşlarım, Meclis çalışmalarının geçen yıllar içerisinde gösterdiği cereyan tar
zını tetkik buyurursanız, genellikle, meclisler haziran ayı başında tatile gitmek durumunda kal
maktadırlar. Milletvekillerinin vazifesi, hiç kuşkusuz, Parlamento çalışmalarına katılmak, Par
lamentoda Anayasanın ve İçtüzüğün öngördüğü çerçeve içerisinde yasama faaliyetlerini ve ya
sama faaliyetlerine inzamamen de denetim faaliyetlerini sürdürmektir. Ancak, şunu da kabul 
etmek lazımdır ki, milletvekillerinin daha başkaca görevleri de vardır; yazılı olsun olmasın; 
ama, işin tabiatından doğan başkaca görevleri vardır. Seçildikleri bölgelerde halkın problemle
rini yakinen müşahede etmek, onları dinlemek, onları tespit etmek ve nihayet, ilgili mercilere 
ve tabiî bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisine, gündem dışı konuşmayla, kanun teklifiyle, 
Meclis araştırmasıyla, Meclis soruşturmasıyla; hulasa, yasanın, Anayasanın ve içtüzüğün or
taya koyduğu imkânları kullanmak suretiyle inikas ettirmektir. Bunun için de, doğaldır, bütün 
dünya parlamentolarında, parlamenterlerin kendi seçim mahallerine, seçim bölgelerine gidip, 
oralarda bu tür çalışmaları yürütebilmeleri için, meclisler zaman zaman tatile girmektedirler. 
Bizim Meclisimiz de bunu öngörmüştür. Bu amaçladır ki, Meclisin tatile girmesine ilişkin ola
rak Anayasada ve İçtüzükte hükümler de sevk edilmiştir. 

Muhalefete mensup arkadaşlarımıza göre, şu aşamada Meclisin tatile girmemesini gerek
tiren sebeplerin başında, kendilerince, içtüzük değişikliği gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, izninizle, olaya biraz da, yedi senedir Parlamentoda görev yapan 
bir arkadaşınız olarak yaklaşmak istiyorum. 17 nci Dönem içerisinde de, içtüzükte yapılması 
gereken ve yapılmasına İktidar Partisi olarak gerçekten bizim de ihtiyaç duyduğumuz ve istedi
ğimiz bir değişiklik, ta baştan beri söz konusudur. Bildiğiniz gibi, İçtüzük, 1973 yılında kabul 
edilmiştir. 1973 yılında, o tarihte merî olan 1961 Anayasası çerçevesinde, iki meclisli bir Parla
mento söz konusu olduğundan da, yalnızca Millet Meclisinin müzakerelerinde kabili tatbik ol
mak üzere düzenlenmiş bir İçtüzüğün karşısında bulunuyoruz. 1982 Anayasası yapılırken ora
ya bir madde sevk edilmiştir; buna göre, 1982 Anayasasına muhalif düşmeyen hükümleri iti
bariyle bu İçtüzük, o tarihi takip eden parlamentoların çalışmalarını da düzenleyici bir işleve 
sahip kılınmıştır. Bu amaçladır ki, 17 nci Dönemde bütün siyasî partilerin temsilcileri bir ara
ya gelmişler, içtüzükte yapılması gerekli görülen, ihtiyaç duyulan değişiklikleri tespit etmişler, 
komisyondan geçmiş ve Genel Kurulda müzakere edilmeye başlanmıştır. O günler, hiç kuşku
suz, hem iktidar, hem muhalefet partisi içerisinde görev yapmış olan değerli milletvekilleri de 
pekala hatırlayacaklardır ki, İçtüzük değişikliği, öyle, bir çırpıda, kolayca yapılıverecek cins
ten bir değişiklik değildir, epeyce müzakereyi muciptir ve aslında -samimiyetle arz ediyorum 
sayın muhalefet milletvekilleri- çok aceleye getirilerek yapılan bir içtüzük değişikliğinin de, mu-
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halefetten ziyade, iktidar partisine yarayacak bir İçtüzük olduğunu lütfen kabul buyurun; sa
mimiyetle arz ediyorum. Bugün biz iktidardayız, siz muhalefettesiniz, yarın siz iktidarda biz 
muhalefette olabiliriz; yarın bir başka parti gelebilir. (ANAP sıralarından "Allah korusun" 
sesleri) Tabiî, Allah korusun... 

Burada, mensup olalım, muhalif olalım, İçtüzük çalışmaları Meclis faaliyetlerini düzen
leyen çalışmalar olduğu içindir ki, iktidar kanadı, kendi keserini kendi istikametine, muhalefet 
kanadı, kendi istikametine vurup, bundan netice çıkarmaya gayret göstermemelidir. Bilmelidir 
ki, İçtüzükte yapılacak bir düzenleme bugün lehte gibi gözükebilir; ama yarın bir başka ikti
dar, bir başka muhalefet kompozisyonu teşekkül ettiği zaman, hiç de arzu edilmeyecek birta
kım uygulamaları gündeme getirebilir. O itibarladır ki, bütün samimiyetimle arz ediyorum, 
İçtüzük çalışmaları, öyle, kısa bir sürede, hemen, ayaküstü, alelacele, çok kısa bir. süre içeri
sinde müzakerelerle yapılacak cinsten değişiklikler değildir. 

O itibarla, Hasan Fehmi Beyefendi bendenizi mazur görsünler, gerçekten, bir hafta içeri
sinde çıkarılacak bir İçtüzük hiç kimseye yarar ve fayda sağlamayacaktır. O açıdan baktığınız 
zaman, Meclisin tatile girmesine ilişkin olarak bizim takdim etmiş olduğumuz önergede öngö
rülen tatilin, bu açıdan pek de sakıncalı olduğunu ifade etmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, kanun kuvvetindeki kararnameler konusunda da huzurunuzda bir
kaç söz söylememe lütfen izin veriniz. Kanun kuvvetindeki kararnameler konusu, Anayasanın. 
öngördüğü bir yetkinin kullanılmasıdır. Anayasa, hükümetin, hangi hallerde, hangi şekil de 
suretle kanun kuvvetinde kararname çıkarabileceğini tayin ve tespit etmiştir. Bizim çıkardığı
mız kanun kuvvetindeki kararnameler konusunda, herhalde bu istikamette yöneltilecek eleşti
riler var ise, biz bunları memnuniyetle alıp değerlendirmeye hazırız; ama biz, bir yetki tecavü
zünde bulunulduğu kanaatinde değiliz. Anayasanın öngördüğü çerçevede kanun kuvvetinde 
kararname çıkarılmaktadır ve öyle, kanun kuvvetinde kararname çıkarmak, layüsel bir şekilde 
icraatta bulunmak anlamına da gelmez. Anayasanın 91 inci maddesi, kanun kuvvetindeki ka
rarnamelerin ne şekilde ve hangi suretle çıkarılacağını tayin ettikten başka, onun, Parlamento
da ne şekilde görüşüleceği konusunda da bir düzenleme getirmiştir. 

Olağanüstü hal konusunda, Anayasanın 121 inci maddesinin öngördüğü kanun kuvvetin
deki kararname ise, bizim, iktidar kanadıyla muhalefet kanadı arasında, yorumu, ne suretle 
tatbik edilmesi lazım geldiği konusunda anlaşma temin edemediğimiz bir muhtevaya sahiptir. 
O anlaşamadığımız nokta da, herhalde kesin çizgileriyle hepimizce gayet rahatlıkla bilinmek
tedir. Onun da bir iki günlük müzakere içerisinde bir neticeye bağlanması istikametinde, sami
mi niyetimizi muhafaza etmekle beraber, bir ihtimali kabullenmek, pek mümkün gözükme
mektedir. O itibarla, önergemizin yerinde ve isabetli olduğunu, Meclisin tatile girmesinin ha
kikaten gerekli olduğunu, geçen çalışma dönemi içerisinde oldukça yoğun sayılabilecek bir mesai 
sarf edildiğini ifade ederek, isabetini huzurunuzda takdirlerinize arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Sayın Bayazıt?.. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Lehinde... 
BAŞKAN — Lehinde!., önerinin lehinde söz istiyorsunuz. (ANAP sıralarından "Aley

hinde konuşur" sesleri) 
Hayır efendim, "lehinde" diyor, olumlu, lehinde; ondan yana... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Anlayana tarif gerekmez. 
RAŞİT DALDAL (Niğde) — Daha önce bizim söz isteğimiz vardı. 
BAŞKAN — Sayın Dal dal, ben kaydetmiştim; ama özür dilerim... 
önerinin lehinde konuşmak üzere, İzmir Milletvekili Sayın Turan Bayazıt; buyurun. 
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M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; konu, anlaşmaz
lık, ihtilaf nedir?.. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, şu tarihten itibaren tatile gir
sin mi, yoksa gündeminde mevcut, hem sayı olarak yüklü, hem de vasıf itibariyle, nitelik itiba
riyle hayatî önem taşıyan meseleleri karara bağlayıp, görevini yapıp, görevini yapmış bir Mecli
sin gururunu ve vicdan huzurunu taşıyarak, bir hafta, on gün sonra mı tatile girsin?.. Konu bu. 

HİLMİ BÎÇER (Sinop) — Sayın Başkan, hani sayın konuşmacı lehinde konuşacaktı? 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Anlamıyorsun, iyi dinle, konuyu açıklıyorum; konu 

bu. 
Anavatan Grubu başkanvekilleri önergeyi izah ederken -özellikle Sayın Bozkurt- geçen dö

nemden anımsadığım kara mizah yapabilme yeteneğinin bir başka türlüsünü gösterdi; kutlu
yorum kendisini. 

Arkadaşlar, bu Meclis tatile girmelidir. Hatta, o tarih bile fazla; bu Meclis, bugünden iti
baren tatile girmelidir. Siz, tadil edilmiş bir meclisin, yetkisi elinden alınmış bir meclisin, çalı
şarak bir şey yapabileceğine inanıyor musunuz arkadaşlarım? Bu Meclis zaten 20 gündür, 
1 aydır, 2 aydır fiilen tatildedir. Genel Kurul toplanabildi mi?.. Onun için, bu Meclis, hukuken 
de tatile girmelidir.' 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sen nerede konuşuyorsun şimdi? 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkan, İçtüzüğü yapmak gerekiyormuş, Ana

yasanın emriymiş... 10 yıldır, daha doğrusu 1984 seçimlerinden bu yana İçtüzük ele alınama
mış. Siz, İktidar Grubunun, İçtüzüğü görüşerek bir karara bağlayabileceğine inanıyor musu
nuz? Siz, inanıyor musunuz ki, İktidar Grubu, İçtüzükte, olağanüstü halde, sıkıyönetimde çı
karılan kanan hükmünde kararnameler nasıl görüşülecektir diye bir hüküm gelsin, kabul edil
sin ve kendisini bağlasın, bu hukukî zorunluluk ortaya çıksın... Bunu gerçekleştirecek midir? 
Buna inanıyor musunuz? Bırakın, böyle, "Meclis çalışsın, İçtüzüğü çıkarsın" gibi boş şeyleri.. 
Bırakın, Meclis tatile girsin. 

Halkın nazarında zaten tatilde olan bu Meclis, Abdulhamit'in Osmanlı Mebusan Meclisi
ni feshettikten sonra, kanunu muvakkatlarla idare ettiği dönemdeki gibi, Meclisin iradesinin 
dışında çıkarılan, Meclisin iradesine bağlanmayan kanun hükmünde kararnamelerle idare edi
len bir Meclis, görev yapabilmiş midir, yapabilmekte midir?.. Bırakın tatile gitsin. 

Ne varmış gündemde?.. Şu şu kanunlar varmış... Ne varmış gündemde?.. Sigara alışkanlı
ğını önleyebilmek için, sigara tüketimini azaltabilmek için, sigara reklamlarını önleyebilecek 
teklifi»,' varmış; bunlar görüşülmeliymiş... Bunlar hiç görüşülür mü Sayın Grup Başkanveki-
lim?.. Bunların görüşülmesine olanak var mı?.. O zaman, çokuluslu şirketlerin sermayeleri, 
gelişmiş ülkelerde azalan tütün tüketiminin alternatifini nerede bulacaklar?.. Bırakın bu Mec
lis tatile girsin. 

Değerli arkadaşlarım, hepsi -tatile girme veya girmeme konusu- kişilerin inanışına göre 
değerlendirilebilir. Benim şimdi yaptığım, bir kara mizah ölçüsünde de değerlendirilebilir; ama 
hepimizin dikkat edeceği bir konu vardır, hepimizin saygı göstereceği bir konu vardır. Bu Mec
lisin Türk halkı üzerindeki saygınlığına, Türk halkının Türkiye Büyük Millet Meclisi konusun
daki değer yargılarına gölge düşürmek, hiçbirimizin hakkı değildir. 

Yüksek yerlerde tatil yapılmıyor; yüksek yerlerde tatil yapılsa bile çalışılıyor diye bu Mec
lisi göz ardı etmek, bu Meclisi ikinci plana düşürmek, kimsenin hakkı değildir. Bu Meclis, bu 
duruma düşmüştür, ister tatil yapsın, ister yapmasın değerli arkadaşlarım, hiçbir farkı yoktur. 
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öneriyi bu açıdan ele aldım, fikirlerimi bu açıdan irdeledim. 
Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Sayın milletvekilleri, tabiî, Yüce Meclisin çalışmalarını kişisel değerlendirmeleri açısından 

tatile girilip girilmemesi noktasında değerlendirmek, Sayın Bayazıt'ın en tabiî hakkıdır. An
cak, hepimiz bilmeliyiz ki, hakların hemen yanında, ödevler, yükümlülükler, sorumluluklar 
da vardır. Geçtiğimiz hafta, bendeniz riyasette idim; Yüce Meclis tabiatıyla daha fazla yasama 
ve denetim görevi yapabilmek için ara kararı almadan, salı, çarşamba, perşembe günleri top
lanmak üzere arkadaşlarımız teşrif etmişlerdi. Birinci gün, 147 Anavatan Partili milletvekili 
burada beklediği halde, kulisleri, koridorları doldurup, çay içerek sohbet eden muhalefet mil
letvekillerinin nicesinin, bu üç eksiği tamamlamadığını ve Genel Kurula katılmadığını göre gö
re, bu sözleri burada söyleyebilmek için vicdan gerekir arkadaşlar. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Çarşamba günü aynı sahne, perşembe günü aynı sahne... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan... 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — "Vicdan gerekir" diyemezsiniz... Tutumunuz hakkında 

söz istiyorum. "Vicdan gerekir" diyemezsiniz. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
itirazınız noktasında söz veririm, konuşursunz. 
M. TURAH BAYAZIT (İzmir) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... Müsaade buyurun... 
Ben, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili olarak konuşuyorum. 
VEFA TANIR (Konya) — Bu tutumunuzla ilgili olarak bana söz verecek misiniz? 
BAŞKAN — Meclis, açık ve görevinin başında bulunduğu, Başkanlık da görevini yürüt

mek üzere kürsüde yerini aldığı zaman, cereyan eden hadiseler ve ondan sonra da, o zaman 
cereyan etmiş hediseler hakkındaki tartışmalar, ithamlar, karalamalar, benim Başkanvekili olarak 
cevaplamam gereken hususlardır. Ne olacak yani?., bir sayın üye, Meclisin yansının dolu; ama 
üç kişinin eksik olduğu bir toplantıda, koridorlar doluyken, buraya gelecek, "Bu Meclis tatile 
sokulmalıdır, çünkü tatile girmesiyle girmemişinin farkı kalmayacak derecede bu Meclis dağıl
mıştır, bu Meclis toplanamamaktadır, bu Meclis görev yapamamaktadır, bu Meclis halkın say
gınlığını, halkın güvenini kaybetmiştir" diyecek, ben de buna seyirci kalacağım... Bunu, boşu
na beklersiniz. (ANAP sıralarından "Bravo sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum. "Vicdan 
meselesidir" diye itham ettiniz. 

BAŞKAN — Efendim?.. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Böyle konuşmak bir vicdan meselesidir. 
BAŞKAN — Evet, evet, vicdan meselesidir. Çünkü... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Bunun anlamı vicdansızlıktır. Tutumunuz hakkında söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Hayır efendim, vicdansızlık değildir, vicdan meselesidir. 
Bu konuda usulsüzlük olduğu kanaatinde değilim. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum. Tarafsız değilsi

niz, tutumunuz hakkında söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Efendim, Meclis açılmış, sonuna kadar yoklama yapılmış, zabıtlara geçmiş, 
147 üyenin buraya dolduğu görülmüş, yarım saat ara verildiği yaşanmış, zatı alinizle beraber 
birçok değerli üyenin koridorlarda beklediği tespit edilmiş ve ben bunu söylüyorum, tarafsız 
olmuyorum... Allah, Allah... Kerrat okuyorum ben, kerrat... (ANAP sıralarından, "Bravo" 
sesleri alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Tarafsız değilsiniz. Benim koridorlarda olduğumu nasıl 
tespit ettiniz, nereden tespit ettiniz? Tutumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, tarafsızsanız, tutumunuz hakkında söz 

vermeniz gerekir. 
BAŞKAN — Efendim, ben söylüyorum size; yani, "Zatı alinizin adı Turan Bayazıt'tır" 

dediğim zaman, "Bunu, Yılmaz Hocaoğlu söylüyor" diye taraflılık mıdır? 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Hiç saptırmayın... 
BAŞKAN — Ben, zabıtlara geçmiş... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Hiç saptırmayın... 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun... 
Zabıtlara geçmiş, yaşanmış görülmüş; parlamenterlerin, basının, samîin locasındaki din

leyici, kulis ve galerideki davetlilerin görmüş olduğu bir gerçeği söyledim. 
Sataşmayı gerektirir bir yanlışlık olduğu kanaatinde değilim. Konu bitmiştir. 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Koridarlarda çay içtiğimi nereden biliyorsunuz? Taraf

sız değilsiniz, tutumunuz hakkında söz vermeniz gerekir. 
BAŞKAN — Efendim, Başkan, tarafsız olduğuna inanıyor, söylediğiniz sebeple söz veril

mesi gerektiğine inanmıyor. (Gürültüler) 
Efendim, ısrar mı ediyorsunuz? 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Benim koridorlarda çay içtiğimi nereden biliyorsunuz? 
BAŞKAN — Hayır efendim, siz burada idiniz. Siz burada idiniz; Sayın Alpaslan Pehli

vanlı burada bulunduğu halde, kendisi görüşmükte olduğu için yoklamayı atladı, buna rağ
men, gördüğüm için, Başkan olarak yetkimi kullandım, "Sayın Pehlivanlı burada" dedim. Bir 
süre sonra Sayın Pehlivanlı yeni farkına vardı, "Sayın Başkan, ben buradayım, yok diyorsunuz" 
dedi. tyi hatırlayın; döndüm Sayın Pehlivanlı, zikricemiliniz geçtiğinde, ben, olduğunuzu yaz
dırdım, ismiceliliniz buraya yazıldı" dedim ve siz oradan bana, "Başkan, Türkçe konuşun, ben 
de anlayayım" dediniz; ben de, "Sayın Bayazıt, daha pek gençsin, ileride öğrenirsin" dedim. 
Aynen böyle olmadı mı? (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan iki nokta var : Birincisi, vicdan meselesi, 
bir diğeri de koridorda çay içmem meselesi... Beni itham ettiniz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bunun dışında... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Mugalâtayı bırakın; ben bunun gereğini bir gün kürsü

de yaparım. 
BAŞKAN — Her zaman kürsü her milletvekiline açıktır, kürsü, her milletvekiline açıktır, 

usulü dairesinde. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 
Sayın milletvekilleri, içtüzüğümüzün 19 uncu maddesine dayanarak, Anavatan Partisi Gru

bu tarafından verilmiş bulunan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 Haziran 1990 gününden 
itibaren tatile girmesi hususundaki öneri üzerinde göreşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
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öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
23. — 10/72 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, çalışma süresinin uza-

tûmasına ilişkin tezkeresi (3/1274) 
BAŞKAN — 10/72 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komis

yonun çalışma süresinin uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
25 Mart 1984 tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı id

dia edilen kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla kurulan 
(10/72) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu görev süresinin, 3.5.1990 üye seçimi tari
hinden başlamak üzere 3 ay olmasına Genel Kurulun 3.5.1990 tarihli 97 nci Birleşiminde karar 
verilmiş; 8.5.1990 günü yapılan Başkanlık Divanı seçimini müteakiben de Komisyon çalışma
larına fiilen başlamış bulunmaktadır. 

Komisyonumuzun yaz tatilinde çalışmak için izin istemine rağmen yapılan yazışmalar ve 
başlayan çalışmalardan 3 aylık sürenin kâfi gelmeyeceği anlaşılmıştır. Komisyonumuzun 3 ay
lık çalışma süresinin, bitiş tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasını müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Rüştü Kâzım Yücelen 

îçel 
10/72 Esas Numaralı Meclis 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24. — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun Meclisin tatili sırasın
da da çaltşmastna ilişkin tezkeresi (3/1277) 

BAŞKAN — Kamu tktisadî Teşebbüsleri Komisyonu ve Dilekçe Komisyonu başkanlıkları 
ile 10/64, 10/72 esas numaralı Meclis araştırma Komisyonu Başkanlıklarının, Komisyonları
nın, Meclisin tatili sırasında da çalışabilmesi hususunda, tçtüzüğün 26 ncı maddesine göre ve
rilmiş tezkereleri bulunmaktadır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde bulunduğu sırada çalışmaları

na devam edebilmesi için, tçtüzüğün 26 ncı maddesi gereğince gerekli işlemin yapılması husu
sunu tensiplerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Yavuz Köymen 

Giresun 
Kamu tktisadî Teşebbüsleri 

Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25. — Dilekçe Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun Meclisin tatili sırasında da çalışmasına 
üişkin tezkeresi (3/1276) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza gönderilen dilekçelerin yasama yılı sonuna kadar bekletilmesini önlemek 
ve vatandaşların müracaatlarına en kısa sürede cevap verebilmek maksadıyla TBMM içtüzü
ğünün 26 ncı maddesine göre tatil döneminde de Komisyonumuzun çalışmasına izin verilmesi
ni saygılarımla arz ederim. 

Murat Batur 
Şanlıurfa 

Dilekçe Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26. — 10/72 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun Meclisin 
tatili sırasında da çalışmasına ilişkin tezkeresi (3/1273) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
25 Mart 1984 tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı id

dia edilen kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla kurulan 
(10/72) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ta
tili esnasında da çalışabilmesi için içtüzüğün 26 ncı maddesine göre gerekli işlemin yapılması
nı müsaadelerinize saygılarımla arz ederim. 

Rüştü Kâzım Yücelen 
içel 

10/72 Esas Numaralı Meclis 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27. — 10/64 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun Meclisin 
tatili sırasında da çalışmasına ilişkin tezkeresi (3/1275) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tıp. fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları id

diasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla kurulan (10/64) Esas Sayılı 
Meclis Araştırma Komisyonu, içtüzüğün 26 ncı maddesi gereğince, işin önemini göz önünde 
bulundurarak, Meclisin tatil günlerinde de çalışmasını sürdürebilmesi için gerekli kararın ve
rilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Kalemli 

Kütahya 
Komisyon Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28. — Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerindeki olağanüs
tü halin, 19.7.1990günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süre ile uzatümasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi (3/1255) 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 8 ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin dört ay sü
re ile uzatılmasına dair Başbakanlığın bir tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 5.3.1990 tarihli ve 188-2/01814 sayılı yazımız. 
Türkiye. Büyük Millet Meclisinin 6.3.1990 tarihli ve (87) sayılı Kararı ile 19.3.1990 günü 

saat 17.00'den itibaren (4) ay süre ile uzatılması onaylanan Bingöl, Diyarbakır, Elazığı, Hak
kâri, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerindeki olağanüstü halin, 19.7.1990 günü saat 17.00'den 
geçerli olmak üzere (4) ay süre ile uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 23.5.1990 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

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

ğün 73 üncü maddesine göre, görüşme açacağım. Görüşmelerin sonunda tezkereyi oylanmza 
sunacağım. 

Tezkere hakkında açıklamada bulunmak üzere, Hükümet adına, içişleri Bakanı Sayın Ab-
dülkadir Aksu. (ANAP sıralarından alkışlar) 

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

letvekilleri; 8 ilimizde devam etmekte olan olağanüstü halin dört ay süre ile uzatılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi üzerinde, Hükümetimizin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınız
dayım. Bu vesileyle, hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sürdürülmeye çalışılan 
terör olaylarına karşı, Hükümetimiz, Anayasa ve kanunların verdiği yetkiler doğrultusunda 
ve hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak, siyasî, idarî, hukukî, ekonomik ve sosyal veçheleri 
bulunan çok yönlü bir mücadele sürdürmektedir. Bu mücadelede, Yüce Meclisimiz başta ol
mak üzere, siyasî partileri, anayasal kuruluşları, basını ve daha birçok unsuruyla topyekûn mil
letimizin gösterdiği birlik ve beraberlik, her zaman bize büyük bir güç ve cesaret vermiştir. Te
rörist faaliyetlere karşı kazanılan başarıda en etkili faktörün, gösterilen bu millî dayanışma 
olduğundan hiç şüphe etmiyorum. 

Burada vurgulanması gereken diğer önemli bir nokta da şudur ki, şer odaklarınca sürdü
rülmeye çalışılan çeşitli iç ve dış tahriklere rağmen, bölge halkı, daima meşru devlet güçlerinin 
yanında yer almış, hiçbir zaman terörist faaliyetlere sempatiyle bakmamıştır. Bu gerçeği bil
melerine rağmen, giriştikleri çeşitli eylemlerle varlıklarını sürdürmeye çalışan terörist unsurla
ra karşı, halkımızın desteği ve güvenlik kuvvetlerimizin üstün görev anlayışıyla yürütülen ta
kip, arama ve tarama çalışmaları sonucunda, silahlı çeteler tamamen dağlık bölgelere sığın
mak zorunda bırakılmış, hareket kabiliyetlerine büyük ölçüde set çekilmiştir. 

Klasik taktik ve tekniklerin yetersiz kaldığı terörizmle mücadele, günümüzde milletlerara
sı gündemdeki yerini korumakta; basında, akademik kuruluşlarda ve uzman güvenlik birimle
rinde ilmî araştırmalara konu teşkil etmektedir. Terörist faaliyetler yüzünden büyük acılara maruz 
kalmış bir ülke olarak, bu çalışmalara ilgisiz kalmamız mümkün değildir. Nitekim, olayların 
başlangıcı olan 1984 tarihinden itibaren, tehditte meydana gelen değişiklikler yakinen izlenmiş, 
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gerek jandarmamızın, gerekse polis teşkilatımızın kazanılan tecrübeler ışığında, yeni teşkilat, 
sevk ve idare, özel harekât, teknik ve taktiklerine kavuşturulabilmesi için özel programlar ge
liştirilmiştir. tlgili personel yurt içi ve yurt dışı kurslara gönderilerek özel eğitime tabi tutul
muşlardır. Güvenlik kuvvetlerinin hareket kabiliyetlerinin artırılması maksadıyla yeni araç ve 
teçhizat alımlarına devam edilmiş, güvenli ve süratli bilgi akışını sağlamayı öngören modern 
muhabere sistemleri en küçük birimlere kadar yaygınlaştırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, terör odaklarının yurt içi faaliyetlerinin bloke edilmesi yolunda elde 
edilen başarıların yanında, yurt dışı faaliyetlerinin de önlenmesi temelinde geliştirilen politi
kalar da etkin bir şekilde uygulamaya devam edilmiştir. Bu cümleden olarak, komşu ülkelerde 
sığınma, eğitim ve barınma, bazı Batılı ülkelerde propaganda ve ajitasyon şeklinde tezahür eden 
terörist faaliyetler yakinen takip edilmekte, durumun gerektirdiği mukabil tedbirler, zamanın
da ve en süratli bir şekilde yürürlüğe konulmaktadır. 

Nitekim, gerek bölgede vatandaşın huzur ve güvenliğinin pekiştirilmesi, gerekse kamu hiz
metlerinin daha yaygın, süratli ve verimli hale getirilerek bölgenin ekonomik ve sosyal kalkın
masının hızlandırılması amacıyla idarî taksimatımızda değişiklik yapılarak, 3647 sayılı Kanunla, 
Batman ve Şırnak ilçeleri il haline getirilmiştir. Bu düzenleme, yöre halkı arasında büyük bir 
memnuniyet uyandırmıştır. 

Ayrıca, Anayasamızın 121 inci maddesine dayanarak bazı kanun hükmünde kararname
ler çıkarılmıştır. Kanun hükmündeki kararnameleri çıkarırken, tamamen, Anayasa ve hukuk 
devleti ilkeleri çerçevesinde hareket ettiğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu konuda or
taya atılan çeşitli iddiaların gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır. Biz, vatandaşımızın huzur ve 
güvenliğini her şeyin üstünde tutuyoruz. Devletine bağlı, kanunlara saygılı vatandaşlarımızın, 
yapılan yasal düzenlemelerden rahatsız olacağını da düşünemiyoruz. 

Esasen, son çıkardığımız kanun hükmünde kararnamelerin yürürlüğe konulmasından sonra 
bölgedeki olumlu gelişmelere ilişkin ümit ve beklentiler artmıştır. Nitekim, son bir iki haftada 
kayda değer terörist faaliyetler görülmezken, yöre halkında da belirgin bir rahatlama gözlenmiştir. 

Kabul etmek gerekir, ki, bu mücadele, inanç, sabır, azim ve kararlılık isteyen, zor bir mü
cadeledir. Organize, komplike ve yoğun dış destekleri bulunan terör örgütünün hiçbir kural 
ve sınır tanımayan, sinsi ve caniyane yöntemlerine karşı, güvenlik kuvvetlerimiz, hukuk devleti 
anlayışının doğal bir sonucu olarak, tamamen hukuk kuralları içerisinde hareket etmek duru
mundadırlar. 

Mücadeleyi güçleştiren önemli bir diğer etken de, maalesef, komşu ülkelerin kendi top
raklarında teröristlere kamp yerleri, eğitim tesisleri ve örgüt evleri açmaya kadar önemli destek 
vermeleridir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin kuruluşundan sonra, 
yasa dışı örgütün giriştiği eylemler incelendiğinde, 1987 yılında yüzde 40'ı rizikosu fazla, yüz
de 60'ı rizikosu az; 1988 yılında yüzde 21'i rizikosu fazla, yüzde 75'i rizikosu az; 1989 yılında 
yüzde 22'si rizikosu fazla, yüzde 78'i rizikosu az olayların meydana geldiği görülmektedir. Bu 
durum, teröristlerin, güvenlik kuvvetleri ile doğrudan temas yerine, yollara patlayıcı madde 
yerleştirilmesi, tuzaklama, adam kaçırma, taciz ateşi, bildiri, pankart, yazılama gibi rizikosu 
az ve kolay eylem türlerine yöneldiklerini göstermektedir. 
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1987 yılında 110; 1988 yılında 215; 1989 yılında 312 olmak üzere, son üç yılda toplam 637 
terörist ele geçirilmiştir. 1990 yılının ilk dörtbuçuk ayında ele geçirilen 178 teröristle birlikte, 
örgütün eleman kayıpları sayısı, yani ele geçirilen terörist sayısı, 815'i bulmuştur. Bunların 515'i 
ölü olarak ele geçirilmiştir, ölü ve yaralı olarak ele geçirilen teröristlere ilaveten, 1988 yılında 
38; 1989 yılında 42; 1990 yılının ilk dörtbuçuk ayında 5 terörist olmak üzere, toplam 85 terörist 
de kendiliğinden gelerek teslim olmuşlardır, örgüt içerisinde bıkkınlık ve bunalım geçirip, fır
satını bulduklarında teslim olmayı veya örgütten kaçmayı düşünen daha birçok teröristin de 
bulunduğu bilinmektedir; bu konuda duyumlarımız da vardır. 

Bölgede, güvenlik kuvvetlerince, şehirler ve kırsal alanlarda yapılan çalışmalar sonucun
da, terörist grupların teşkilatlanma çalışmalarına önemli darbeler vurulmuş; örgüte yardım ve 
yataklık yapan, yiyecek, giyecek silah ve mühimmat sağlayan çok sayıda kişi yakalanmıştır. 
Bu faaliyetlerden dolayı 7 811 kişi gözaltına alınmış; bunlardan 2 658'i tutuklanmış, 4 039'u 
da serbest bırakılmıştır. 

Ayrıca, 1987'de 142; 1988'de 311; 1989'da 456 ve 1990'ın ilk dörtbuçuk ayında da 176 adet 
uzun namlulu silah elde edilmiş, yapılan arama ve tarama faaliyetleri sırasında bulunan 431 
sığmak, güvenlik güçlerimiz tarafından kullanılmaz hale getirilmiştir. 

Yapılan arama ve tarama faaliyetleriyle, çıkan olaylar sırasında da, toplam 298 güvenlik 
görevlisi ve 579 vatandaşımız şehit olmuştur. 

1987 yılı başında bütün bölgede yaygın olan terörist faaliyetler, 1989 yılı sonlarından iti
baren, Hakkâri-Şırnak-Mardin-Siirt-Batman üçgeninde ve Cudi Dağı çevresinde toplanmış ve 
kontrol altına alınmıştır. Nitekim, son dönemde meydana gelen olayların yüzde 53'ü, biraz 
önce saydığım il ve ilçeleri kapsayan bu bölgede cereyan etmiştir. 

Yukarıda biraz önce arz ettiğim rakamlar, 1990 yılının ilk dörtbuçuk aylık dönemini de 
kapsamakta idi; ancak, 1990 yılı yönünden daha net bir fikir verebilmek için 15 Mayıs 1990 
tarihi itibariyle sadece 1990 yılına ait gelişmeler hakkında da kısaca, rakamlarla bilgi vermek 
istiyorum. 

1990 yılında 236 olay meydana gelmiştir. Bunların 41'i, güvenlik kuvvetlerimizin insiyalifi 
ile sağlanan sıcak temas sonucu gerçekleştirilmiştir. Bu dönem içerisinde 178 terörist ele geçi
rilmiştir. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 229'luk bir artışı yansıtmak
tadır. Yine bu son dönemde 176 adet uzun namlulu silah ele geçirilmiş, 68 adet sığınak ve barı
nak bulunmuş, 1 623 kişi hakkında yasal işlem yapılmış ve bunlardan 505 tanesi de tutuklan
mıştır. Bu dönemde de güvenlik kuvvetlerimizden 46, vatandaşlarımızdan da 73 kişi şehit ol
muştur. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, olayların değerlendirilmesinden de anlaşılacağı üzere, çetin bir 
arazi yapısı gösteren mıntıkalar da dahil, yörede, inisiyatif, güvenlik kuvvetlerinin elinde bu
lunmaktadır. Teröristler için, çöküş ve dağılma süreci başlamıştır. Elde edilen dokümanlardan 
da, bu, açıkça anlaşılmaktadır. Bu süreç, halkımızın desteği ve güvenlik kuvvetlerimizin etkin 
çalışmalarıyla daha da hızlanacak ve teröristler, saplandıkları batakta yok olup gideceklerdir. 
Fakat, terörizmin mantığı gereği, kendilerini güçlü göstermek, iç ve dış çevrelerde, yörede et
kin oldukları imajını vermek ve yandaşlarına moral kazandırmak amacıyla, imkân buldukla
rında da sansasyonel eylemlere girişmek isteyecekleri de değerlendirilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, çeşitli iç ve dış çevrelerin propagandalarına rağmen, memleketimi
zi ve milletimizi bölüp parçalamayı amaçladığında şüphe olmayan terörizmin, amacına ulaş
ması mümkün değildir. 
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Askeri, polisi, geçici köy korucularıyla güvenlik kuvvetlerimiz, halkımız ve sizlerin deste
ğiyle, teröristlerin yurda girişlerinin engellenmesi, yurt içinde takip ve yakalanmalarıyla, tesir
siz hale getirilmesi yolunda mevcut imkân ve kabiliyetleri en üst düzeyde kullanarak mücadele 
etmenin azim ve kararlılığı içinde bulunmaktadırlar. Konu, yetkili mercilerimiz tarafından has
sasiyetle izlenmekte, devlet güçlerinin etkinlik ve başarı düzeyinin yükseltilmesi yanında, yurt
taşlarımızın desteğinin muhafaza ve artırılması yönündeki planlı gayretlerimiz kesintisiz şekil
de sürdürülmektedir. 

Hükümetimizin yürütmekte olduğu etkin ve kararlı iç ve dış politikalar, güvenlik kuvvet
lerimizin uyguladığı enerjik tedbirler, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve siyasî partilerimizin gös
terdikleri birlik ve beraberlik, nihayet, halkımızın terör örgütlerine karşı takındığı tavır, bu me
selenin varacağı noktayı açıkça ortaya koymuştur. Bu sebeple, telaşa kapılmaya ve lüzumsuz 
bir tartışma ortamına girmeye mahal yoktur. Geleceğinden endişe etmesi gerekenler, sadece 
teröristlerdir. 

Hükümet olarak, özetlemeye çalıştığım bu yaklaşım içinde, yöreye ilişkin her türlü geliş-
meyi yakinen ve büyük bir hassasiyetle izliyor ve değerlendiriyoruz. Güvenlik kuvvetlerimiz, 
vuku bulacak her türlü olaya en kısa sürede ve en etkili şekilde müdahale edecek kapasiteye 
sahiptirler. 

Geçici köy korucularımız, 1987 yılında S 744 olan sayılarına karşılık, bugün 21 480 mev
cudu ile her an görevi başındadırlar. Bölgenin her yönden gelişmesi ve kalkınmasına yönelik 
yatırımlar da hızla sürdürülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıdan beri açıklamaya çalıştığım gibi, biz Hü
kümet olarak, gecemizi gündüzümüze katıp vatandaşa hizmet götürme mücadelesini sürdü
rürken, muhalefet partilerimiz, memleketimizin gündemindeki her meseleyi erken seçim tale
bine bağlama eğiliminde olmuşlardır. Demokratik bir ülkede elbette seçimler olacaktır; ama, 
her şeyin yeri ve zamanı vardır. İşte pazar günü yapılan kısmî mahallî seçimlerin sonucu, hal
kımızın tercihini açıkça ortaya koymuştur. Muhalefet partilerimizin de, hiç olmazsa bundan 
sonra, erken seçim taleplerinden vazgeçip, ülkenin çözüm bekleyen acil meseleleri ile daha ya
kından meşgul olması, en halisane temennimizdir. 

Yukarıda arz edilen konular ve değerlendirmeler ışığında Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hak
kâri, Mardin, Siirt» Tunceli ve Van İllerimizdeki olağanüstü hal uygulamasının 19.7.1990 günü 
saat 17.00'den itibaren dört aylık bir dönem daha devam ettirilmesine karar verilmesi husu
sunda Hükümetimizin görüşlerinin tarafınızdan da destekleneceğini umuyorum. 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sürdürülmekte olan mücadele başta olmak üzere, terö
rün her türlüsüne karşı meşru olan bütün imkânları kullanarak mücadele etmenin hepimize 
düşen millî bir görev olduğu inancındayız. Yüce Meclisimizin bütün üyelerinin de bu inancı
mızı paylaştığını görüyor ve bundan mutluluk duyuyoruz. 

Bu duygular içinde sözlerime son verirken, hepinize en içten saygılarımı sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Ali Pınarbaşı konuşacaklardır. 
Sayın Pınarbaşı, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA ALÎ PINARBAŞI (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri, sekiz ilimizde halen devam etmekte olan olağanüstü halin dört ay süreyle uzatılması konu
sunda Grubumuzun görüşlerini ifade etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepi
nize en derin saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir hususu memnuniyetle ifade ederek sözlerime baş
lamak istiyorum. 1983 yılında demokratik düzene yeniden geçtiğimiz günden bu yana hep bağlı 
kaldığımız inancımız şu olmuştur: Aynı toprağı, aynı tarihi, aynı kültürü ve aynı millî hedefle
ri paylaşan bu ülkenin insanları arasında sevgi ve kardeşlik esas olmalıdır. Memlekete hizmet 
yarışı olarak düşündüğümüz siyasî rekabet, insanlarımız ve siyasî kadrolarımız arasında husu
met sebebi olmamalı, bilakis, halka en iyi hizmet prensibi temelinde cereyan etmelidir. 

Toplumumuz, siyasî mücadeleyi, halkı kamplara bölmede gören yanlış anlayışlardan çok 
zarar görmüştür. "Bu atmosferin memlekete yeniden hâkim olmasına izin verilmemelidir" şek
lindeki düşüncemizi her fırsatta ifade etmeyi bir görev olarak bildik. Şayanı takdir ki, bu anla
yışımız, Yüce Meclisimiz başta olmak üzere, muhalefet partileri, anayasal kuruluşlar, üniversi
teler, meslek kuruluşları ile, topyekûn milletimiz tarafından içtenlikle benimsenmiş; bunun so
nucunda oluşan sevgi, huzur ve hoşgörü ortamı, memleket sathına dalga dalga yayılmıştır. Ni
tekim, geçtiğimiz dönemde, siyasî partilerimiz arasında kırıcı ve uzlaşmaz tavırlar pek görül
memiştir. Gerek güneydoğudaki bütünlüğümüze yönelik genel, gerekse müesses nizamı yık
mayı hedef alan bazı münferit terör olaylarına karşı gösterilen millî tepki, bunun en canlı ör
neğidir. 

Esasen, yalnızca terörü bertaraf etmek için değil, vatanımıza yönelik dış tehditleri göğüs
lememizin, millî kalkınma hamlemizi başarıya ulaştırmamızın, bu ortamın devamına bağlı ol
duğuna inanıyorum, inanıyorum ki, hiçbirinizin bundan şüphesi yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiyemiz, yakinen bildiğiniz gibi, geniş verimli top
rakları, zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları, engin tarih şuuru, yetişmiş insan gücü ve çalışkan 
insanlarıyla, yakın geleceğin büyük devletleri arasına girmeye aday bir ülkedir. Diğer taraftan, 
son birkaç yıldır dünyada baş döndürücü gelişmeler olmaktadır. Totaliter rejimlerin dama taş
ları gibi birbiri ardından yıkıldığı ve yepyeni dengelerin oluştuğu günümüzde, ülkemizin gele
ceğine, bu sebeple, her zamankinden daha fazla ümitle bakıyoruz. Bu bakış açısıyla ele aldığı
mız güneydoğudaki teröre ilişkin teşhisimizi bir kere daha ifade etmek istiyorum : 

Masum insanlarımıza acımasızca saldıran ve onları katleden, devletin meşru güvenlik kuv
vetleriyle çatışmaya giren; nihayet, memleketimizi ve milletimizi bölmeyi amaçlayan bu terö
rün tarihî, sosyolojik ve kültürel açıdan hiçbir mantıklı izahı yoktur ve olamaz. Gerekçesi ol
madığı için en küçük bir başarı şansı da mevcut değildir. Terör örgütlerinin bile bu gerçeği bil
memesi mümkün değildir. O halde, amaç, bazı hain dış güçlerin maşası olarak, ülkemizdeki 
birlik ve beraberlik ortamını bozmak, memleketi istikrarsızlığa sürükleyip, demokratik rejimi 
yıkmak, kalkınma hamlesini baltalamak; özetle önümüze sunî meseleler çıkarıp, geleceğimizi 
baltalamaktır. 

Bu oyun, memleketimizde fırsat buldukça sahneye konmak istendiğinden, meseleye doğ
ru teşhis koymak çok önemlidir. Nitekim, Anavatan Partisi olarak terörle mücadeleyi hiçbir 
zaman yalnızca güvenlik güçlerinin meşgul olduğu bir konu olarak görmedik. Bu sebeple de 
başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz olmak üzere, enerji, ulaşım, haberleşme, eği
tim, sağlık gibi temel altyapı yatırımlarına büyük önem verdik ve büyük atılımlar gerçek-
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leştirdik, yepyeni teşvik sistemleri getirdik. Gerek merkezî idare, gerekse mahallî idareler eliyle 
birçok yeni iş imkânları devreye sokuldu. Bu hızlı gelişmenin kendilerinin istismar propagan
dalarını boşa çıkardığını gören terör gruplarının, bölgenin gelişmesi ve kalkınmasına yönelik 
bina, tesis, araç ve gereçleri hedef seçerek, bunları şuursuzca tahribe yöneldiği görülmektedir. 
Bunun anlamı şudur : Sadece yalan ve propaganda ile ayakta kalmaya çalışar terör çetelerinin 
sonu yaklaşmaktadır. Herkesin bildiği gibi, bu gerçek bir kere daha kanıtlanmıştır; yalancının 
mumu yatsıya kadar yanar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, biraz önce, Sayın İçişleri Bakanımız bölgeye ilişkin 
son gelişmeleri ayrıntılı bir biçimde sizlere arz etti; ben, aynı hususları tekrar etmek istemiyo
rum. Sizin de izlediğiniz gibi, Hükümet, konu üzerinde hassasiyetle durmaktadır. Biz, Anava
tan Grubu olarak, durumun gerektirdiği iç ve dış politikaların enerjik bir şekilde, süratle yü
rürlüğe konulduğunu ve güvenlik kuvvetlerimizin etkinliğinin giderek artmakta olduğunu gör
mekten mutluluk duymaktayız. Nitekim, son dönemde yasa dışı terör örgütüne art arda bü
yük darbeler indirilmiş, lider kadro seviyesindeki birçok önemli elemanını kaybeden terör ör
gütü, dağılıp, çözülmeye yüz tutmuştur. Bu sevindirici gelişmeler, bizi erken rehavete kaptır-
mamahdır. Sayın Bakan tarafından ifade edildiği üzere, kritik bir durumda bulunan yasadışı 
örgüt, önümüzdeki dönemde, varlığını kanıtlamak ve yandaşlarına moral vermek için yeni ey
lemlere girişmek isteyecektir. Bu durumu dikkate alan güvenlik kuvvetlerimizin daima uyanık 
ve hareket halinde olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan, Yüce Meclisimizin, bugüne kadar oldu
ğu gibi, önümüzdeki dönemde de desteğini sürdürmesi büyük önem taşımaktadır: Bu destek, 
takdir edersiniz ki, hem üzerimize düşen sorumluluğun ifasına, hem de millî birlik ve bütünlü
ğümüzün muhafazasına ilişkin azim ve kararlılığımızın ifadesi anlamına gelmektedir. 

Bu düşüncelerle, Anavatan Grubu olarak, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, 
Siirt, Tunceli ve Van İllerimizdeki olağanüstü hal uygulamasının, 19.7.1990 tarihinden itibaren 
dört ay süreyle uzatılması konusundaki Başbakanlık tezkeresini desteklediğimizi ve olumlu oy 
vereceğimizi belirtir, huzurunuzdan ayrılmadan önce Meclisin siz değerli üyelerini tekrar en 
derin saygılarımla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pınarbaşı. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Hasan Fehmi Güneş; buyurun. (SHP 

sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili görüşmelerde, sanıyorum ki, usul haline getir
diğimiz bir yanlışta ısrar ediyoruz. O da şudur : Anayasamız, olağanüstü halin uzatılması için 
Meclise dört aylık bir yetki vermektedir; "Dört aylık sürelerle uzatabilirsiniz" demektedir. Ge
nellikle bu dört ay, dört ay içinde belli iyileştirmeler olabileceği ve bu iyileştirmelere göre dört 
ayın sonunda yeni kararlar gündeme gelebileceği düşüncesinden, varsayımından kaynaklan
maktadır. Daha uzun bir süreye müsaade etmemektedir; "Dört ayda bir gözden geçirin, iyileş
tirmelere göre kararınızı düzeltin, genişletin yahut daraltın" demektedir. Hükümet, bu dört 
ayı beklemeden, dört ayın dolmasına yaklaşık iki ay kala bize bir tezkere göndermekte ve uzat
maya biz altı ay önceden karar vermekteyiz. Bu iki bakımdan yanlış : Bir kere "Bu iki ay için
de hiçbir düzelme olmayacak, umudunuzu kesin" demektir, acı bir itiraftır; ikincisi, "Peşinen 
benim süremi uzatın" demektir; bu da, Millet Meclisini, Genel Kurulu, şeklî bir onay makamı 
haline getirmektedir. Gerçi, teamül böyle olmuştur; ama, alışılmış yanlışlar, doğru olmaz; yanlış, 
yanlıştır. Dilerim ki, bundan sonraki uzatmalarda vaktinde bunu getiririz. 
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Sayın Başkanın burada yaptığı açıklama, verdiği izahat, 19.7.1990 tarihini de içine alacak 
açıklama değil kuşkusuz. Yedinci ayın 19'una göre birtakım değişiklikler olacaktır, olması ge
rekir, olmasını bekliyoruz, özellikle de iyileşme olmasını bekliyoruz. Peşinen, bu tür açıkla
malarla Millet Meclisinden bir karar almaya, istihsal etmeye yönelmek, Millet Meclisini bir 
emrivakiyle karşı karşıya bırakmaktır. Genel Kurulu daha ciddiye alarak, o günlerde bilgi ver
mekte yarar olduğunu düşünüyorum. Nitekim, bu tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına 23.5.1990'da gelmiştir, yani aşağı yukarı iki ay önce gelmiştir, tki ay önceden böyle 
bir karar istemek, isteyebilmek, doğru değildir; zamanı gelmelidir, zamanında görüşülmelidir. 

Değerli arkadaşlar, Olağanüstü Hal Bölgesinde, geçen uzatmamızdan bugüne kadar ve 
Hükümetin kabul ettiğine göre yedinci ayın 19'una kadar, maalesef ciddî bir iyileşme söz ko
nusu olamamıştır, iyileşmeye, orada yaşayan insanlar açısından bakıyorum; olağanüstü halle 
idare edilen bu bölgede 4 milyon civarında insan yaşıyor, onlar açısından bakıyorum. O bölge
nin tek sorunu, eylemci grubun çıkardığı olaylar değildir, o bölgede yaşayan 4 milyon insanın 
sıkıntıları söz konusudur. O konuda ciddî bir iyileşme olmasını bekliyoruz, ciddî bir iyileşme 
olmalıdır, hedef o olmalıdır; yani, o bölgede yaşayan insanlar, bu 4 milyon insan, mutlu ola
bilmelidir, rahat olabilmelidir, özgürlüklerini kullanabilmelidir, demokrasiyi tadabilmelidir, işine > 
rahat gidebilmelidir. Bu düzeye gelinememiştir. Gelinememiştir; ayrıca, daha önceki dönemle
re göre daha sıkıntılı bir yaşam şekline de girmişlerdir. 

Değerli arkadaşlar, halk, ciddî bir sıkıntıdadır. Bu sıkıntının sonucu olarak bölgeden baş
layan göç artarak devam etmektedir. Bunu önlemek, buna bir çare bulmak, o bölgenin sorun
larına kapsamlı bakma zorunluluğunun bir sonucudur. O bölgede sadece eylemci ile mücadele 
etmek, yani sadece silahlı eylemci ile mücadele etmek yetmez. Esas olay, o bölgede yaşayan 
insanların, o bölgede, baba yurtlarında özgürce, mutlu yaşayabilmeleridir, güler yüzlü yaşaya
bilmeleridir. Onların saldırıdan, sıkıntıdan, baskıdan korunabilmeleridir. Hükümet, idare, devlet 
bunu sağlamak zorundadır, bunu sağlamalıdır. Geçen dönemle bu dönem arasında, bu ba
kımdan ciddî sayılabilecek bir iyileşme yok. 

Şimdi, bu konuda kusuru nerede arayacağız? Bana göre, yetersizliği Hükümette arayaca
ğız. Ben Anavatan Grubuna da, Hükümeti şikâyet etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlaım. Hükümetin o konuda geliştirdiği tedbirler artık klasikleşti, gelenek
sel hale geldi ve katılaştı, dondu. Gelişmiyor, yenileşmiyor, bununla da çözüme ulaşmak mümkün 
değil. Tedbirleri noksan alıyor. Bakın, geçen seneki bütçede, ondan evvelki bütçede, ondan ev
velki bütçede, sınır güvenliğini sağlamak için sınırda fizikî engeller, elektronik engeller kurul
ması için, elektronik gözetlemeler yapılması için ödenekler koydu Mecliste Yüce Kurul. Bun
lar yapılmadı. Parası var, ödeneği var, Yüce Kurulun kararı var; ama yapılmadı. Sebep?.. Şim
diye kadar bu kürsüye çıkıp, "şu makul sebeple bu yapılamadı" denmedi; ama, her defasında 
yetkilileri dinlerken görüyoruz ki, sınırdan sızmalar, sınırdan geçmeler, affedersiniz, yol geçen 
hanı gibi, orada sıkışınca bu tarafa, burada sıkışınca o tarafa ve böylece eylem planlayıp koy
malar devam edip gitmektedir. 

Bir ülke, bir devlet, önce, sınırına, "buradan bu tarafa benim toprağım, benim vatanım, 
benim yurdum, benim sorumluluğum altında" diyebileceği alana sahip olacak... Oradan bu 
tarafa kimse geçemeyecek; bunu sağlayacak. Arazi durumu başka olabilir; ama, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Kurulu, bu konuda gerekli olan ödeneği vermiştir ve onun yapıldığı 
haberini almak bizim hakkımızdır. Bu, belki sorunun eylemle ilgili bölümünü bir ölçüde hal
ledecektir. 
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Bir başka olay, çok sıkıntılı dönemlerde gündeme geldi. Dendi ki: "O bölgedeki güvenlik 
güçlerinin zırhlı helikoptere ihtiyacı var, bu alınamadı." Güvenlik güçlerinin tek zırhlı helikop
teri yok. ödeneği var, parası var; ama, tek helikopter alınamadı... Dün - bugün falan değil, 
yıllarca alınamadı. Buna ihtiyaç varsa, buna gerek varsa, parası da varsa, bunu almamanın 
mazereti olamaz. Şimdi, Anavatan Partisi Grubunu, Grup olarak, göreve çağırıyorum : Hükü
meti bu konuda denetlesinler istiyorum. Sorsunlar; biz de soruyoruz, onlar da sorsunlar; ora
da bu gerekiyorsa, bu karar alınmışsa bu alınmalıdır. 

Bir başka yanlış tedbir güvenlik güçleriyle ilgilidir. Güvenlik güçleri yanlış kullanılıyor. 
Silahlı eylemciye karşı hazırladığınız güvenlik gücünü silahsız topluma karşı kullanırsanız, bu 
bir yanlıştır ve de çok büyük bir yanlıştır. 

Böyle olaylarda asıl korkulması gereken silahlı eylemci değildir, silahsız kitlelerin öfkesi-
dir. Silahsız kitleleri öfkeye kaptırır üzerimize saldırtırsak, bundan daha vahim hal olamaz. 

Değerli arkadaşlar, bu yanlış geçtiğimiz dönem içinde yapıldı; Cizre ve Nusaybin'de böyle 
bir sıkıntı yaşandı; asıl sorun odur. Eğer kitleler, silahsız kitleler, standart vatandaşlar, o böl
gede yaşayan -bir deyimle- düz insanlar, bir öfke gösterisine kalkmışlarsa, bir tepkiye kalkmış-
larsa ve bu tepkilerini de devlete karşı ifade edecek duruma gelmişlerse, esas sıkıntı başlıyor 
demektir. 

Silahlı eylemci ile, güvenlik tedbirlerini alarak baş edersiniz; bugün edemezsiniz, yarın eder
siniz; ama, silahsız kitleleri tepkiye, öfkeye götürürsek, korkarım ki, o bölgedeki sıkıntının bo
yutu büyür; bu noksanı, bu yanlışlığı da yapıyor Hükümet. Anavatan Grubuna öncelikle bu
nu da şikâyet ediyorum. Bu, bir yanlış kullanmadan kaynaklanıyor. Eylemciye karşı geliştirdi
ğiniz önlemi ya da gücü halka karşı kullanırsanız, yanlış olur. 

Köy koruculuğu sistemindeki ısrarı da anlamak mümkün değildir. O bölgenin insanları 
çok iyi bilirler ki, o bölgede, köy koruculuğu olayı, bölgenin iç dinamiği içinde, bölgedeki top
lumsal yaşam içinde, aşiret ilişkileri içinde, sakıncalı sonuçlar vermektedir ve vazgeçilmesi ge
rekir; ama, yaygınlaştırılmaya gidiliyor... Bununla çözüm bulunmaz. 

Bazı olaylarda başarılı sonuçlar alındı gibi görülebilir. îşte, "Köy korucuları falan yerde 
pusu kurdular, şöyle bir başarı sağladılar" gibi hususların, aslını aramaya kalkarsak, onun al
tında ne olduğunu ararsak, farklı bir tablo ile karşılaşırız. O tablodan da, devlet medet bekle
memelidir. 

Ne demek istiyorsunuzun cevabını ben vermem, veremem, vermemem gerekir; ama yetki
lilere sormalısınız. O tür oluşumlardan da, devlet medet beklememelidir. 

Değerli arkadaşlar, kanun hükmünde kararnamelerin üzerinde şunun için duruyoruz : özel
likle o bölgeye ilişkin kanun hükmünde kararnameler, bizim için, hepimiz için ve o bölge için 
hayatî önem taşımaktadır. 

Anayasanın 91 inci maddesine göre çıkardığımız kanun hükmünde kararnameler bir yetki 
yasasına dayanıyor; ama, 121 inci maddeye göre çıkardığımız olağanüstü hal ile ilgili kanun 
gücünde kararnameler, bir yetki yasasına dayanmıyor. Yani, Meclisin önceden verdiği bir izin, 
bir çerçeve yok. Hükümet, 121 inci maddeye göre Cumhurbaşkanının başkanlığında toplan
mak koşuluyla, kendisi oturup bunları çıkarıyor. 

Çıkan 413, 421, 424 ve 425 sayılı kanun hükmünde kararnameleri lütfen inceleyin. Hiçbi
risi, eylemciye, eyleme yönelik değil; halkla, orada yaşayan düz insanlarla ilgili. Onlarla 
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eylemcinin önünü kesmek mümkün değil. Tabiî, sürgün gibi kavramları da içine alınca, hele 
bölge dışına taşıracak bir düzenleme ile gündeme getirilince, tepkiler büyük olur. Birincisi, bunlar 
bir çözüm değil; bununla bir yere varılmaz, bir şey halledilmez. İkincisi de, bunlar üzerindeki 
tartışmayı gündemden kaldırmamak, devam ettirmek bir yarar sağlamaz. Bunları oturup gö
rüşmeliyiz; bu Parlamentoda hemen görüşmeliyiz. Anayasanın emri böyle. Anayasanın 121 in
ci maddesi diyor ki: "Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin onayına sunulur. "Hemen Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulmalıdır. 413 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname çıktı, aylar oldu, getirin görüşelim. 413 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle, Olağanüstü Hal Yasasını değiştirdiler. Olmayacak bir şey yapıldı. Ka
nun Hükmünde Kararnemeyle, Olağanüstü Hal Yasasında değişiklik yapıldı, birkaç gün sonra 
fark edildi, bir başka kararname getirildi. Bunları düzeltecek yer Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruludur. Anayasa onu öngörmüş. "Hemen Meclisin onayına sunulur" demiş. Bura
ya gelecek, onları görüşeceğiz. Şimdi, 424 ve 425 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler yeni
den çıkarıldı. 

Değerli arkadaşları, Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkenin bütünlüğüne, ulusun bütünlü
ğüne yönelik hiçbir konuda, Hükümetten, idareden daha az duyarlı değildir. Ne demek yani; 
biz kanun hükmünde kararnamelerle bu hassas konuyu düzenleyelim, Parlamento Genel Ku
rulu karışmasın!.. Biz, daha az duyarlı değiliz. Düzenleme yayımlanır, getirilir, Parlamento
nun onayından geçirilir. Parlamento kabul eder, etmez o başka. Eğer, gerçekten bir çözüm ge
tiriyorsa... Parlamento, şimdiye kadar hassas konularda doğru çözümler konusunda fikir bir
liğine yahut uzlaşmaya vardığını göstermiştir; ama, demokrasiyi, insan haklarını zedeleyen ve 
özellikle o bölgede yaşayan 4 milyon civarındaki insanın yaşamını zorlaştıran konularda, el
bette ki Parlamento, denetleme yetkisini, yasa yapma, düzenleme yetkisini kullanmalıdır, kul
lanmasına müsaade etmelidir. 

İçtüzük değişikliğini de zaten bunun için ısrarla istiyoruz. İçtüzük değişikliğinin mutlaka 
kabul edilmesini istememizin ana denedi, olağanüstü halle ilgili kanun gücünde kararnamele
rin bir an önce görüşülmesini sağlamaktır. Sayın Onural Şeref Bozkurt -burada olmadığı için 
söylemek zorundayım, kusuruma bakmasın lütfen-, "İçtüzüğü aceleye getirmeyelim..." dedi. 
Neyse, o tartışmalar kaldı. Kuşkusuz, aceleye getirmemek gerekir; ama, kanun hükmünde ka
rarnameleri de mutlaka görüşmemiz gerekir; Anayasanın emri öyle. Bu Anayasa geçerli ise, 
bu Anayasa muteberse mutlaka görüşmemiz gerekir, derhal görüşmemiz gerekir, hemen gö
rüşmemiz gerekir. Hatta öyle ki, tatilde isek, bizi toplantıya çağırıp görüştürmeleri gerekir. 

Sayın Onural Şeref Bozkurt, "Hem muhalefet grubunda, hem iktidar grubunda olan mil
letvekili arkadaşlarım bilir ki, böyle, İçtüzük çalışmaları çok aceleye getirilmez" diyor. Tabiî 
de... öyle çok insan yok bu Mecliste hem o grupta olmuş hem bu grupta olmuş; az insan var; 
bir. Çünkü, çoğunlukla, herkes kendi grubunda kalıyor; bir de, Anayasa hükmünü bu tür süb
jektif değerlendirmelerden yukarıda tutmak zorundayız. 

Anavatan Grubunun değerli üyeleri, Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kanun hükmün
de kararnamelerin bu Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi için, elimizden gelen her şeyi ya
pacağız. Bunu iyi niyetle size arz ediyorum. Anayasanın emri budur. Hukuk yollarını, parla
menter yollan sonuna kadar kullanacağız; ama, istiyoruz ve diliyoruz ki, bunu Parlamento 
Genel Kurulunun bir uzlaşması, bir fikir birliği olarak halledebilelim. Bu, Parlamento Genel 
Kurulunun hakkı. Anayasa böyle... 
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Şimdi, 413'ün, 421'in, 424'ün, 425'in Meclisten kaçırılmasının anlamı ne? Meclisten kaçı-
rırarak, kanun hükmünde kararnameleri görüştürmeyerek nereye varılır? Kanun hükmünde ka
rarnameleri Mecliste görüşürsek, bir tereddüt mü var? Bunların Meclisten geçmeyeceğinden 
mi korkuluyor? Eğer böyle ise, o kanun hükmünde kararnameler derhal kaldırılmalıdır. Ha, 
"Parlamentonun onayını alabilecek sağlamlıkta, ciddiyette" deniyorsa, derhal görüşülmelidir. 
Bunun için bütün yolları kullanacağız. Buradan iyi niyetle ifade ediyorum ve diliyorum ki, 
bu konuda mutabık olalım. Kanun hükmünde kararnameler, Parlamentonun hemen onayın
dan geçmeden, uzun süre yürürlükte tutulursa, bu, hukuk devleti ilkesini, hile yoluyla ihlal 
etmektir. Böyle şey olmaz! Anayasa müessesesi; ama, hemen görüşüleceği de Anayasa emri. 
Lütfen, arkadaşlarım, Anayasanın o emrini de ciddiye almak zorundadırlar. 

tçtüzük ve kanun hükmünde kararnamelere bu bakımdan önem veriyoruz, özellikle o bölge 
için çok önemlidir. O bölgede, kanun hükmünde kararnamelerle uzun süre yönetim sağlaya
mazsınız. Parlamentonun onayından geçmemiş kanun hükmünde kararnamelerle, o bölgede, 
barış, hukuk devleti, vatandaşı mutlu edecek bir uygulama sağlayamazsınız. Bunu sağlama
yan düzenlemeler de o bölgede ancak öfkeyi artırır, tepkiyi artırır ve bunun sonucu olarak da 
sorunumuzu artırır. Oradaki insanları, insanlarımızı düşünmek zorundayız. Kanun hükmün
de kararnameler onların yararına, hayrına ise, Parlamento onu kabul eder; ama, bu getirilen
ler, hukuk devleti ilkelerine, demokrasiye, insan haklarına aykırıdır, bu Parlamento Genel Ku
rulunun onayından geçmez. Eğer, Hükümet, onaydan geçmeyecek bu düzenlemeyi Parlamen
to denetiminden kaçırarak uzun süre yürürlükte tutabileceğinin hesabını yapıyorsa, iyi bir he
sap değildir, faydalı bir hesap değildir, hayır getirmez. Çünkü, o bölgede tepki doğurur. Bun
dan vazgeçilmesi gerekir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan, sözlerinin sonunda, "Muhalefet erken seçim terane
sinden vazgeçsin, memleketin acil çözüm bekleyen sorunlarıyla ilgilensin" dedi. Elhak doğru
dur; ama, memleketin acil çözüm bekleyen sorunlarının çözümünün de, erken seçim olduğu 
görüşümüzü tekrar ederek sözlerimi bitiriyorum. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Köse konuşacaklardır. 
Buyurun Sayın Köse. 

DYP GRUBU ADİNA İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sekiz ilimizde olağanüstü halin dört ay uzatılması hususundaki tezkere üzerinde, Doğru Yol 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygıy
la selamlıyorum. 

Değerli Başkan, 280 milletvekili olmasına rağmen, Anavatan Grubu, geçtiğimiz hafta ye
teri kadar çoğunluğu temin edemediği için, bu önemli ve millî meselenin bir hafta sonra görü
şülmesine sebep olmuştur. Bu hakikatin de, sizin tarafınızdan dile getirilmesini arzu ederdim; 
ancak, tek taraflı olarak bu meseleyi ele aldığınız için de, bunu vurgulamak istiyorum, müsaa
denizle. 

BAŞKAN — Sayın Köse, ben de müsaadenizle hemen arzı cevap edeyim : Biz, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunu, yalnız iktidar grubundan ibaret sayacak bencil, yancıl 
ve antidemokratik alışkanlıkları olan bir siyasî heyet değiliz. Başkanlık Divanı, partiler 
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üzerindedir ve Genel Kurul denilince, aklına, iktidarıyla, muhalefetiyle, bütün gruplar gelir. 
Benim ifade ettiğim tablo ise, "280'i olandan 147 geldi, diğerleri gelmedi" suçlaması değil; 
sadece, o önemli saydığınız toplantılarda, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu mensubu sayın milletvekillerinin, burada üç kişiye ihtiyaç kaldığını gördükleri halde, 
iki defa da ara vermemize rağmen, içeri girmediklerini -bilindifti gibi- bir kere daha zapta ge
çirdim. 

Teşekkür ederim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, 280 milletvekiliniz olduğunu da zapta 

geçirseniz. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın Başkan, muhalefetin, Yüce Meclisin toplantı yetersa

yısını temin etme görevi yoktur. Buranın muharrik gücü de yine iktidar partisidir. Kanunların 
çıkarılması, Meclisin gündeminde bulunan meselelerin görüşülmesi için, yine iktidar partisi 
mensubu milletvekili arkadaşlarımızın çoğunluğunun temin edilerek yapılması gerekir. O ba
kımdan... 

BAŞKAN — Sayın Köse, zatı âlinize özel saygım var. Hakikaten, eksiksiz, mükemmel, 
örnek bir parlamentersiniz; ama, o alışılmış ifade eksik bir ifadedir, yanlış bir görüştür o. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, açık oturum yapalım. 
BAŞKAN — İsabet olur. 
ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Başka türlü olmaz. 
BAŞKAN — Arzu ederseniz, sebep verirseniz tabiî. 
İstirham ederim... Grup sözcünüz konuşuyor. 
ATİLLA İMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Bize de özel muamele var mı? 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Başlayabilir miyim Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... Kürsü sizin. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, olağanüstü halin her görüşülmesi esnasında, Doğru Yol Partisi ola

rak bu mesele Üzerindeki ciddî görüşlerimizi ortaya koymuş bulunuyoruz. Aslında, en sevindi
rici husus ise, Yüce Meclisteki bütün milletvekillerimizin, partilerimizin, bu meselede, çok az 
da olsa, millî bir mesele olduğundan dolayı mutabakat sağlamış olmasıdır. Bu millî mutabaka
ta ve Sayın Bakanın da ifadesine rağmen, kanun hükmünde kararnamenin Yüce Meclisten geç
memesine de olumlu bir gerekçe bulamıyorum. Mademki millî bir mutabakat hâsıl olmuştur, 
Yüce Mecliste, olağanüstü halle ilgili olan her türlü meselede müspet görüşler ortaya konul
muştur, öyleyse kanun hükmünde kararname neden Yüce Meclisten kaçırılmakta veya zama
nında getirilmemektedir? 

Muhakkak surette, burada grubu bulunan partiler o istikametteki düşüncelerini ifade ede
cekler ve Olağanüstü Hal Bölgesinde, memleketimiz, milletimiz için ve devletimizin bekası için 
önemli olan hususlar ne ise, ortaya konulacak ve o mutabakat sonucunda da kararname ka
nunlaşmış olacaktır. 

Haliyle, bu kanun hükmünde kararnameler Yüce Meclise gelmediği müddetçe de, aleyhi
ne olan görüş ve düşünceler müspet olsa dahi, menfî istikamette propaganda vesilesi yapıla
caktır. Onun için, geçmiş dönemlerde de söylediğimiz gibi, kararnamelerin bir an önce Yüce 
Meclisten geçirilmesi faydalı olur; devletimize karşı olan saygınlığı artırır, Yüce Meclise olan 
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saygınlığı artırır ve Hükümete yönelik bu husustaki tenkitler de azalmış olur. Bu bakımdan, 
kararnamelerin, Doğru Yol Partisi Grubu olarak da, bir an önce Meclise getirilmesinden yana
yız. Ancak, şu anda Meclis tatil kararı aldığına göre, eylül ayından önce bu kararnamelerin 
Yüce Meclise getirilmesi mümkün olmayacaktır. Bu kanun hükmünde kararnamelerde isabetli 
birçok tedbirler olmasına rağmen, maalesef, "SS" kararnamesi olarak veya sürgün kararna
mesi olarak nitelendirilmek suretiyle, o ciddiyetini muhafaza edemeyecektir. O üzüntülerimi 
belirtmek için söylüyorum. 

Diğer taraftan, Sayın Bakan konuşmalarında, bu dört aylık dönem içerisinde olayların 
çok azaldığını, hatta yok derecesine varma noktasına geldiğini ifade ettiler. Eğer elimizde ge
rekli bilgiler olmasaydı, gerçekten çok büyük sevincimi ifade edecektim. Ancak, dört ay içeri
sinde, yine o bölgede, maalesef, birçok güvenlik görevlisi; subayımız, erimiz, polisimiz ve bir
çok da vatandaşımız şehit olmuştur. 

Olaylar eğer durmuş ise, durma noktasına gelmişse, olağanüstü halin devam ettirilmesi
nin sebebi nedir? O bakımdan, yapılan çalışmalar sonucunda, yapılan inceleme ve araştırma
lar sonucunda, elimizdeki rakamları ortaya koyduğumuz takdirde, olayların durmadığını ve 
o gerekçeyle de olağanüstü halin uzatılmasını talep ettiğimize göre, demek ki olaylar henüz 
yatışmamıştır ve durmamıştır. 

Tabiî, yalnız güvenlik görevlilerimizin o bölgede yapmış olduğu silahlı mücadeleyle bu me
selenin nihayete ermesi de mümkün değildir. Bir propaganda vardır, propaganda güçlüdür, pro
paganda yalnız Türkiye'nin içerisinden değil, dışarıdan da enjekte edilmekte ve dışarıdan or
ganize edilmektedir. 

Bu kadar yıl, ülkemizin birçok meselesi varken, dış devletlerin, özellikle Batı devletlerinin 
muayyen mahfillerinde görüşülmeyen bu mesele, son aylarda, özellikle büyük bir hızla ve cid
dî olarak o toplantılara konu edilmektedir. Hatta, bundan bir ay kadar önce o taplantılarda, 
ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü ilgilendiren ve birliğimizi, bütünlüğümüzü ortadan kaldır
ma istikametinde olan PKK örgütüpü destekleyici mahiyette de bir karar alınmıştır. 

önümüzdeki günlerde o toplantıya Yüce Meclisimizin değerli temsilcileri milletvekili ar
kadaşlarımız iştirak edecek ve o bölgedeki olayları intikal ettireceklerdir. 

Demek ki, 1984 yılından bu yana, olaylarda, hem siyasî yönden, hem de anarşi yönünden 
büyük bir gelişme vardır. Anarşi yönündeki gelişme, güvenlik görevlilerimizin şehit olması, oraya 
birçok araç, gereç, göndermemize, her türlü konuda tedbir almamıza rağmen olayların önünü 
alamamış olmamız; siyasî yönden ise, içeride kendi meselemiz olan bu hadisenin dış devletler
de veya dostumuz olduğunu iddia ettiğimiz ve iştirak ettiğimiz paktlarda, müracaat ettiğimiz 
yerlerde bu meselenin gündeme getirilmesidir. Asıl, olay bundan sonra ciddiyet kazanacaktır. 
Dışarıda yapılacak olan propagandaların, dışarıda yapılacak olan konuşmaların özellikle Dı
şişleri Bakanlığı tarafından takip edilerek, onun içeriye yansıtılmasındaki menfi tesirlerini kır
mak suretiyle, memleketimize zararlı olacak propagandaları ortadan kaldırmak mecburiyeti
miz vardır. 

Değerli milletvekilleri, o bölgedeki insanlarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel yönden 
kalkınmaları, asayiş ve emniyet tedbirlerinin yanında, önemli tedbirlerin alınması ve o husus
lardaki devlet politikalarının da zamanında yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Eğitim yönünden fevkalade sıkıntımız vardır. İlkokulların birçoğunda öğretmenimiz yok
tur, ya da kapanmıştır. Bölge yatılı okullarımız, yeteri kadar öğrencimiz gelmediği için, atıl 
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vaziyette durmaktadır veya bölge yatılı okullarında, her branşta öğretmenimiz yoktur, öğren
cilerimizin tam anlamıyla yetişmeleri mümkün olmamaktadır. 

Eğitim, doğuda, güneydoğuda, memleketimizin her tarafında fevkalade önemlidir; ancak, 
o bölgemizde terörün yapmış olduğu tahribat dolayısıyla, can emniyeti bakımından, gerek eği
tim görevlisi olan kişilerin orada kalmamaları ve gerekse okulların kapalı oluşu dolayısıyla, 
eğitim, sıkıntı içerisindedir. 

Ekonomik yönden sıkıntı vardır. Ekonomik yönden ülkenin her tarafında belki sıkıntı vardır; 
ama, o bölgelerde, doğuda ve güneydoğuda çok daha fazla sıkıntı vardır. Gerek iklim şartları
nın yaratmış olduğu dezavantaj, gerek o bölgede müteşebbislerin yeteri kadar yatırım yapma
ması sonucunda, oradaki insanlarımız, bir başka yerde karnını doyurma mücadelesi vermek 
üzere, göç etmektedir. Göç eden insanlarımız büyük şehirlerin etrafında, gecekondu semtlerin
de yerleşmektedir. Gecekondu semtlerinde yerleşen insanlarımız ise, hem o büyük şehirlere fayda 
değil zarar getirmekte, hem de altyapının yapılmaması dolayısıyla oradaki hizmetlerin zama
nında getirilmemesi dolayısıyla maddî ve manevî yönden sıkıntı içerisinde kalmaktadırlar. Ted
birleri mahallinde almak, ekonomik ve sosyal tedbirlerin mahallinde başarıya ulaşması sonu
cunda, o insanların karınlarını kendi bölgelerinde, muhitlerinde doyurmalarını sağlamak millî 
politikamız olmalı ve bu istikamette programlar yapılıp, bu insanlarımıza faydalı hizmetler bir 
an önce götürülmelidir. 

Yine, Sayın Bakan, asayiş ve emniyet hususunda ve olağanüstü halle ilgili konuşmasına 
rağmen, son kısmında seçimle ilgili konulara değindiler. Tabiî, Sayın Bakanın bu konuşmasın
dan dolayı da, son günlerde yaşamış olduğumuz olayları gündeme getirmek mecburiyetinde 
kaldık. 

Seçimler, evet demokratik kurallar içerisinde, eşit, adil bir şekilde yapılmış olsa, yine ko
nuşacak herhangi bir şeyimiz yoktur; ancak, gerçekten baskı vardır. Gerçekten, devletin im
kânları kullanılmıştır. Hiçbir şekilde, Yüksek Seçim Kurulunun seçim yasaklarının uygulan
masına başlandığı günden itibaren, gerçekten devletin memuru, aracı, gereci o bölgelere götü
rülmek suretiyle seçim çalışmalarına propaganda edilmemiş olsa, elbette ki "Adilane bir seçim 
olmuştur" deriz ve kim ne almışsa onu sinemize çekeriz; fakat gördüğümüz o değildir. 

Bendeniz de, Ağrı bölgesinde, seçim çalışmaları dolayısıyla görevli olduğum için, Eleşkirt 
tlçemize bağlı Yücekapı'da seçimlerin propaganda çalışmalarına iştirak ettim, ti Genel Meclisi 
1990 yılı programında ne köy yolu vardır, ne köyün köprüsü vardır; ancak, seçimlere bir hafta 
on gün kala, 6 tane dozer getirilmiştir; bir tek dozerin yapacağı işe karşılık 6 dozer, orada bu
lunduğumuz gün getirilmiştir. Karayollarının en fazla çalışan yoluna (Dogubayazıt yoluna) 10 
kilometre mesafedeki köy, toprak yapılı, taş yapılı, on yıldan beri hiçbir şekilde devlet hizmeti 
gitmemiş olan bu köy belde oluyor; bu beldenin sokaklarına, o çamurlu ve topraklı sokakları
na derhal elektrik direkleri dikiliyor, civalı ampuller takılıyor; fakat, söylenen şu : Eğer 3 Ha
ziran akşamı sandıktan ANAP çıkmazsa, bu cıvalı ampuller sökülecektir... 

Şimdi, şunu söyleyeceğim; Yücekapı'da bir başka parti kazandı. Sayın Başkan müsaade 
etmediği için partinin ismini söylemiyorum; çünkü, partinin ismini söyleyince rahatsız oluyor
lar. İnşallah, temennim odur ki; 6 dozer o hizmete devam etsin. Sevinirim ve gerçekten de tak
dirlerimi sunarım. Çünkü, benim memleketim; orada birçok insanımız istifade edecektir. Hat
ta, önünden bir su geçmektedir, o sudan vatandaşımızın hayvanatı da zarar görmektedir, dola
yısıyla faydalıdır. Ancak, seçim kaybedildikten sonra o dozerler geriye alınırsa, civalı ampuller 
sökül ürse... 
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Köprünün programda yeri yoktur. Muhakkak surette köprüye önce bir taşkın koruma seti 
yapılması lazımdır. O taşkın koruma seti yapıldıktan ve proje nereye uygunsa oraya yerleştiril
dikten sonra köprü yapılması gerekirken; Samsun'dan bir başka köprünün malzemeleri trey
lerle, maalesef, Yücekapı'ya getirilmiştir. İşte, devletin baskısını; devletin araçlarını, gereçleri
ni kullandığınızı gösteren ve gözlerimle gördüğüm bir manzaradır. 

Onun dışında, orada 14 tane öğretmen vardır. 14 öğretmen akşam toplantıya çağırılmış, 
"eğer bu sandıktan ANAP çıkmazsa 14'ünüz de Hakkâri'desiniz" demek suretiyle öğretmen
lerimize baskı yapılmıştır. Bakın, elimizde belge var, bu belgede, "Geleceksin, ailene baskı ya
pacak, muhakkak surette oy kullandıracaksın" demek suretiyle, Erzurum'daki görevli bir me
mur arkadaşımızı, tel emriyle Ağrı'ya alarak Yücekapı'da çalışması için kendisine baskı yapı
yorlar. Bunların bütün bilgileri, belgeleri elimizde. 

Üzerinde en çok durmak istediğim husus, kazanılsın veya kaybedilsin, bu Sİ yere götürü
len devletin bütün araç ve gereçlerinin, orada tespit edilen noksan hizmetlerin tamamlanması 
için kullanılmaya devam edilmesidir. O hizmetler tamamlanmadan araç ve gereçler oralardan 
alınır ise, 19 Ağustostaki seçimlerde... 

YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) — Sayın Başkan, konumuz nedir? 
BAŞKAN — Efendim, konumuz, bilinen bölgelerde olağanüstü halin uzatılması. 
YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) — Yoksa, 3 Haziran seçimleri mi? 
BAŞKAN — Sayın Köse, herhalde, bir yerde onu irtibatlandıracak. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Şöyle arz edeyim : Sayın Bakan konuşmasında eğer seçim

lere değinmemiş olsaydı, ben de olağanüstü hal konusu konuşulurken seçimler konusuna gir
mezdim. Sayın Bakan bana o fırsatı verdiği için kendisine teşekkür ediyorum; ben de, hiç ol
mazsa, orada gördüğüm şeyleri burada anlatma fırsatını buldum. 

Kaldı ki, 24 bin oy aldınız; yani, 65 bin seçmen oy kullandı, 24 bin oy aldınız. 26 Mart 
1989'da 24 milyon insan oy kullandı, yani 24 milyon mu büyük, 24 bin mi büyük? Onun hesa
bını siz daha iyi yaparsınız. 

Yine, Onural Şeref Bey, Mahmut öztürk kardeşimizin burada çok sinirli konuştuğundan 
dolayı rahatsızlık duyduğunu ifade ettiler. 

Değerli milletvekilleri, Mahmut öztürk, vicdanında hissetmiş olduğu bir ıstırabı dile ge
tirdi. Milliyetçiliğinden, muhafazakârlığından hiç şüphemiz olmayan o değerli kardeşimizin 
memleketi Niğde'dir. Niğde Milletvekili olmasına, Aksaraylı olmasına rağmen, Adıyaman'da 
yaşayan insanlarımızın içinde bulundukları sıkıntıyı bu kürsüden ifede ettiler, dile getirdiler. 
Gerçekten, doğusuyla, güneydoğusuyla, batısıyla her yerde görmüş olduğumuz ve insanımızın 
içerisinde bulunmuş olduğu sıkıntıyı, heyecanla, sinirlilikle ortaya koymak, başkalarını rahat
sız etmemeli, üstelik de memnuniyet ifade edilmelidir. Ben, o arkadaşımızın sinirliliğinin, ora
da görmüş olduğu ıstıraptan vatandaşlarımızın oradaki yaşantılarını dile getirmekten, millî his
lerinden doğduğunu ifade etmek istiyorum. 

Onun için, ben, bölgem olan, Kars, Ağrı ve Erzurum'da gördüklerimi, oradaki insanımın 
yaşantılarını ve içerisinde bulunduğu sıkıntıları burada ortaya koymak mecburiyetindeyim. Evet, 
Olağanüstü Hal Bölgesi benim vilayetime de sıçramış durumda; Doğubayazıt'a sıçramış, Ağ
rı'ya sıçramış. Daha üç gün önce Göle yolunda bütün kamyonları sıraya diziyorlar, 1990 mo
del iki tane kamyonu ateşe veriyorlar. Basına intikal etmediği için veya şu ana kadar belki bilgi 
sahibi olunmadığı için burada dile getirilmiyor; ama, olay taa oralara kadar gelmiştir. Yani, 
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maksadımız nedir? Sekiz ilden de olağanüstü halin bir an önce kalkmasıdır, tedbirlerin isabet
li bir şekilde kullanılmasıdır. Parti olarak da, konuşmalarımızda, oylarımızda, bu meselede, 
sürekli olarak, iktidarın, Hükümetin getirmiş olduğu bütün meselelerde müspet düşündüğü
müzü ve müspet oy kullandığımızı da ifade etmişizdir. Bu, bizim millî meselemizdir, millî gö
revimizdir, parti görevimizdir, öyleyse meseleye bu açıdan yaklaşmak lazım. Yani, oradaki va
tandaşımızın eline silahı vermekle, karşıdakine silah hedefi yapmakla bu meseleleri ortadan 
kaldıramayız. Karşıdakinin propaganda aracı ne ise, o aracı ortadan kaldırmak mecburiyetin
deyiz. Dış devletler meselesinin içerisindedir. Yabancı platformlarda, yabancı toplulukların yap
mış olduğu toplantılarda mesele gündeme getirilmiştir. Bu meseleyi ortadan kaldırmak mec
buriyetindeyiz. \arın, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin meselelerinden ziyade bu meseleler ora-. 
lârda konuşulursa, biz bunun, al tından kalkamayız. Bizim sıkıntımız, ısrarımız budur. Yoksa, 
efendim, 25 bin korucunun yerine 50 bin korucu koyalım, 200 milyar yerine 400 milyar lira 
maaş verelim veya zırhlı araçları aldık, 3 tane de, tanesi 10'ar milyar liradan zırhlı helikopter 
koyalım... Olay yine devam ediyorsa, yine tedbir alınmış demek değildir. Evet, aracı alacağız; 
ama en büyük aracımız olan bu televizyon vasıtasıyla, önce devletin almış olduğu tedbirleri 
çok iyi izah etmek suretiyle devletin propagandasını yapmak mecburiyetimiz vardır. Devletin 
aleyhine propaganda vardır; bunu kırmak mecburiyetindeyiz. Yaptığınız hizmetler göze gö
zükmemektedir. 

Evet, GAP 6 vilayete tesir eder, onun dışında 2, onun mücavir ilinde 3, onun dışında tek
rar 10 ilimiz vardır; fakat Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 22 vilayet vardır. O iti
barla, hem bölgedeki kalkınmayı bir an önce sağlamak, hem ekonomik tedbirleri isabetli al
mak ve hem de Türkiye Cumhuriyeti Devletine bağlı olan, hiçbir şekilde güvenlik kuvvetleri
mizin karşısında olmayan; ancak, silahın karşısında, terörün karşısında, baskının karşısında 
zafiyet içerisine sürüklenme durumunda olan o vatandaşlarımızı o sıkıntılardan kurtarmak mec
buriyetindeyiz. 

Olağanüstü halin bir an önce kaldırılmasından yanayız; ancak, önümüzde Meclisin üç ay
lık bir tatil süresi vardır; güvenlik kuvvetlerimiz bu üç ay tatil süresinde görev yapmak mecbu
riyetindedir. Asayişin temin edilmesi lazımdır; çünkü, yaz aylarında, kışa girme hazırlığı içeri
sinde olacak bölge vatandaşlarımızın rızklarını temin etmek mecburiyetleri vardır. O bakım
dan, bu tedbirlerin isabetli olması temennisiyle güvenlik kuvvetlerimize destek olacağımızı be
lirtmek isterim. Dışarıda beslenip, her türlü imkânı eline geçirdikten sonra, yani dışarıdan her 
türlü desteği almak suretiyle ülkemiz sınırlarından içeriye girip, millî güçlerimize karşı silah 
kullananların, bu yapmış olduğu hareketi kırmak için, millî güvenlik güçlerimizin yanında ol
duğumuzu ifade ediyorum. Olağanüstü halin, inşallah eylül ayında, kaldırılmasının buraya teklif 
olarak getirilmesini temenni ediyorum. Doğru Yol Partisi olarak olağanüstü halin dört ay da
ha uzatılması hususunda müspet oy kullanacağımızı arz ediyor, saygılar sunuyorum. (DYP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Şahsınız adına değil mi efendim? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın milletvekilleri, olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili... 
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BAŞKAN — Sayın Genç, içtüzüğün, "Konuşmalar Başkanlığa ve Genel Kurula hitaben 
yapılır" hükmü sarih. Maatteessüf, geçtiğimiz birleşimde benzer yanlışı duygusal bir yakla
şımla yaptınız; ben, yasal ve geleneksel uyarıda bulundum ve görüşmeleri kesmemek, Genel 
Kurulu işgal etmemek için üzerinde durmadım; ama, zannetmeyiniz ki, içtüzüğün izin verme
diği bir uygulama bu kürsüde yaşanabilir. Söyleyeceğim bundan ibarettir. Mikrofonu açıyo
rum; ya Yüce Meclisin Başkanlığına "Sayın Başkan, sayın milletvekilleri" diye başlayarak ko
nuşacaksınız veyahut da sözünüzü keseceğim. 

Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Orada oturan Başkanvekili, o makamın gerektirdiği taraf
sızlık ilkesi içerisinde hareket ettiği gün, ben elbette sorumluluğunu bilen bir kişi olarak, o sta
tü içinde hareket edeceğim. Onun için... (ANAP sıralarından "Ayıp, ayıp" sesleri) 

Ayıp olan sizin yaptığınızdır. Ben, daima, burada hukuk içinde kaldım. Bana burada haksız 
verdiğiniz o cezadan dolayı Özür dileyinceye kadar tutumum bu olacak. Burada da kimse be
nim sözümü kesme hakkına sahip değildir; çünkü, İçtüzük bu yetkiyi bana veriyor. Diyor ki, 
"Bir hükümet tezkeresi üzerinde gruplar adına konuşmalar tamamlandıktan sonra lehte ve aleyh
te iki kişi konuşacaktır." Benden önce söz isteyen bir veya iki arkadaş olsaydı, benim konuşma 
hakkım olmazdı, tçtüzükte, milletvekilinin sözünün hangi koşullarda kesileceği de belirtilmiş
tir. içtüzüğe göre yönetildiğimize göre, tçtüzüğü aşarak burada bir yönetim getirmemiz müm
kün değildir. Bunun için, olayı böyle bilmeniz gerekir. 

Şimdi, her vesileyle, Hükümet, 1985'te çıkardığı 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve devamında olağanüstü halin uzatılmasını... 

BAŞKAN — Sayın Genç, uyarıma rağmen, ısrar edecek misiniz?.. Sayın Genç, uyarıma 
rağmen, meşruiyeti mevzuatça müseccel ve hiçbir itiraza muhatap olmamış Meclis Başkanlığı
nı yok sayarak, âdeta, kürsüde, başına buyruk ve kural dışı, "İstediğimi yaparım" eylemini 
sürdürmeye devam edecek misiniz? (ANAP sıralarından "Dışarı at" sesleri) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Gücünüz varsa, hadi... Zaten alışmışsınız öyle... 
Biz burada, her olağanüstü hal süresinin uzatılması vesilesiyle gelen Başkanlık tezkeresi 

üzerinde yaptığımız konuşmada şunu diyoruz : Hükümet, hangi tarihte bu olağanüstü hali ke
seceğini... 

(Başkan tarafından hatibin mikrofonu kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Genç, sözünüzü kestim. Siz, İçtüzüğün öngördüğü kuralları çiğneye

rek, kürsüye anarşiyi yerleştirmeye çalıştığınız için sözünüzü kesiyorum. Sizi, kürsüyü terke 
davet ediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

KAMER GENÇ (Devamla) — Anarşiyi buraya getiren zatı âlinizdin Ben kürsüyü terk 
etmeyeceğim ve sözümü de kesme hakkınız yok. 

BAŞKAN — Sizi, kürsüyü terke davet ediyorum. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Açın tçtüzüğü; hangi maddesine göre benim sözümü kesi

yorsunuz? 
BAŞKAN — Sizi, kürsüyü terke, son defa davet ediyorum. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Benim sözümü kesme hakkını kendinizde bulamazsınız. 

Ben kürsüyü terk etmeyeceğim. Hangi maddeye göre benim, sözümü kesiyorsunuz? Eğer 
hukuksa... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 18.15 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 18.25 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoglu 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul), İsmail Üğdül (Edime) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 122 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

28. —<-' Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerindeki olağanüs
tü halin, 19.7.1990günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süre ile uzattlmasma ilişkin Başbakan
lık tezkeresi (3/1255) (Devam) 

BAŞKAN — Olağanüstü halin uzatılmasıyla ilgili Başbakanlık tezkeresi üzerindeki grup
ları ve şahısları adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben konuşmadım efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, oylamaya geçiyoruz... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, ben konuşmamı bitirmemiştim efendim. Ya
ni, sizin burada yaptığınız İçtüzüğe uymuyor. Utanç verici bir durum. 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sizin gibi bir Başkanvekili gelmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Kâtip, okuyunuz: 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu, içtüzük hükümlerinin hangisine giriyor?.. Yanlış yapı
yorsunuz. Söz istiyorum efendim. 

M. ALÎ EREN (istanbul) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Niçin söz istiyorsunuz? 

M. ALt EREN (istanbul) — Sayın Kamer Genç konuşmadılar, ben bir milletvekili olarak 
konuşma hakkımı kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik, o zamana kadar neredeydiniz?.. 

M. ALÎ EREN (istanbul) — Geçmeden ben bağırdım, siz içeri girer girmez bağırdım. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik efendim. 

M. ALt EREN (istanbul) — Geçemezsiniz efendim. Duymadınızsa benim kusurum de
ğil. Yanınızdakilere sorabilirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgül, okuyunuz efendim. 

M. ALt EREN (istanbul) — İki milletvekili söz alıp konuşabilir... Lütfen efendim... 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Milletvekilinin söz hakkını engelleyemezsiniz. Sen bu Mecli
sin yüzkarasısın. 

BAŞKAN — Sayın Sârıgül, okuyunuz efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 5.3.1990 tarihli ve 188-2/01814 sayılı yazımız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6.3.1990 tarihli ve (87) sayılı Kararı ile 19.3.1990 günü 
saat 17.00'den itibaren (4) ay süre ile uzatılması onaylanan Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâ
ri, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerindeki olağanüstü halin, 19.7.1990 günü saat 17.00'den 
geçerli olmak üzere (4) ay süre ile uzatılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
Kurulunca 23.5.1990 tarihinde uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

Başbakan 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan Başbakanlık tezkeresini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

M. ALt EREN (İstanbul) — Söz istiyorum... Zorbalık yapıyorsun. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sayın Başkan, İçtüzüğe göre, konuşacak efendim. 

BAŞKAN — Beyefendiler, ben, burada, görüşmelere kaldığımız yerden devam edip etme
me beyanını yaparken, görevli bürokrat ve tesadüfen, bugün Anamuhalefet Partisinden tem
silci olarak bulunan Divan Üyesi arkadaşıma soruyorum, "Söz isteyen oldu mu?" diye. 

M. ALt EREN (İstanbul) — Efendim, siz daha gelmeden ben söz istedim, kalkmış bağırı
yorsunuz... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; arkadaşlarıma soruyorum, "Şahısları adına söz 
isteyen var mı?" diye. Arkadaşlarımdan, olmadığı cevabını aldıktan sonra bunu okuyorum... 

M. ALİ EREN (İstanbul) — Hayır... Hayır... Hayır!.. Siz daha yerinize oturmadan ben 
ayağa kalktım ve söz istedim. 

BAŞKAN — Yoksa, sizi burada çok dinledik; yine dinleriz... Ben sizin söz hakkınızı niçin 
katetmek isteyeyim? Ne olacak yani? 

M. ALt EREN (İstanbul) — Vermiyorsunuz efendim. 

BAŞKAN — "Vermiyorsunuz" değil, siz, söz istemeyi ve almayı; zaman, usul ve isteme 
şekli açısından beceremiyorsunuz. 

M. ALİ EREN (İstanbul) — Hayır, yani ben sizi dışarıda mı gelip görmeliyim? Böyle bir 
usul mü var? 

ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunceli) — İşgalci oldunuz burada Sayın Başkan. Biraz say
gılı olun. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin, "özel Gündemde Yer Alacak işler" kısmı
na geçiyoruz. 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu ve 46 arkadastnm, Aliağa'da termik santral yapılması ko
nusunda tutarsız davranışlarıyla halkın güvenini yitirdiği, biyolojik varlığa ve çevre kirliliğine yönelik ka
yıtsızlığına sürdürdüğü ve ağır bir çıkar ilişkisinin muhatabı durumuna geldiği iddialarıyla Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt hakkında gensoru açdmasına ilişkin önergesi (11/16) 

BAŞKAN — Biraz evvel, Genel Kurulca alınmış bulunan karar gereğince, Muğla Millet
vekili TUfan Doğu ve 45 arkadaşının; Aliağa'da Termik Santral yapılması konusunda tutarsız 
davranışlarıyla halkın gUvenini yitirdiği, biyolojik varlığa ve çevre kirliliğine yönelik kayıtsızlı
ğını sürdürdüğü ve ağır bir çıkar ilişkisinin muhatabı durumuna geldiği iddialarıyla, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanı Fahrettin Kurt hakkında, Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı 
konusundaki görüşmelere başlıyoruz. 

Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Türkçakal da, bu önergeye katıldığını bir yazıyla bildir
miş bulunmaktadır; bilgilerinize sunulur. 

önerge metni biraz önce okunmuş bulunduğundan, tekerrürüne gerek görmüyorum. 

Hükümet?.. Burada. 

Müzakerelere başlıyoruz. 

Bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, önerge sahiplerinden biri, siyasî parti 
grupları adına birer milletvekili ile ilgili bakan konuşabileceklerdir. 

Konuşma süreleri, önerge sahibi için 10 dakika, gruplar ve ilgili bakan için 20'şer dakikadır. 

önerge sahibi olarak Sayın Kemal Anadol, buyurun. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Gruplar adına konuşma sırası nasıldır 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, malumu âliniz, bu görüşmede, önce önerge sahibine söz verdik; 
bilahara, bize intikal etmiş isteklere göre, birinci sırada Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın 
Ertekin Durutürk, Sosyaldemokrat Halkçı Parti grubu adına Sayın TUfan Doğu söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Anadol. 

K. KEMAL ANADOL (tzmir) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygı
değer üyeleri; Aliağa'da termik santral kurulmasıyla ve çevrenin kirletilmesiyle ilgili, Enerji 
Bakanı Sayın Fahrettin Kurt'un ve ANAP iktidarının tutumuyla ilgili bu görüşmeler, çok önemli 
bir rastlantıyla, 5 Haziran Dünya Çevre Gününün kutlandığı bugünde yapılıyor. \ani, tüm dünya 
1972'den bu yana, imzalanan Stockholm Protokolünden bu yana, her yıl 5 Haziran gününde 
çevrenin kirletilmemesi için, daha yeşil, daha mavi bir dünyayı gelecek kuşaklara bırakabilmek 
için kutlama yaparken, biz burada Aliağa'daki termik santralı tartışıyoruz ve bu termik sant
ral yapımıyla ilgili Enerji Bakanı Sayın Kurt'un tutarsız ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan 
beyanları, davranışları üzerine verilen gensoruyu tartışıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, olayı çok kısa özetlemek istiyorum: Beş Yıllık Kalkınma Planında yok, 
programlarda yok, Türkiye, Elektrik Kurumu, TKt gibi birtakım kurumlara hazırlattırılmış 

— 131 — 



T.B.M.M. B : 122 5 . 6 . 1990 O : 2 

fizibilite raporları yok ve aniden, bir Japon firmasına termik santral kurdurmak için, yap-işlet-
devret modeline göre, Aliağa Gencelli sahillerinde bir termik santral kurulmasıyla ilgili Ba
kanlar Kurulu kararnamesiyle karşılaşıyoruz. 25.10.1989 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 
bu Bakanlar Kurulu kararnamesinde, Aliağa'da iki büyük yerde serbest bölge ihdas ediliyor 
ve bu bölge üzerinde, yap-işlet-devret modeline göre bir termik santral kurulacağı bildiriliyor; 
fakat, kimin kuracağı unutulmuş. Bir ek kararname çıkartılıyor ve bu ek kararnamede, bu ter
mik santralı kuracak şirket tarif ediliyor. Bu ek kararnameye göre, yüzde 30'u Türk sermayesi 
-kamuya mı ait, özel sektöre mi ait, belli değil- yüzde 70'i de Japon sermayesi olan -Mitsubishi, 
vesaire, vesaire, şirket sayılmış- bir Japon konsorsiyumu, Aliağa Gencelli sahillerinde bu işi 
yapacak. 

Büyük tepkiler başlıyor. Ege'de Gencelli'yi içinde bulunduran Bakırçay Havzasındaki 19 
belediyeden oluşan Bakırçay Belediyeler Birliği buna büyük tepki gösteriyor. Ege'de, o bölge
de tütün eken, zeytin üreten, pamuk üreten, Foça'da ve diğer sahillerde balıkçılık yapan civar 
halk karşı çıkıyor, turizmle uğraşan, turizm sektöründen para kazanan esnaf karşı çıkıyor, orada 
yazlığı olan yurttaşlarımız karşı çıkıyor ve tepki büyüyor. 

Sayın Turgut özal Cumhurbaşkanlığına aday olduğu gün, muhalefet bu seçimi boykot et
ti, bendeniz de bu boykota katıldım ve Cumhurbaşkanı Sayın özal'in, Cumhurbaşkanı olma
dan önce imzaladığı son kararname, bu Gencelli Termik Santralı Kararnamesi idi, aynı saatler
de, burada aday olduğu saatlerde, ben de Danıştaya giderek, bu kararnamenin iptali için dava 
açtım. Sayın özal Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, bu kürsüden teşekkür konuşması yaptı, 
"Cumhurbaşkanı olarak, düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve teşebbüs özgürlüğünü des
tekleyeceğini ve ondan daha önemlisi, çevre konusunda Avrupa'nın tek temiz kalmış ülkesi 
Türkiye'nin, Türk Milletine Cenabı Allah'ın hediyesi olan bu ülkeyi temiz tutacağını ve çevre 
konusunda daimî bir Çevre Komisyonu kurulması için çaba harcayacağını" tüm Türkiye'ye 
ve dünyaya ilan etti. 

Oysa, bu termik santral kurulmasıyla ilgili yasalar ihlal edilmişti. Türk mühendis ve tek
nik adamları, bilim adamları dışlanmıştı. Çevre Yasasına göre, "çevresel etki değerlendirme 
raporu" hazırlanması lazımdı. Bu tür bir tesis kurulurken, emredici hüküm, "Çevresel Etki 
değerlendirme Raporu" hazırlanacak. Eğer bu rapor bu tesisin Türkiye'ye ve çevresine zarar 
vermeyeceği yolunda ise, ancak o şekilde tesis kurulabilecek. Başka?.. Sağlık Bakanının onayı 
olacak. Sağlık Bakanlığı gerekli onayı vermezse, mümkün değil bu tür tesisi kurmak. Başka?.. 
Gayri Sıhhî Müesseseler Nizamnamesi hükümlerine riayet edilecek vesaire vesaire... Bu neden
lerle çevresel etki değerlendirme raporu hazırlanmadığı için, Umumî Hıfzıssıhha Kanununa 
riayet edilmediği için, bu tesisin kurulmasını emreden kararnamenin iptali için dava açtım, ör
nek vereyim; "Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü" başlıklı 19 Ekim 1989 tarihli yazı: 

"Aliağa İlçesi Belediye Başkanlığına 
İlgili yazınızda Aliağa'da kurulacağı belirtilen termik santralı ile ilgili olarak genel mü

dürlüğümüzce herhangi bir izin verilmediği gibi, genel müdürlüğümüzün görüşü alınmak üze
re, söz konusu santral için emisyon izni başvurusunda da bulunulmamıştır. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Zeynep Arat 

Genel Müdür Vekili" 
Yani, ANAP iktidarının emrinde olan genel müdür vekilinin resmî yazısı. 
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Kısaca özetleyeyim: Danıştay, açılan bu davada, yürütmenin durdurulması yolundaki is
temi haklı gördü, doksan gün süreyle yürütmeyi durdurdu. Bu süre içinde Enerji Bakanı, hu
kukun üstünlüğü kuralını bir tarafa atarak, Anayasının kendisine verdiği emirleri bir tarafa 
bırakarak, televizyona çıktı, yürütmenin durdurulması karan verildiği halde, termik santralın 
faydalarını anlattı ve santralı kurmaktaki ısrarını, inadını televizyon ekranında tek taraflı dile 
getirdi. 

Ayrıca, gündem dışı söz alarak, kendisine sordum: "Bu yürütmeyi durdurma kararına rağ
men, burada ölçüm işlemleri yapılıyor, Japon şirketi Türk nakliye firmalarına teklif mektubu 
veriyor, doğru mu?" dedim; bana, "doğru" veya "yanlış" diyeceği yerde, Anayasanın 138 inci 
maddesine rağmen, görülmekte olan bir dava hakkında bu Meclis kürsüsünden beyanda bu
lundu; Danıştayın yürütmeyi durdurma kararına karşın, onu yok sayarak, ısrarla, termik san-
tarlı kuracaklarını beyan etti ve iki gün sonra, Danıştay, bir doksan gün daha, yürütmeyi dur
durma karan verdi; ikinci kez yürütmeyi durdurma kararıyla konuyu hukukî biçimde ortaya 
koydu. İkinci yürütmeyi durdurma kararında ortaya çıktı ki, Danıştay, davayı kabul edecek 
ve termik santralın yapımı durdurulacak. 

tşte, cumhuriyet tarihinin en büyük sivil eyleminin görüldüğü, DYP'lilerden Yeşillere, 
SHP'lilerden bağımsızlara kadar her çeşit insanın yer aldığı, işçilerin, sanayicilerin, iş adamla
rının, tüccarların, balıkçılann, tütün üreticisinin, pamuk üreticisinin, hayvancılıkla meşgul olan 
köylünün, balıkçının; yani tüm insanların, çeşitli sınıf ve katmanlara mensup olan insanların, 
yöre halkının tepkisiyle bir insan zinciri meydana geldi, insanlar kilometrelerce birbirlerinin 
ellerini tutarak, ellerini uzatarak buraya termik santral kurulması kararını protesto ettiler. 

Ertesi gün (7 Mayıs günü) Sayın Bakan, Atatürk'ün kurduğu, devletin ve hükümetin em
rinde olan Anadolu Ajansına bir demeç vererek, "Termik santralı kurmaktan vazgeçtiklerini" 
söyledi. 

8 Mayıs günü -gazetelere yansıdı- Türkiye'deki Japon konsorsiyumunun Başkanı Matsui, 
Köşke çıktı ve Sayın ÖzalMa görüştüklerini gazeteler yazdı. Ne görüştüklerini bilmiyoruz ve 
mutlaka öğrenmek istiyoruz. 

9 Mayıs günü, Endonezya'da görevde bulunan Sayın Fahrettin Kurt, devletin emrindeki 
Anadolu Ajansına yine bir demeç vererek, "Termik santral kurmaktan vazgeçmediklerini" söy
ledi; yani, Enerji Bakanı Fahrettin Kurt, 9 Mayıs günü devletin ajansına verdiği demeçle, yine 
7 Mayıs günü Enerji Bakanı Fahrettin Kurt'un verdiği demeci yalanlama ciddiyetini gösterebil
di. Ya 7 Mayıs günü doğru söylüyordu ya 9 Mayıs günü doğru söylüyordu; ya 7 Mayıs günü 
Yalan söylüyordu Ya 9 Mayıs günü yalan söylüyordu; ama, arada 8 Mayıs günü Japon heyeti
nin Başkanı Matsui'nin başkanlığındaki bir konsorsiyum heyetinin Sayın Cumhurbaşkanıyla 
görüşmesi var. 

Şimdi, bu kürsüden millet adına soruyorum: Sayın Cumhurbaşkanı bakan değildir, baş
bakan değildir, birtakım sorumlulukları olmasına karşın, sorumsuz bir mevkide bulunmakta
dır; tüm devleti, halkı ve milleti temsil etmektedir; O'nun termik santrallarla filan uğraşacak 
vakti yoktur. Çankaya'ya çıkan heyet, siyasî bir heyet değildir; Matsui Başbakan değildir, bü
yükelçi değildir, parti temsilcisi değildir; Sayın özal Japon heyeti ile ne konuşmuştur, bu kür
süden açıklanmalıdır; bunu merak ediyoruz. 

Japon heyeti, Cumhurbaşkanı Sayın özal ile konuştuktan bir gün sonra, Enerji Bakanı, 
iki gün evvelki kendi demecini yalanlayabilmektedir. (ANAP sıralarından "Heyecanlanma" 
sesleri) 

— 133 — 



T.B.M.M. B : 122 5 . 6 . 1990 O : 2 

Heyecanlanmayacak gibi değil ki.. Böyle bir şey cumhuriyet tarihinde görüldü mü? Nasıl 
heyecanlanmayacaksınız?.. Çünkü, heyecanlanıyorum... 

BAŞKAN — Süreniz doldu.tamamlayınız. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Toparlayacağım efendim. 
Foça'daki balıkçının, Menemen'deki üzümcünün, Bergama'daki pamukçunun, orada yazlığı 

olan insanların, turizm sektörüyle ekmeğini kazanan esnafın feryatlarım iyi biliyorum da onun 
için heyecanlanıyorum. Asıl, heyecanlanmamak anormal değerli arkadaşlarım. 

ABDULMECÎT YAĞAN (Kayseri) — Sayın Bakana, "Yalan söylüyor" diyemezsin, be
yanınızda çelişki var diyebilirsin. 

BAŞKAN — Bağlamanızı rica ediyorum. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Sayın Başkan, bana müdahale ederse, ben düzelti

rim tabiî. 
Oturumu siz yönetmiyorsunuz. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, şimdi şunu soruyorum: Bu Bakanlar Kurulu karan iptal 

edildikten sonra, bir Bakanlar Kurulu kararı daha çıktı. Herkes, basını ve kamuoyu, artık, ter
mik santral kurulamayacak diye bayram etti. Oysa, 10 mayıs günü gündem dışı söz aldım; ama, 
Sayın Enerji Bakanı Endonezya'da olduğu için, vekâlet eden bakanvekili Sayın Bayındırlık ve 
tskân Bakanı Altınkaya, açık ve net bir biçimde "termik santralları kuracaklarım" söyledi. 

Şimdi soruyorum: Madem buraya termik santral kuracaktınız, birinci kararname de ter
mik santral kurmak için çıkmıştı; bunu niye iptal ettiniz? 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Bağırmadan konuş, anlaşılmıyor. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Sayın Başkanım, bana nasıl müdahale ediyorlar? 
BAŞKAN — Efendim, onlara bu fırsatı vermem, onları sustururum; ama zatı âlinizin de 

cümleyi tamamlayacağını zannediyorum. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — lamam efendim. O konuda uyarınızı yerine getiri

yorum, onu demiyorum. Benim konuşma biçimim hakkında, yani bir başka sayın üyenin mü
dahale hakkı var mı? 

BAŞKAN — Eğer kulağından rahatsız da, o manada bir yavaşlık istiyorsa mazurdur; de
ğilse, hakkı yoktur. Sustururum... 

Hatibe müdahale etmeyelim efendim. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Yani, rahatsız olan varsa, dışarı çıkmaya davet edin 

Sayın Başkanım. 
Diyorum ki, madem termik santral kurmaya kararlısınız, madem bunun için bir kararna

me daha çıkardınız, tamam... O zaman, birinci kararnameyi niye iptal ettiniz? Onu soruyo
rum. Bütün bunlar, devlet ciddiyetiyle ve bakanlık sorumluluğuyla bağdaşmayan davranışlar
dır, çelişkili davranışlardır, anayasa suçu işlenen davranışlardır. O nedenle, gensoru önergesi
nin lehinde oy verilerek, bu konudaki tutarsız davranışlarıyla Türkiye'nin başına uluslararası 
sorunlar açan, Barselona Sözleşmesini çiğneyen -Barselona Sözleşmesinden doğan protokol
lerde, Türkiye'nin imzası olduğu için konu şu anda Avrupa Konseyindedir- Türkiye'nin başına 
gaileler açan Enerji Bakanı hakkında verilen gensoru önergesinin kabulü lehinde oy kullan
masını Yüce Meclisin üyelerinden diliyor ve hepinize saygılar sunuyorum. (SHP, DYP sırala
rından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, İsparta Milletvekili Sayın Ertekin Durutürk. (DYP sırala
rından alkı$lar) 

Buyurun Sayın Durutürk. 

DYP GRUBU ADINA ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Muğla Milletvekili Sayın Tufan Doğu ve 45 arkadaşının Aliağa'da termik santral ya
pılması konusunda tutarsız davranışlarıyla halkın güvenini yitirdiği, biyolojik varlığa ve çevre 
kirliliğine yönelik kayıtsızlığını sürdürdüğü ve ağır bir çıkar ilişkisinin muhatabı durumuna geldiği 
iddialarıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Fahrettin Kurt hakkında, gensoru açılma
sına ilişkin Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. Bu ve
sileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, bugün S Haziran; Dünya Çevre Günü. Bugün, bütün dünyada ve yur
dumuzda, çeşitli etkinliklerle, kirlenen dünyamızı yeniden yaşanabilir bir dünya haline getir
mek için çabalar sarf ediliyor; paneller, açık oturumlar, sempozyumlar yapılıyor; ilmî araştır
malar, raporlar okunuyor; tartışılıyor, çözüm yollan aranıyor. îşte, böyle bir günde, biz de, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Aliağa Gencelli'de yapılması tasarlanan termik santralın ya
pımındaki tutum ve davranışlarından dolayı Sayın Enerji Bakanı Fahrettin Kurt hakkında Ana
yasanın 99, içtüzüğün ise 107 nci maddeleri uyarınca gensoru açılması istemini görüşüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, insanoğlu, yeryüzünde var olduğundan beri doğayı tahrip etmekte
dir. tik insanın, Adem'in örtünmek için ağaçtan kopardığı yaprakla başlayan bu mücadele, 
önceleri, doğanın uçsuz bucaksız sanılan hazineleri karşısında pek mana ifade etmemiştir. An
cak, artan nüfus ve endüstrileşmenin, sanayileşmenin getirdiği kirlilikler neticesi, artık, dün
yamız, içinde yaşanılamaz hale gelmiştir. Doğa, bu haliyle insanlıktan âdeta intikam almaktadır. 

Bu duruma nasıl gelinmiştir? Yaşadığımız dünya, doğa, işlediğimiz su, yeraltı su kaynak
ları, toprak, göllerimiz, nehirlerimiz, denizlerimiz nasıl kirlenmiştir? Bunun cevabını araştır
dığımızda, hızla artan nüfusun ve bu nüfusun artan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, dün
yanın hızla sanayileşmeye yönelmesi ve bu hızlı sanayileşmenin getirdiği kirlilikler ilk sırayı 
işgal etmektedir. İnsanlar, gün geçtikçe, daha fazla refah içinde yaşamak istiyor. Bu istekler, 
yeni sanayi hamlelerini gerekli kılıyor. Ancak, yulardır sanayileşen dünyanın sanayileşmekten 
dolayı olan kirliliği gözardt ediliyor. 

Bugün, yeryüzünün en sanayileşmiş ülkeleri arasında bulunan Batı Avrupa ülkeleri, gün
düz, karanlığı yaşar hale gelmiştir; nehirlerde, göllerde hayat durmuş, buralar âdeta şehirlerin 
çöp bidonları haline gelmiştir. Avrupa'nın birçok bölgesinde, yeşil, yerini betona bırakmıştır. 
İşte, bu olumsuz etkiler sonucu Avrupa ülkeleri, çevreyi kirletici sanayileri ülkelerinden sök
meye başlamışlardır. Yine bu ülkeler, ülkelerindeki çevre kirliliğini önlemek için, uluslararası 
anlaşmalar, sözleşmeler yapmak durumunda kalmıştır. Çünkü, çevre sorunları, ulusal sınır
larla sınırlı olan olaylar değildir; boyutları ve sonuçları itibariyle uluslararası sorunlardır. Bu
gün, Sovyet Rusya'daki nükleer santral karşısında yalnızca Sovyet Rusya'nın etkilendiğini söy
lemek mümkün müdür? Bugün, delinen ozon tabakasının sadece gelişen ülkelere zarar verdi
ğini söylemek mümkün müdür? Dünyamız atmosferi Üzerinde oluşan gazların meydana getir
diği sera etkisinden; bunun, yer yüzünde insan, bitki ve hayvanlar üzerindeki tesirinden zarar 
görmeyen kaç ülke vardır? 
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Sayın milletvekilleri, ülkemiz, henüz, kalkınma hamlesi içinde olan, sanayileşme ihtiyacı 
içinde olan bir ülkedir. Ayrıca, yüzde 22'ye ulaşan işsiz insanlarımıza iş bulmak için de sanayi
leşmek mecburiyetindeyiz. Sanayileşmenin ise, enerjiye olan ihtiyacı açık bir gerçektir. Enerji, 
kalkınmanın ilk kilometre taşıdır. Şu halde, içinde bulunduğumuz durumu özetlersek; ülke ola
rak, sanayileşmek ve sanayileşmek için gerekli olan enerjiyi üretmek mecburiyetimiz vardır. 
Diğer taraftan ise, sanayileşirken, sanayileşmenin getirdiği kirliliği bertaraf etmek durumun
dayız. Bu prensip, kirlendikten sonra temizleme -ki, bunda ne kadar başarılıyız- işleminden 
daha kolay ve ucuz olmaktadır. Dünyadaki bütün tatbikat ise bunu göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, daha önceleri, çevre sorunlarının bilinmediği yıllarda sanayi tesisleri 
kurulurken, hammadde, ulaşım, enerji, işgücü, pazarlama, maliyet gibi ekonomik faktörler 
göz önüne alınırdı. Şimdi ise, artık, insanların, sağlığı, refahı ve çevreye olan etkilerini de na
zara almak durumundayız; sanayi kurulurken göz önüne alınacak faktörlere yenilerini ilave 
etmek durumundayız. 

Sayın milletvekilleri, gensoru önergesi, Sayın Bakan hakkında, biyolojik varlığı, çevre kir
liliğine yönelik kayıtsızlığını sürdürdüğü, tutarsız davranışlar ile halkın güvenini yitirdiği, ağır 
bir çıkar ilişkisinin muhatabı durumuna geldiği iddialarını getirmektedir. 

Aliağa - Gencelli'ye termik santral yapılıp yapılmama konusu, son günlerin üzerinde en 
çok tartışılan konusu haline gelmiştir. Birtakım insanlar santral yapılmasına karşıdır. Sebep 
olarak ise, santralın çevreye olacak menfî etkisini; örnek olarak da, Gökova Termik Santralını 
göstermektedirler. Hükümet ise, santralın yapılmasını savunmaktadır. Santralın çevreye hiçbir 
menfî etkisinin olmayacağını söylemektedir. Bize göre, her iki taraf da yanlış hareket etmekte
dir. Yapılacak santralın çevreye olan etkisini tespit edecek en ufak bir çalışma, bugüne kadar 
yapılmış değildir. 2872 sayılı Çevre Kanununda belirtilen Çevresel Etki Değerlendirmesi, kısa
ca ÇED olarak adlandırılan yönetmelik henüz çıkmamıştır. Bu, devletin, hükümetin ayıbıdır; 
ancak, bu yönetmelik çıkmamış dahi olsa, yapılacak tesisin çevreye ne gibi etkilerinin olacağı
nı tespit edecek bir çalışmanın şimdiye kadar yapılması ve bu çalışma sonuçlarının kamuoyu
na açıklanması gerekirdi. Hükümet hatalıdır; böyle bir çalışma yapılmadan, yapılacak santra
lın çevreye olan etkileri tespit edilmeden santral yapımında ısrar edilmesini doğru bulmuyo
ruz. "Yapılmasın" diyenlerin ellerinde ise, böyle bir çalışma ve rapor da yoktur; onların elle
rindeki yegâne dayanak, Gökova Termik Santralının çevreye yaptığı menfî tesirdir. 

Bu nedenle, "yapılsın" diyenler de "yapılmasın" diyenler de, iddialarını ilmî gerçeklerle 
desteklemek zorundadırlar. Bunun da yolu, yapılacak santralın çevreye olan etkilerini tespit 
edecek ilmî çalışmanın bir an Önce başlatılması ve sonuçlarının kamuoyuna açıklanmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, konuya politik olarak yaklaşılmasını uygun bulmuyoruz. Türkiye'
nin kalkınması politik çıkarlara asla feda edilemez. DYP olarak, sözleşmeye karşı olmadığımız 
gibi, Türkiye'nin sanayileşmesi için çaba gösteren her ferdin destekçisi olduğumuzu ifade edi
yor ve Türkiye'nin sanayileşmesi için çaba sarf eden devlet adamlarımızı ve özel sektör men
suplarımızı şükran ve minnet duygularıyla anıyoruz. Türkiye'nin sanayileşme ve kalkınma ça
balarında herkesten fazla emeği geçen bir liderin partisi olarak da, başka türlü düşünmemiz 
mümkün değildir. Buna da bravo deyin. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Gitti lider, gitti... 
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ERTEKtN DURUTÜRK (Devamla) — Ancak, yapılacak termik santraldaki birtakım te
reddütlerimizi de belirtmek istiyoruz. 

Santralın kurulması ile ilgili olarak 18.10.1989 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı 25 Ekim 1989 
tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Karara göre, santralın kurulacağı bölge, Resmî Gazete
de görülen şekilde, serbest bölge ilan edilmiştir. Daha önce tespit edilen serbest bölgeler, itaha-
lat ve ihracat yapmak için ticarî gayelere tahsis edildikleri halde, bu bölge sadece santral yapıl
ması gayesiyle tek amaçlı olarak tahsis edilmiştir. Bölgedeki özel mülkiyete ait taşınmazların 
kamulaştırılmasındaki ivedilik unsurunu da anlamak mümkün değildir. Daha, planı, projesi 
tamamlanmamış olan saha neden ivedilikle kamulaştırılsın? 

Yapılacak termik santral, ithal kömüre dayalı olarak faaliyet gösterecektir. Kömürlerin hangi 
ülkelerden, nasıl temin edileceği belli olmadığı gibi, santralın çalışması yönünden ülkemizi dı
şa bağımlı hale getirecektir. "Bulgaristan'dan, artık, elektrik almıyoruz" diye övünenler, dev
leti, doğal gaz ile Rusya'ya, kömür ile de kimliği meçhul ülkelere bağımlı hale getirecektir. Santral 
projesi nazara alınırken, kendi kömürlerimizi yakacak bir santral neden düşünülmemiştir? 

Şayet, kendi kömürlerimizin kalitesi bu işe elverişli değil ise, alınacak tedbirlerle bu zara
rın giderilip giderilmeyeceği hususunda çalışmalar yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları nelerdir? 

Sayın milletvekilleri, 25 Ekim 1989 tarihli Resmî Gazetede, tesisi gerçekleştirecek ana şir
ketin kurulması da kararlaştırılmıştır. Buna göre, 18 milyar yen sermayeli bu şirketin yüzde 
70'i yabancı ortaklara, yüzde 30'u ise, yerli ortaklara ait olacaktır. Şirketin yüzde 70'ini teşkil 
eden sermayenin hangi yabancı ortaklar tarafından, ne miktarda konacağı Resmî Gazetede, 
tek tek sayılmıştır, tadat edilmiştir. Ancak, yüzde 30 sermayeyi teşkil eden Türk ortakların, 
daha doğru tabirle, yerli ortağın veya ortakların kim olduğu ise belli değildir. Bu yerli ortak 
kimdir, devlet sektörü müdür, özel sektör müdür; özel sektörse kimdir veya kimlerdir, hisseleri 
nelerdir? Bunları bilmek milletimizin hakkıdır. 

Kararname çıkarıldığı tarihte yerli ortak belli olmadığı için karara böyle yazılmışsa bile 
bugün bu husus mutlaka açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, santralın yapılması ve durdurulmasıyla ilgili olarak verilen Danıştay 
kararlan ise, Hükümetçe gerektiği gibi değerlendirilmelidir. Santralın kurulacağı bölge, Foça 
turistik karayolu üzerindedir. Bölge halkının, tesisin kurulması halinde bölgenin turistik po
tansiyelinin yok olacağı kaygısı nazara alınmalıdır. Şu anda bölgede mevcut sanayi tesislerinin 
yarattığı kirliliği gidermek için hiçbir tedbir alınmadığı halde, esasen başlı başına çok büyük 
bir kirletici durumunda olan termik santral için en ileri çevre teknolojileri dahi uygulansa, sı
fır kirliliğin sağlanması mümkün olmadığına göre, ilave kirlilikler, yöredeki tarım alanlarını, 
yeraltı ve yerüstü kaynaklarını ne ölçüde kirletecektir, bunun etkileri nelerdir? Bu hususlar mut
laka açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Hükümet ve firma yetkilileri, daha doğrusu şirketin Japon yetkilileri, santralın çevreye 
hiçbir menfî ve zararlı tesirinin olmayacağını söylerken, santral bacasından çıkacak ve -110 metre 
yüksekliğindeki bacadan- 25-30 kilometre yayılacak toz, sülfürikasit, nitrikasit hangi teknolo
ji ile zararsız hale getirilecektir? Yanmadan sonra oluşacak olan kül barajlarında tutulacak 
olan kül, yağışlarla kirlenmiş süzüntü sular denize ve yeraltı sularına karışacaktır. Bu durum
da, İzmir gibi üç milyon insanımızın yaşadığı bir kentin içme suyu, Menemen yeraltı su kay
naklarından sağlandığı bilindiğine göre, yöre halkının sağlığı içme suyundan ne derece 
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etkilenecektir? Bölgede tarımsal faaliyet nasıl etkilenecektir? Baca gazı, alçı taşı, arıtma ça
muru sorunu nasıl çözülecektir? Atık su sorunu, atık Suyun deniz suyu sıcaklığı üzerindeki 
tesirleri ve bu tesirlerin bölgedeki balık ve diğer canlılar üzerindeki etkileri nasıl giderilecektir? 

Tesis edilecek limana getirilecek kömür tozlarının, bunları getirecek yüzlerce geminin de
nizde bırakacağı kirlilik ve gemilerin sintine sularının zararları nasıl telafi edilecektir? -

tşte, bütün bu saydıklarımız kamuoyuna gerektiği gibi açıklanır, bütün bu saydıklarımıza 
olumlu cevaplar ilmî bir şekilde verilirse, santralın yapımına karşı değiliz. Şayet, bütün bu say
dıklarımıza olumlu ve müspet cevaplar verilemiyorsa, hem ülkemiz hem de yöre halkının men
faati ve sağlığı açısından santralın buraya, bu bölgeye yapılmasına karşıyız. O halde, santral 
yerinin yeni bir incelemeyle tespit edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın konu hakkındaki tarafsız beyanları ve ağır bir çıkar 
ilişkisinin muhatabı haline geldiği iddialarına gelince: Termik santral kurulması, serbest bölge 
ihdası ile ilgili 18.10.1989 tarihli Bakanlar Kurulu karan, 7.5.1990 tarihli Resmî Gazetede ya
yımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla iptal edilmiştir. Aynı gün, Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı, basına yansıyan açıklamasında, "Türkiye'nin uzun vadede enerji ihtiyacını karşı
lamakta, nükleer, doğalgaz ve ithal kömüre dayalı termik santrallara ihtiyaç vardır. Ancak, 
çevre kirliliğine yol açacağı için, tzmir Aliağa'da kurulacak santral için yoğun tepki aldık. Santral 
için gerekli tüm kredilerin temin edilmesine rağmen, proje, gerçekleşme aşamasına gelemedi" 
demiştir. Şayet Sayın Bakanın bu açıklaması doğru ise veyahut Sayın Bakan bu açıklamayı yap
mışsa, o günkü sözleriyle bugünkü tutum ve davranışını bağdaştırmak mümkün değildir. 

Bu beyanat, 8.5.1990 tarihli bütün gazetelerde aşağı yukarı aynı ifadelerle yer almıştır. Bunun 
üzerine, konu üzerinde hassasiyetle duran bazı çevreler ve gruplar, santralın yapımından vaz
geçildiği (camsıyla âdeta bayram yapmışlardır. Oysa, aynı gün santralın yapımım üstlenen Ja
pon firmasının Türkiye temsilciliğinin bir yetkilisi, "Ortada bir karışıklık olmalı, biz görüş
melerimizi halen sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Sanırım bu konuda bir kararname daha ya
yımlanacaktır. Termik santral projesi en ileri teknolojiye dayalı bir sistemdir" diyerek, konu 
hakkında Sayın Bakandan daha ileri bilgilere sahip olduğunu ortaya koymuştur. 

Sayın Bakan, santral projesinin yapımından vazgeçildiğini açıkladığı anda, sanırız ki, başka 
platformlarda, kendisi dışında, daha yukarlarda, tepelerde birtakım görüşmelerin sürdüğün
den, birtakım anlaşmaların yapılabileceğinden; daha da önemlisi, konu hakkında yeni bir ka
rarnamenin yayınlanabileceğinden haberdar değildir. Yeni yayımlanacak kararnamelerden ba
kanların haberdar olmadığı, kamuoyunun yalandan bildiği, hatta bazı bakanların beyanlarıy
la, sabit olan bir gerçektir. Artık, kararnameler, Hükümetten değil, Köşkten çıkmaktadır. Ar
tık, yatırım kararları ve yatırımlardan vazgeçme kararları, Hükümetçe değil, Köşk tarafından 
tespit edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın ağır bir çıkar ilişkisinin muhatabı durumuna geldiği 
iddiasına gelince: ANAP adının, artık, kamuoyunda rüşvet, suiistimal, yolsuzlukla beraber anılır 
olması, ANAP Genel Başkanlığına soyunan bir sayın milletvekilinin beyanıyla sabittir. An
cak, Sayın Bakanın konuyla ilgili çıkar ilişkisini saptamak mümkün değildir. Bir gün arayla 
verilen çeşitli beyanlar, böyle bir kanaati, önerge sahiplerine vermiş olabilir. Ne var ki, böyle 
bir iddiayı Sayın Bakanda aramak yerine Sayın Bakanı bir gün içinde değişik beyanlar vermeye 
mecbur edenlerde aramak lazımdır. 
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Sayın milletvekilleri, çevre hepimizin ortak malıdır. Ortak geleceğimiz ve çocuklarımıza 
bırakacağımız en büyük mirastır. Bu nedenle, yaşadığımız doğal çevreyi, hem kendimiz, hem 
de ilerideki nesiller için korumak en büyük görevimiz olmalıdır. Devlet bugün en büyük kirle
tici durumundadır. Mevcut sanayi tesislerinde kirliliği yok etmek için çalışmalar yapılması la
zımken, kirletici yeni sanayi tesisleri yapmanın akıllıca olmadığı ortadadır. Kirletilen doğanın 
temizlenmesi için yapılan masraf, başta da söylediğimiz gibi, kirletmemek için yapılan masraf
lardan kat kat daha fazladır. Bu nedenle, kirletmemek en büyük hedeftir. Aslında konuya po
litik yaklaşan bazı fanatik gruplar dışında, herkesin de çabası budur. 

Ayrıca, sanayi doğaya doğa sanayie düşman unsurlar değildir. Bu nedenle, hedef,doğayı 
kirletmeden kalkınmayı ve sanayileşmeyi sağlamaktır. Artık, bütün dünyada sanayileşme bu 
ölçüler içinde mütalaa edilmektedir. Dünya Bankası, kredi taleplerinde, söz konusu projelerin 
çevreyi kirletici özelliklerini dikkate almaktadır. Böylesine çevre duyarlılığına erişilmiş bir dün
yada yerimizi almak durumundayız. Yine, kalkınmayı sürdürmek gibi, doğayı korumanın da 
vazifemiz olduğunun bilincinde olmalıyız. 

Sayın milletvekilleri, çevre konusu, siyasî mülahazaların dışında mütalaa edilmesi lazım 
gelen bir konudur. Böyle düşünüldüğü için de, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu konuda ilk 
Meclis araştırması önergesini bütün partilerin müşterek kararıyla kabul etmiştir. Bu nedenle, 
bu hususu bir çevre konusu olarak görmek ve siyasî ölçülerin dışında mütalaa etmek duru
mundayız. Parti olarak bizim görüşümüz şudur: Bu konuda bütün çevrelerin görüşünü atarak; 
bundan da önemlisi, bu hususta çevresel etki değerlendirmesi raporları yaptırarak, konuyu bi
limsel olarak araştırmak durumundayız. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durutürk. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Muğla Milletvekili Sayın Tufan Doğu konuşa
caklardır. 

Buyurun Sayın Doğu. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA TUFAN DOĞU (Muğla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Aliağa ilçesi Nemrut Körfezinde Hükümetçe kurulması kararlaştırılan termik santral ile ilgili 
olarak, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Fahrettin Kurt hakkında vermiş olduğumuz 
gensoru önergesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini anlatmak için huzurla
rınızdayım. Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın başında, önemsediğimiz bir konuya özellikle değinmek 
ve vurgulamak durumundayım. 

SHP, ülkemiz enerji'politikasının geliştirilmesinde, büyük ölçüde, ülkenin teknik gücüne 
ve doğal kaynaklarına dayanmayı ilke edinmiştir. Bu bağlamda, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, 
özkaynaklara dayalı enerji politikasının kısa vadede geliştirilmesinde termik ve hidroelektrik 
santrallara önem vermektedir, özellikle, termik santrallar kurulurken, biyolojik varlığın ko
runmasına, insan sağlığına, çevre ve havaya, santrallann ekonomiye katkısının yanında, geti
receği yük ile götüreceği değerlere ve buna bağlı olarak, karlılık, zararlılık unsuruna, tüm bun
lara bağlı olarak da, yer seçimine aynı ölçüde önem verilmesini ve özen gösterilmesini savun
maktadır; ancak, SHP Grubu olarak bizler, Özal ve Akbulut hükümetlerinin Gökova 
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Kemerköy uygulaması ile Aliağa Gencelli inadından biliyoruz ki, İktidar Partisinin, termik sant-
rallar gerçeğine yaklaşımında, olması gereken devlet ciddiyetinde ve insana saygısında noksan
lık vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sorun, oldukça ciddiye alınması gereken ulusal bir 
sorunudur. Ayrıca, sorunun, Türkiye'nin taraf olduğu, Sınırlar ötesi Hava Kirliliğini önleme 
Sözleşmesi, Akdenizin Kirlenmeye Karşı Korunması ve benzeri türden sözleşmelerle uluslara
rası boyutu da bulunmaktadır. 

Saymakla bitirmekte zorlanacağımız pek çok nedenlerden ötürü, bu türden konuların po
lemiğe kapalı tutulması gerektiği inancındayız. O nedenle, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, bu 
gensoru önergesini hazırlayıp Sayın Başkanlığa verirken, siyasal bir ikbal beklentisi içinde ke
sinlikle olmamıştır. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Başka ne bekliyorsunuz? 
TUFAN DOĞU (Devamla) -— Sizin beklediğiniz türden bir ikbal beklentisi içinde olma

dık, çıkar beklentisi içinde de değiliz. Dinlerseniz, ne beklentisi olduğunu göreceksiniz. 
iktidar Partisinin ve Hükümetin, siyasî inatlaşmaya soyunmasını ve bu olayı bir itibar sa

vaşı şekline dönüştürmesini, o nedenledir ki, istemiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yatağan Termik Santralının projelendirildiği ve çev
re sorunlarının ülkemizde henüz gündeme gelmediği, termik santrallar ile tahribatlarının he
nüz geniş halk kitlelerince bu denli kavranamadığı 1974 ve 1975 yıllarını çok gerilerde bırak
tık. Şimdi, Yatağan gözlerimizin önünde. Oksijen yerine asit teneffüs ederek, kan kusan insan
ları ve telef olan kürpecik yavruları tanıtmaktayız. Santralın bacalarından çıkan zehirli gazla
rın, kül ve kömür tozlarının, Ege-Akdeniz iklim kuşağında yetişen geleneksel tarım ürünlerini 
yok ettiğini, bu nedenle, işinden, toprağından kopan yöre insanının işsizliğe ve yoksulluğa mah
kûm kalıp, göçe zorlandıklarını biliyoruz. 

1965-1983 yılları arasındaki 18 yıl içinde, yanguı nedeniyle toplam 2 437 hektar ormanın 
kül olduğu Yatağan'da, santralın beş yıl gibi kısa bir süre içinde 4 181 hektar çam ormanını 
kuruttuğunu görmekteyiz. Bilmekteyiz ki, bilinmektedir ki ve bilmektesiniz ki, termik santral 
teknolojisi, geri, eskimiş, kısa ömürlü ve köhne bir teknolojidir; insanlık, aşama aşama, bu 
teknolojiyi terk etmektedir. Kaldı ki, bizdeki santrallar -Sayın Bakan çok daha iyi bilir- zararı 
en az düzeye indirecek ve bir kompleks halinde var olması gereken "geri kazanım", "arıtım" 
ve benzeri tür ek tesislerden de maalesef yoksundurlar. "Ne olursa olsun, elektrik enerjisi 
üretilsin" ilkel anlayışının egemen olduğu bu uygulamanın, ürettiği ile tükettiği kıyaslandığın
da, termik santralların ülke ekonomisine katkısının artı değil, eksi noktasında olduğu gerçe
ğiyle karşılaşırız. 

Şimdi, bir yetkilinin çıkıp da, bu kürsüden, Gencelli'de kurulması kararlaştırılan termik 
santralda, her türden koruyucu ek tesislerin, maliyet ne olursa olsun, yapılacağını ve Gencelli 
Santralının Japon teknolojisiyle, ülkemizde bugüne kadar denenmemiş bir teknolojiyle kuru
lacağını ve o nedenle, bugüne dek yaşanan olumsuzlukların orada yaşanmayacağını söylemesi 
kesinlikle inandırıcı olmayacaktır. İnandırıcı olmayacaktır, çünkü, Avrupa ve Amerika'daki 
tüm ülkeler, termik santralların neden olduğu olumsuzlukları denetleyebilmek için getirdikleri 
teknik önlemler yetersiz kaldığında, bu tesisleri kapatmaya varacak kadar ileri önlemler alma
ya başlayalı ve yenilerini kurmaktan vazgeçeli yıllar oldu. 
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Bilinen bu olumsuzlukların tümünü, Yatağan'da, Murgul'da, Tfeniköy'de, Soma'da ve öteki 
benzeri yerlerde yaşayan halkımızın Gencdli direnişini, o nedenledir ki, yerinde buluyor ve des
tekliyoruz. Halkımızın haklı direnişine ve yasal eylemlerine, muhalefetin destek verip katılma
sından, İktidar çevreleri zaman zaman tedirginlik duyuyor ve bu tedirginliğini de yer yer açığa 
vuruyor; açığa vururken de, hırçınlaşıp yakışıksız bir üslup kullanıyor. O hırçın üslup, muha
lefeti ve destekçi milletvekillerini siyasî provokasyon yapmakla suçluyor; muhalefet milletve
killerinin, çevre kirliliği, is, duman, kül, kükürt, toz derdinde değil, Türkiye'nin sözde artan 
itibarına ve o itibarı artıran ANAP'a çelme takmak derdinde oldukları gibi, saçma ve gülünç 
bir iddiada bulunuyor. 

İktidar, "Halk el ele tutuştu diye santraldan vaz mı geçeceğiz" anlayışıyla, iyi niyetini 
sömürdüğü ve oyunu aldığı halkımıza tepeden bakıyor. Bu mantık, bu üslup ve bu düşünceye 
yabancı değiliz; tanıyoruz bu düşünceyi. Devlet yönetme ve devlet adamı olma ciddiyetinden 
uzak, bilgisinden yoksun, bilimden kopuk, bağnaz, tutucu, suçlayıcı ve cehalet yüklü bu kaba
dayı kasaba politikacısı mantığını kınıyoruz. 

İSMET .TAVGAÇ (Bursa) — Kimmiş bu?.. Ayıp be!.. 

TUFAN DOĞU (Devamla) — Tutanakları incelerseniz görürsünüz. 

Ayıp değil; söylerken ayıp değil de, ben eleştirirken mi ayıp oluyor? 

Sayın Başkan, lütfen... \ardımınızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, süratle cevap buyurduğunuz için, bana fırsat kalmadı. 

TUFAN DOĞU (Devamla) — özür dilerim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İnsicamınızı bozmak istemiyorum. 

TUFAN DOĞU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamın bu bö
lümünde de, sizlere, termik santralların olumsuz etkileri hakkında kısa bilgiler aktarmak is
tiyorum: 

Termik santrallarda kullanılan fosil yakıtlardan çevreye yayılan kirletici maddelerin, in
san, biyolojik varlık, hava, su ve diğer kaynaklar üzerinde bıraktığı olumsuz etkiler, tüm dün
yada, bugün artık tartışmasız kabul edilmektedir. 

Karbon oksitler, nitrik oksitler, sülfür oksitler, hidrokarbonlar, kükürt dioksit, azot gaz
lan ve tozlar, çevre sağlığı açısından zararlı olan en önemli maddelerdir. Bu gazlar ile bacaya 
sürüklenen uçucu küller, yakılan kömürdeki kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüşümü 
sırasında bacalardan dışarıya atılmaktadır. Bir termik santralın, en iyimser hesaplarla, her gün, 
eksiksiz, muntazaman SOO ton kükürtlü artık çıkardığı ve havaya SO ton toz yaydığı bilinen 
bir gerçektir. 

Havaya yayılan kükürtlü aldehit türevli gazlarla, is ve tozların, öncelikle, bölgede yaşayan 
insanlarda, ilerleyen zaman içinde de, tüm çevredeki insanlarda solunum ve dolaşım yetersiz-
likleriyle beliren hastalıklara neden olduğu saptanmıştır. Ayrıca, bu artıkların içerdikleri ben-
zopiren benzeri maddelerin solunum yollarında kansere yol açtığı da bilinmektedir. 

Karbon oksitlerin kapladığı bölgelerde yaşayan insanlarda sürekli kansızlık ve fizyolojik 
işlevlerinde bozukluk kaçınılmazdır. Santralların ürettiği zararlar, daha sonra, bildiğiniz gibi, 
atmosferde kimyasal transformasyona uğrayarak; yağmur, kar veya kuru tortu şeklinde asitle-
şerek geri dönmektedir. Evet, termik santrallardan havaya yayılan zehirli gazların yarattığı en 
önemli sorun bu sorundur. \ani, kükürtlü ve azotlu kirleticilerin, havanın nemiyle 
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birleşerek nitrik ve sülfürikasit olarak yeryüzüne dönmesi ve daha geniş bir bölgede çevre kirli
liğini ve sağlığını ikinci kez etkilemesi... Termik santraltarın insanlığa dayattığı en önemli so
run, en acımasız sorun budur. 

Bu gelişme, yalnız canlılar için değil, taş yapıtlar ve eski sanat eserleri için de önemli bir 
tehlike oluşturmaktadır. Asit yağmuruyla birlikte toprağa düşen asit damlacıkları, ayrıca, ağaç, 
her türden bitki ve tarımsal ürünler için yararlı olan doğal mineralleri parçalayarak ya da erite
rek, derin tabakalara götürmektedir. Yağış, yani asit yağışı sürdükçe bu işlem sürmekte, akar
su, göl ve denizlere kansan eriyikler, bu sulardaki mikroorganizmaların ve diğer canlıların da 
ölümüne neden olmaktadır. Bugün, Kanada'da, Norveç'te, İsveç'te ve Amerika'da binlerce göl, 
ölü göl haline gelmiştir, renk değiştirmiştir. 

Etki ve zarar, bölgenin arazi yapısına bağlı olarak, kimi yerlerde bir ülkeden diğer bir ül
keye geçerek genişlemekte, hava koşullarına bağlı olarak uzaklık, yüzlerce metreden 1 000 ki
lometreye kadar ulaşabilmektedir. 

Ayrıca, termik santraHarda kullanılan soğutma suyu, genellikle akarsu ve denizlerden sağ
lanmaktadır. Daha sonra, bu sular, ısınmış olarak, alındığı kaynağa boşaltılmakta, bu nedenle 
de su kaynaklarının ısısı giderek yükselmektedir. Böylelikle, ısınan suyun içindeki yaşamda bi
yolojik ve kimyasal olaylar hızlanıyor ve suyun oksijen miktarı da azalmış oluyor. Termik kir
lenmenin var olduğu sularda yosunlar çoğalmaya başlıyor. Oksijen oranındaki düşüş, ısıdaki 
yükseliş nedeniyle de, bu sularda yaşamakta olan balık ve benzeri su ürünleri yok olup gidiyor. 

Karada yaşayan evdi yaban hayvanları da bu kirlilikten aynı ölçülerde nasiplerini alıyorlar. 
Yani termik santrallar, elektrik enerjisinin dışında, ürettiği zararlarla, hayvancılığı da yok edip 
gidiyor. Kaldı ki, deniz kenarındaki ültraviyole ışınlarının kuvveti ve tuzun etkisi nedeniyle, 
üzerlerinde derisinden başka giysisi olmayan hayvanlar, daha kısa sürede ya verimden düşüyor 
ya da telef oluyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu ana dek anlatmaya çalıştıklarımdan da anlaşıla
cağı gibi, termik santrallar ucubesi, insanlık için tehlikelerle dolu tesislerdir ve bu tesisleri, gir
disine bakmaksızın, gelişmiş ülkeler -biraz evvel de belirttiğim gibi- terk etmektedirler. 

İnsana ve insanlığa değer veren ülkelerde durum bu iken, biz ne yapıyoruz? Bugün bir şey 
yapıyoruz; bugün 5 Haziran 1990; Çevre Günüdür. Biraz sonra sözünü edeceğim kararname
lerde muhalefet şerhini görmediğim; "olur" imzasını gördüğüm Sayın Vehbi Dinçerler, "Çev
re Günü" nedeniyle, çevreden sorumlu bakan olarak birtakım etkinlikler düzenlemiş, Yatağan 
belediye Başkanımızı da buraya çağırarak bir panelde konuşmacı olarak görevlendirmiş. Bun
ları göz boyamak için yapıyoruz, ölüme ve kirliliğe, neden olan termik santrallar ucubesini 
bir yerde dikiyoruz pazarlıkla ve diğer tarafta da dünyanın, toplumun ve kitlelerin gözünü bo
yamak için, çevreyi gerçekten korumaya yönelik "Çevre Günü" yutturmacasını yutturmaya 
çalışıyoruz. Yaptığımızın biri bu... 

Diğeri de şudur: Bu Aliağa Termik Santralı nereden çıktı; acil bir ihtiyaç mı var Sayın 
Bakan? önceki santralların kuruluşlarını bir ölçüde anlamak mümkün; enerjiye duyulan ge
reksinim, termik santrallar ve tahribatına yönelik bilgi noksanlığı, özkaynağı değerlendirme 
isteği vesaire... Şimdi, şu anda böyle bir durum yok. Aliağa için ise, böylesine bir durum biç 
mi hiç yok. "Enerji fazlamız var, hatta enerji bile satıyoruz" diyorsunuz bu kürsülerden. 

ADtL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — 10 yıl sonrasını planlıyoruz. 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 

TUFAN DOöU (Devamla) — İthalle planlamayın, daha uygun yer seçin. Termik santral-
tara karşı olmadığımızı konuşmamın basında söyledim. Biz, termik santraHara karşı dcfJUz; 
ama, Aliağa'da, ithal kömüre dayalı ve kimi zengin edeceği belli olmayan bir yatırıma niye 
inatla yaklaşıyorsunuz, onu anlamak mümkün değil. 

Plansız ve programsız bir şekilde hem de herkesten kaçırırcasına, alelacele kurulma» ka
rarlaştırılan Aliağa Termik Santralı için oluşturulan serbest bölgede kömür rezervi de yok. O 
nedenledir ki, santral, ithal kömüre dayalı çalışan bir santral olacaktır. 

Amaç nedir, neden Aliağa?.. Santralda yakılmak için Güney Afrika'dan, Nemrut Körfezi
ne deniz yoluyla kömürü taşıyacak olan armatörlere yeni iş alanları ve para kazanma zemini 
mi hazırlanıyor? Irak'tan karayoluyla ülkemize petrol getiren ve kısa sürede dolar milyarderi 
olanın kim olduğunu biliyoruz. Güney Afrika'dan getirilecek kömürü taşıyacaklar kim, onu 
merak ediyoruz? Kimler, ne kazanacaklar? Kimler, Aliağa Santralı nedeniyle, ne türden vur
gunlar vuracaklar? On yıl sonrası mı, yoksa, bu numara mı planlanıyor? Onu öğrenmek isti
yoruz, cevap bekliyoruz. 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstanbul) — İftira... Başka bir şey bitmiyorsunuz. 

TUFAN DOĞU (Devamla) — örnekleri var, onun için... Konumuz o olmadığı için söyle
miyorum. Bir başka gün, özet sohbette anlatırım size 

Evet, bu soruların yanıtlarını bekliyoruz, hem de merakla bekliyoruz, ciddî kuşkularımız 
var... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizlere, Hükümetin Aliağa serüveninin kronolojisini 
sunmak istiyorum: Eldeki bilgi ve belgelere göre, Aliağa Termik Santralıyla ilgili ilk resmî adım 
18.10.1989 tarihinde atılmıştır. Bu tarihte, Devlet Bakanlığının önerisiyle 14633 sayılı beş mad
delik bir kararname düzenleniyor ve Aliağa Termik Santralı serbest bölgesi sınırları belirleni
yor. Finansmanının Enerji Bakanlığı tarafından karşılanma** koşulu ile adı geçen serbest böl
ge dahilindeki özel mülkiyete ait taşınmazların Maliye Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlü
ğünce ve ivedilikle kamulaştırılması hükme bağlanıyor. Kararname, ek kararla, kurulacak şir
ketin belirtilen serbest bölgeyi kurmasına ve işletmesine izin veriyor. Aynı şirket, 3096 saydı 
Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, faaliyette bulunmak ve bu bölgede "yap-işlet-devret" mo
deli çerçevesinde 1 000 megavat gücünde, ithal kömüre dayalı bir termik santral kurmak ve 
tesisi işletmekle görevlendiriliyor. Ayrıca, şirkete, 6224 sayılı \abancı Sermayeyi Teşvik Kanu
nu hükümlerinin uygulanman güvencesi de sağlanıyor. 

18.10.1989 tarihli kararnamenin eki karar ise, altı maddeden oluşuyor. Karar, Japon ağır
lıklı anonim şirketin kuruluşunu gerçekleştiriyor ve yetkilendiriyor. Kararda, özenle ve önemle 
A.ŞVnin yüzde 70 payına sahip 9 Japon firmasının isimleri ve katılım payları tek tek sayılıyor; 
yüzde 30 pay ayrılan yerli ortaklatın hangi Tırmalar olduğuna ilişkin bir ayırıma ise gerek gö
rülmüyor. 

Bu kararlar, biraz önce de belirttiğim gibi, 18.10.1989 tarihinde alınıyor. 

Tarih 23.10.1989: Zamanın Başbakanı Sayın Turgut Ozal, Cumhurbaşkanlığı gibi yoğun 
bir uğraşın içindeyken -devlet işleri durmasın diye olsa gerek- Japon EPDC konsorsiyumuyla 
gereken sözleşmeyi imzalıyor. 
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Tarih 25.10.1989: 18.10.1989 tarih ve 14633 sayılı karar ile eki karar, 25 Ekim 1989 tarih 
ve 20323 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giriyor. Bu kapkaçın dayandığı tek ya
sa ise, bu İktidarın 6.6.1985 tarihinde çıkarttığı 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunudur. Ana
yasal, yasal ve çevreyle ilgili yönetmeliklere dayalı aykırılıklar kesinlikle dikkate alınmıyor. 

Kimin malını kimden kaçırıyorsunuz; kimin hakkını kime, ne hakla devrediyorsunuz? İt
hal kömüre dayalı bir termik santral; hem de Aliağa'nın Nemrut Körfezinde; turistik potansi
yeli ve girdisi olan o güzelim sahilde!.. 

Bu kararı verirken, yer seçimi yaparken, bölgedeki biyolojik varlığı tespit ettirdiniz mi Sa
yın Bakan? O bölgede ve Nemrut Körfezinde ithal kömüre dayalı bu termik santralın yapılma
sının gerekliliğine ve sakıncasının olmadığına ilişkin bilimsel bir rapor elinizde var mıdır? Ay
rıca, herhangi bir kamu kuruluşuna, bir düzüne kalem ve üç top kâğıtı, üç ayrı işyerinden tek
lif aldırtarak satın aldırıyor iken, koskoca bir serbest bölgeyi, 3218'in koruması altında bile 
olsanız, mukayese edecek başka firma arayışları içine girmeden, nasıl olup da Japonlara altın 
tepsinin içinde ikram edebiliyorsunuz? Vicdanlarınız sızlamıyor mu? Bu kararınızın ağırlığını 
yaşamınız boyunca taşıyabilecek ve çocuklarınıza devredebilecek misiniz? Devleti yönetiyor ol
manın ciddiyeti, siyasî ahlak ve basiret, kuşku çağrışımı yaptırmayan, şaibeden uzak kararlar 
üretmeyi gerektirmez mi? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; serüvenin kronolojisini tamamlamak istiyorum: Bi
lindiği gibi, üzerinde tartıştığımız Hükümet kararlarının Resmî Gazetede yayımlanmasıyla birlikte 
kamuoyu da olan bitenden bilgi sahibi oluyor, sonrasındaki tepkileri ve sergilenen eylemleri 
de, hepimiz, üç aşağı beş yukarı biliyoruz. 

7 Mayıs 1990*ı gösteriyor tarihler... Sayın Enerji Bakanı, görev nedeniyle gittiği Endonez
ya'da -her ne kadar, sonradan, Ankara'da o açıklamada bulunduğu söyleniyorsa da, Ankara 
veya Endonezya, fark etmez- devletin resmî kuruluşu Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, 
"Aliağa Termik Santralının yapımından vazgeçildiğini" ifade ediyor. Aynı gün, 2051 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan 90/380 sayılı Hükümet kararı, 89/14633 sayılı Karar ile eki kararı yürür
lükten kaldırıyor; ancak, karar, serbest bölgeyi, sınırlarını genişleterek koruyor. Bölge dahilin
de kalan özel mülkiyete ait taşınmazların acele kamulaştırılması işlevi ise, bu kez, enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı kenarda tutularak, sadece Millî Emlak Genel Müdürlüğüne verili
yor. Bu kararın tarihi de 19.4.1990. 

8 Mayıs 1990: Kulisler, serbest bölgeyi kuracak olan yüzde 70 paya sahip Japon konsorsi
yumunun Ankara'daki temsilcisi Matsui'nin Cumhurbaşkanını ziyaret ederek, iptal açıklama
sı üzerine bir süre görüştüğü haberi ile çalkalanıyor. 

9 Mayıs 1990: Bakan Sayın Kurt, devletin resmî ajansına "Santralın iptal edilmesi söz ko
nusu değil" açıklamasını yapıyor. Aynı haber bülteninde, Anadolu Ajansı muhabirinin bu ko
nudaki sorularını yanıtlayan Japon Matsui şöyle diyor; "bu konuda Türk yetkililerle görüş
meleri sürdürüyoruz. Ancak, yine de, şu anda bu konuda kesin fikrimi tam olarak söyleye
mem. Bununla birlikte, termik santralın kurulacağı yerde bir değişiklik olmayacağı, bu konu
daki tutumun esasen değişmeyeceği kanısındayım." 

Matsui, bu kararlı açıklamayı bir pazarlığa dayandığı için mi; yoksa, aldığı güvence sonu
cunda mı ya da ne verdiğini, ne alacağını çok iyi bilen tutarlı bir iş adamı olma yeterliğinden 
mi cesaret alarak söylüyor bilemiyoruz; ama, bu Japon'un, emreden hava içindeki üslubundan 
rahatsızlık duyduğumuzun da bilinmesini istiyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) Diliyoruz, ay
nı rahatsızlığı Enerji Bakanı ve Hükümetin öteki üyeleri de duyuyor olsunlar. 
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Bu arada, bir süre önce, Sakıp Ağanın eşliğinde, Japon Toyota Şirketinin temsilcisinin de 
Cumhurbaşkanına vaki ziyaretlerini, Japonlarla olan son yakınlaşmaya ışık tutar umuduyla 
burada hatırlatmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, görünen o ki, Sayın Bakan ve Hükümet, Aliağa Termik Santralın
dan henüz vazgeçmiş değillerdir. Gökova'da inşaatı halen sürmekte olan Kemerköy Santralı 
gibi, Aliağa sahillerinde de, bu santralı inşa ettirip bacayı tüttürürler» bakınız neler olacak: 
O baca, yılda 8 bin ton toz, 8 800 ton sülfüfikasit, 30 bin ton nitrikasit üreterek, çevreye sa-
vuracak. 

BAŞKAN — Sayın Doğu, 6 dakika fazla konuştunuz, toparlamanızı rice ediyorum. 

TUFAN DOĞU (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Bu zararlılar, Aliağa Termik Santralının etki alanına girecek olan bölgede yaşayan yakla
şık İSO bin insanı tehdit edecek; yörede turizm hareketi duracak; İS bin hektar civarındaki kı
zılcam ormanı, Yatağan'da olduğu gibi, en geç beş yıl içinde kuruyup, yok olacak; 300 bin 
adet ekili zeytin ağaa da kuruyacak; bin ailenin geçim kaynağı tütüncülük yapılamayacak; 500 
bin küçük, 20 bin de büyükbaş hayvan ya telef olacak ya da verimden düşecek; bağcılık, seb
zecilik, meyvecilik yapılamayacak; balıkçılık ölecek; pamuk üretilemeyecek; Menemen ve Ge
diz ovalarının verimli toprakları, Amerika'da, Kanada'da, İsveç'te ve bu deneyimi daha önce 
yaşamış diğer ülkelerde olduğu gibi- insanlara küsecek. Tüm bunların sonucunda da, yöre in
sanı, toprağından, işinden kopacak; yoksulluğa, işsizliğe mahkûm olacak. Ciğerlerine oksijen 
yerine asit çeken yurttaşlarımız sağlıklarından olacaklar; solunum yolları, akciğer hastalıkları, 
kansızlık ve de "kanser" denen illet, bu insanların doğallığına girecek. Yani, Sayın Bakan, ka
rartacaksınız 150 bin yurttaşın dünyasını ve karartacaksınız yemyeşil doğayı, o güzel çevreyi. 
öyle görünüyor, becereceksiniz bu işi. Becereceksiniz de, yakanızı nasıl kurtaracaksınız; kur
tarabilecek misiniz, onu pek bilemiyorum!.. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamın başından beri, bu loşa zaman dilimi 
içinde dile getirmeye çalıştığım gerçekler, olaylar ve gelişmeler, konudan doğrudan sorumlu 
Sayın Enerji Bakanı, tutarsız davranış ve açıklamalarıyla, geniş halk kitlelerinin önünde güve
nini yitirmiştir. Ayrıca, Sayın Bakan ve Hükümet, insan sağlığına, biyolojik varlığa, çevre ve 
hava kirliliğine yönelik kayıtsızlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu tutarsızlık, yer seçi
mindeki isabetsizlik, kendi özkaynağımıza değil, ithal kömüre dayalı bir santralda ısrar, ser
best bölgenin oluşturulmasındaki ciddiyetsizlik ve bölgenin tahsisindeki sorumsuzluk, ilgilile
rini, ayrıca ağır bir çıkar ilişkisinin de muhatabı haline getirmiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Sayın Fahrettin Kurt hakkında, Anayasanın 99 uncu 
ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca verilen bu gensoru önergesine SHP olarak "kabul" 
oyu vereceğiz. 

Durumu takdirlerinize sunar, huzurunuzdan ayrılırken, tüm üyelere saygılarımı yinelerim. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 

Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Sudi Neş'e Türd'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Türel. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA SUDÎ TÜREL (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımız Sayın Fahrettin Kurt hakkında gensoru açılmasına 
dair önergenin, Anavatan Grubu adına konuşmacısı olarak huzurlarınızdayım. Hepinizi say
gıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Benden evvelki konuşmacılar, Aliağa'da yapılması planlanan termik santralın teknik ko
nuları hakkında birçok isnatlarda bulundular. Bu isnatlara, Sayın Bakanımızın muknî cevap
lar vereceğinden hiç şüphemiz yoktur. Ben, niçin bu santralın yapılması lazımdır, onun üzerin
de durmak istiyorum. 'Yani, Türkiye'nin elektrik enerjisinin bir panoramasını çizmek istiyorum. 

Enerji, hepinizin takdir edeceği gibi, bir milletin medeniyet ölçüsüdür. Medeniyet de, bir 
yerde tabiata karşı koymaktır. Enerji sektörümüzde, iktidara geldiğimiz 1984 yılı başından iti
baren uyguladığımız politika; amaçladığımız ekonomik büyüme ve toplumsal gelişmeleri des
tekleyecek ve yönlendirecek şekilde, ülke enerji ihtiyactm zamanında, yeterli ve güvenli bir şe
kilde karşılamak olmuştur. 

Enerji sektörü içinde en büyük ağırlığı şüphesiz ki, elektrik enerjisi teşkil etmektedir. Elek
trik sektörü, finansman ihtiyaçları çok yüksek rakamlara varan, ileri teknoloji ve kalifiye in
san gücüne ihtiyaç gösteren, zor ve pahalı sektörlerden biridir. 

Bu sektörde, geçmiş yıllarda hepimizin yaşadığı büyük krizleri, sıkıntıları aşmak için son 
derece hassasiyetle uyguladığımız politikalar sonucunda, elektrik enerjimiz bugün tüm ülke 
talebini kesintisiz ve yedekli bir şekilde karşılayacak düzeye gelmiştir. 

Son 6 yılda alınan tedbirlere ve uygulanan yapısal değişiklik politikaları sonucunda, ülke
miz, arz yetersizliği neticesinde, enerji kesintisi ve kısması yapılmak durumunda kalındığı bir 
dönemden, elektrik enerjisini ihraç edebilecek bir potansiyele erişmiştir. 

1984-1989 dönemi, bütün yatırımlarda olduğu gibi, enerji yatırımlarının da hızlandınldı-
ğı, tesislerin süratle devreye alındığı, özellikle, 1983 öncesi dönemlerle karşılaştırıldığında, bü
yük hamlelerin gerçekleştirildiği, pek çok termik ve hidrolik santralın işletmeye alındığı, elek
trik sisteminin güveniliıiiğiriin sağlandığı bir dönem olmuştur. 

Bu dönemde, elektrik enerjisi üretiminin, ekonomik koşullarda mümkün olduğu ölçüde 
yerli kaynaklardan karşılanabilmesi amacıyla, tüm kaynakların süratle değerlendirilmesi yolu
na gidUaaiştir. Bu şekilde, 1983 yılında 18 milyar 400 milyon kilovat/saat olan termik üretim 
kapasitemiz, devreye alınan ilave 34 ünite ile Sİ milyar kilovat/saate yükseltilmiştir. Termik üretim 
kapasitemiz, 6 yıl içerisinde 3 kat artmıştır. 1971 yılından 1983 yılına kadarki 13 yıllık dönem
de, üretim kapasitesinde ancak 11 milyar kilovat/saat artış sağlanmışken, 1984-1989 yıllan ara
sındaki 6 yıllık dönemde kapasite artışı 32 milyar kilovat/saat olmuştur. 

Termik santrattarımıza paralel olarak, elektrik üretiminde, birinci öncelikli olarak değer
lendirdiğimiz hidrolik santral yapımlarımız da yine 1984 yılı sonrasında büyük bir hu kazan
mıştır. 1983 yılı sonunda, 12 milyar kilovat/saat olan hidrolik üretim kapasitemiz, 1984-1989 
döneminde ilave edilen 34 adet yeni hidrolik santral ünitesiyle 24 milyar kilovat/saate yüksel
tilmiştir. 1971-1983 yılları arasındaki 13 yılda sağlanan ilave hidrolik kapisite 10 milyar kilo
vat/saat iken, son 6 yılda sağlanan ilave kapasite 12 milyar kilovat/saat olmuştur. 

Ülkemizde, 1970'li yıllarda, elektrik yetersizliği nedeniyle zorunlu kesinti ve kısıntı uygu
lamaları olmuştur. 1971 yılında başlayan bu kesintiler, 1983 yılında 1 milyar 300 milyon kilo
vat/saat seviyesine çıkmıştır. Bu zorunlu kesinti ve kısıntılar 1984 yılından itibaren kaldırılmış
tır ki bu, Anavatan İktidarının ilk yılıdır. 
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1975 yılından itibaren Bulgaristan'dan başlatılan elektrik ithalatı, 1987 yılı basında dur
durulmuştur. Bundan önce, İktidara ilk geldiğimiz senelerde, radyo-tdevizyon yayınlarının hangi 
saatte açılıp, hangi saatte kapatılması hususu güvenlik kurullarında konuşulurdu; ama, biz İk
tidara geldikten sonra, -yani 1984-1985 senesi sonunda- artık radyo-tdevizyon yayınlarının hangi 
saatte açılıp kapanacağı güvenlik kurullarında konuşulmadı ve Radyo Televizyon Kurumunun 
Yönetim Kuruluna bırakıldı. Ayrıca, o tarihlerde tek kanallı televizyon vardı, şu anda dört ka
nallı tdevziyonumuz ve Avrupa yayınlarını da seyretmek imkftnımız var. 

İktidara geldiğimiz tarihte 24 bin köyde elektrik vardı. Biz şimdi 36 bin köyün tamamını 
elektriklendirdik ve ayrıca, 20 bin tane mezra, oba ve mahallede de dektrikleri yakarak, pırıl 
pırıl bir Türkiye yarattık. Işıl ışıl bir Türkiye yaratmamız sizleri rahatsız mı ediyor ki, bundan 
sonra santral yapmayarak tekrar eski halimize dönmemizi istiyorsunuz? 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Kimse öyle bir şey demiyor. 
SUDt TÜREL (Devamla) — Efendim, müsaade ederseniz hepsini söyleyeceğim. Biz sizi 

dinledik, bundan sonra da ben izah etmeye çalışacağım. 
"Bu kadar dektriği toprağa mı vereceğiz?" zihniyetinin temsilcisi değiliz. Türkiye'yi, dek-

triği kısıntılı, kesintili memleket yapan zihniyetin de temsilcisi değiliz. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri) Türkiye'nin her ferdini, en medenî şartlarda yaşatmaya azmetmiş bir zihniye
tin temsilcisiyiz. Çünkü, Anavatan iktidarı olarak, bu memleketi mutlu ve müreffeh yapmaya 
azmetmiş bir İktidarız. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ülkemiz, enerji kaynakları bakımından zengin bir ülke değildir. Şimdi, niçin ithal kömüre 
dayalı elektrik santralı yaptığımızı kısmen izah etmeye çalışacağım: 

Hidrolik olarak 120 milyar kilovat/saat kapasitemiz vardır; termik olarak da 106 milyar 
kilovat/saat. Şu anda hidrolik kapasitemizin yüzde 20'si kullanılmaktadır. Atatürk Barajı dev
reye girdiği zaman bu rakam yüzde 27 olacaktır. Barajlar bitince de, hidroelektrik santrallar-
dan temin ettiğimiz dektrik 38 milyar kilovat/saat seviyesine çıkacaktır; onbeş yılda yapılabi
lecek barajlarla da 70 milyar kilovat/saat seviyesine ulaşacağız. Bütün kapasitemiz olan 120 
milyar kilovat/saat dde edebilmek için 400 baraja ihtiyaç vardır. Bu da çok kolay bir iş değil
dir. Çünkü, Türkiye'de artık büyük çapta baraj yapılabilecek kesim kalmamıştır. Üç-dört tane 
baraj vardır; bunların, iki tanesi Atatürk Barajının mansabındaki Birecik Hidroelektrik Sant
ralı, bir de Karyamış Hidroddctrik Santralı. Bunun dışında, bugüne kadar hiçbir partinin, hiçbir 
iktidarın üzerinde bir tek tesis yapmaya cesaret edemediği, Dicle üzerindeki, temdini attığımız 
Kralkızı; Dicle, Batman santraUanndan sonra yapacağımız Cizre ve Ilısu barajları vardır. Bir 
de, Kızılırmak üzerinde Boyabat; Göksu üzerindeki Kayraktepe ve Seyhan üzerindeki Tfedi göze. 
Ki, bunların toplam dektrik enerjisi kapasitesi 12,5 milyar kilovat/saat olacaktır. 

Türkiye'nin bir de ihtiyaçlarına bakalım: Türkiye'nin 2000 yılında 180 milyar kilovat/saat 
enerjiye ihtiyacı vardır. 2010 yılında ise 380 milyar kilovat/saat enerjiye ihtiyacımız vardır. De
mek ki, Türkiye'nin bütün hidrolik ve termik kapasitesini seferber etsek ve hepsini kullansak 
dahi, 2010 yılında bizim yine enerji açığımız olacaktır. Onun için, ithal kömüre dayalı bu ter
mik santrallara, gaza dayalı santrallara, hatta ve hatta nükleer santrallara mutlaka ihtiyacımız 
vardır ve yapılması mutlaka lazımdır. 

Kömür olarak da zengin bir memleket değiliz. 8,5 milyar tonluk kömür rezervimiz vardır. 
bunun 3-3,5 milyar tonu Afşin-Elbistan'dadır, bakiyesi diğer muhtelif yerlerdedir; ama, kalori 
itibariyle fazla zengin değildir. Bunların içerisinde en fazla kalorili kömür Soma'dadır, o da 
4 500 - 4 800 kaloridir; ondan sonra Tunçbilek kömürü gelir. Afşin-Elbistan'daki kömürün 
kalorisi ise, malumunuz üzere 1 050 ila 1 100 kaloridir. Onun için, bu santrallara ihtiyacımız 
vardır. 
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Sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi, Sayın Bakan bunun hava kirliliğine, çevre kirlili
ğine neden olmayacağını, herhalde burada delilleriyle ve misalleriyle sizlere izah edecektir. Yalnız, 
şunu ifade etmek istiyorum: Biraz evvelki konuşmacı arkadaşlarım, artık, termik santralların 
devre dışı bırakıldığını ve hatta yapılmadığını ifade ettiler. Hemen ilave edeyim ki, Japonya; 
da bir santral yapılmaktadır, tki sene evvel, Avusturya'da, ithal kömüre dayalı -Polonya'dan 
getirilmek suretiyle- bir santral yapılmıştır ve yapılmaya da devam etmektedir. Çevreye olan 
tehlikesi daha büyük olan nükleer santralların yapımı da büyük çapta hızlandırılmıştır. Halen, 
Fransa'nın elektrik enerjisinin yüzde 74'ü, Almanya'nın elektrik enerjisinin yüzde 65'i nükle
er santraldan temin edilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; asla şüphe etmeyiniz ki, gayretlerimizin hedefi 
Türkiyemizin her sahada, medenî memleketler seviyesine bir an önce getirilmesidir. Üç lamba
dan ikisi kendisine çok görülen, 1975 yılından beri elektrik enerjisi bakımından namerde muh
taç edilen Türkiye'yi; istenilen miktarda enerjiye kavuşturan, hatta enerji ihraç edebilecek sevi
yeye getireni tefrik edemeyecek zannedenlerin gaflet içerisinde olduğunu, kadirşinas halkımız 
3 Haziran günü bir kere daha ispat etmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Kim ne derse desin, kim ne kadar köstek olmaya gayret ederse etsin, bu memlekete hizmet 
edenlere vefa ve şükran hisleriyle meşbu Anavatan Partisi, onun değerli milletvekilleri ve Hü
kümeti, Türk Milletinin refahı, mutluluğu, huzuru ve medenî insanlar seviyesine bir an önce 
ulaşması için yürüdüğü yolda, azimle ve hiçbir şekilde inhiraf etmeden yürümeye devam ede
cektir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türel. 
Son konuşmayı yapmak üzere, enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Fahrettin Kurt; bu

yurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ENERJİ VE TABtI KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın 

Başkan, çok değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün S Haziran 1990, Çevre Gününü kutladı
ğımız bir günde böylesine bir önergenin verilmesi bizleri son derece mutlu etmiştir. Çünkü biz, 
bu memlekette, insanımızın mutluluğa ulaşması için, dünyada kullanılan teknolojinin en iyisi
ni, millî imkânlarımızı da zorlayarak, milletimizin hizmetine vermeye çalışan bir iktidarın tem
silcisiyiz. Maalesef, burada, asılsız, bilgiden yoksun, dayanaksız birtakım ithamlar yapıldı. Zan
nediyorum, demokrasi tarihinde böyle talihsiz birtakım beyanatlar ve gensorular oluyor. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sizinkilerin hepsi talihsiz. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Arka

daşlarımızı dinledik, şimdi, lütfen, bizi de dinleyin, biz de fikirlerimizi söyleyelim. 
Konuşmama, Türkiye'nin elektrik ihtiyacından başlamak istemiyorum. Aşağı yukarı, he

piniz bu konuda hemfikirsiniz. Kaynaklarımızın durumu, kömürlerimizin kükürt yüksekliği, 
kalori düşüklüğü, Türkiye'nin 2000, 2010 yıllarındaki ihtiyaçları buralarda zaman zaman söy
lendi. Ben de çok söyledim; ama belli ki, bazı arkadaşlarımız birtakım saplantılardan dolayı, 
söylenenleri ya anlamıyorlar ya da anlamak istemiyorlar. 

Türkiye'nin gerçekleri ortadayken, burada konuşan arkadaşlarımız, dediler ki, "Neden, 
Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy denemesinden sonra Aliağa'da bu santralı yapıyorsunuz?" 
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Değerli arkadaşlarım, Aliağa'da ithal kömüre dayalı santralı yapma gerekçelerimizden bir 
tanesi burada yatıyor. Belli ki, 1 300, 1 500, 1 700 ve 1 0S0 kalorili, yüzde; 3,5-4,5 kükürt, 
55'lere kadar da kül ihtiva eden kömürlerimizle bizim çevre şartlarında ve yönetmelik şartları
nın altında santral imal etmemiz, fevkalade zordur. Onun içindir ki, kükürtdü yüzde l'lerin 
altında ve kalorisi 6 binin üzerinde olan bu ithal kömür yoluna gidilmiştir. 

"Dünyada bu işten vazgeçiliyor, neden bu şekilde yapıyorsunuz?" denildi. Ben, dünyada 
bu işten vazgeçilmediğini birtakım örnekleriyle sizlere sunmaya çalışayım: 

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, Avrupa Ekonomik Komisyonu Elektrik 
Enerjisi Komitesinin (EEC) yaptığı son araştırmalara göre, dünya ülkelerinin enerji talebinde
ki artış ve büyümeler devam edecek ve dünyadaki sınırlı enerji kaynakları yanında, enerji tale
bindeki artışın büyük bir kısmı fosil yakıtlardan karşılanacaktır. 

Elektrik kaynağı olarak, kömürün, yükselen bir değeri olacak ve hâkim bir enerji kaynağı 
olarak kalacaktır. Otuz yıl içinde, kömür, dünyada yeniden lider bir enerji kaynağı olacaktır. 
EEC bölgesinde birincil enerjinin, ortalama yüzde 41,5'inin kömürden elde edildiği anlaşıl
maktadır. 

1987 istatistiklerine göre, Türkiye dışında diğer EEC ülkeleri ve ABD'de 1988 ve 1994 yıl
ları arasında işletmeye açılacak 34 adet, kömüre dayalı termik santral inşaatı devam etmekte; 
1989-1995 yılları arasında, yine bu ülkelerde, 60 adet, kömüre dayalı santralın inşaatına başla
narak devreye sokulması planlanmıştır. Bu demektir ki, gelişmiş olan Avrupa ülkeleri ile Ame
rika Birleşik Devletlerinde de kömüre dayalı termik santral vasıtasıyla elektrik üretimine de
vam edilecek ve artan talep karşısında yenileri de devreye girecektir. 

Diğer taraftan, dünyada, yerli üretimi hiç olmadığı veya yetmediği için kömür ithal ederek 
elektrik enerjisi üreten ülkelerden bazıları ile bu ülkelerdeki ithal kömürle çalışan santra! adet
leri şöyledir: Japonya'da 21 adet, Güney Kore'de 3 adet, italya'da 7 adet, Fransa'da 1 adet, 
Tayvan'da 4 adet, Hollanda'da 4 adet, Danimarka'da 13 adet, Kanada'da 1 adet, Avusturya'da 
1 adet ve son Arnavutluk gezisinden sonra uğradığım İsveç'in Başşehri Stockholm'ün tam gö
beğinde, daha dört hafta önce bitmiş, çalışan termik santral vardır. Demek ki, çevre şartları 
son derece zor olan, sert olan Japonya ve tsveç gibi ülkelerde dahi kömüre dayalı termik sant-
rallar yapılmaktadır ve uygulanmaktadır. 

Bizim, bu şartlarda, Aliağa'da niçin bu santralı yaptığımızı daha önceki konuşmalarımız
da da belirtmiştik. Bildiğiniz gibi; tzmir, Ege Bölgesi ve Aliağa, 27 tane bellibaşlı büyük sana
yinin oluştuğu ve daha önce sanayi bölgesi ilan edilen bir yerdir. Diğer yerlerden buraya elek
trik nakletmek, en azından hatlarda yüzde 5 elektrik kaybına sebebiyet verdiği gibi, bu hat 
maliyetlerinin üzerine gelecek yüklerle çok daha gayri fizibl olmaktadır. 

İkincisi; yap-işlet-devret modeline girişimimizin sebebi; devletin imkânları yetmediği için, 
özel sektörün ve yabancı sermayenin de gücünü, Türkiye'de elektrik enerjisi üretiminde devre
ye sokmak için, bir yandan hidrolik projelerimizi yap-işlet-devret modeli ile devreye sokmaya 
çalışırken, bir yandan da enerjimizi çeşitlendirmek bakımından, sırf doğalgazın riskine girme
mek ve kurak dönemlerde susuz kaldığımızda elektriksiz kalmamamız için çeşitlendirmek ba
kımından ithal kömürlere de gidilmiştir. Nitekim, dört yıldan beri, Türkiye'nin altı ayrı yerin
de, bu ithal kömüre dayalı termik santralların yapılması için, -"ihalesiz yapıldı" dedi arkadaş
lar da ona cevap vermek istiyorum- teklifler alındı. Bunlardan bir tanesi Yumurtalık, bir tanesi 
Aliağa, bir tanesi de Marmara Bölgesinde. Bunlar için de altı şirketten teklif alındı. Maalesef, 
Japonların dışında hiçbir tanesi gerekli krediyi, finansmanı temin edip işe başlayamamıştır. 
Yumurtalık'taki olay ortadadır. 
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Buradaki durum nedir? Arkadaşlarımız dediler ki, "Hangi kömür firmasını, nakliye fir
masını zengin edeceksiniz?" bizim, Türkiye Cumhuriyeti olarak, kömürle, nakliye ile ilgimiz 
yoktur; biz yalnız, bu firmalardan, bu işi yapacak olan şirketten -ki, yüzde 30'u yerlidir ve 
Türkiye Elektrik Kurumudur, bunu da belirteyim- elektrik satın almayı garanti etmişiz ve fiya
tı da 4,09 senttir. 15 yıl sonra, tesis, Türkiye Cumhuriyetine tamamen bedava terk edilecektir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Kömürün nakline, şirketine, hiçbir şeyine garanti verilmemiştir. Zaten, bizim sorumlulu
ğumuzun dışındadır. Biz, yalnız, ürettiği elektriği almaya garanti vermişiz; bunun dışında hiç
bir garantimiz yoktur. Harcadığı paraya da Hazinenin garantisi yoktur. Hadise bundan ibaret
tir. Arkadaşlarımızın ya kasten veyahut da bilgisizlikten birtakım yanlış saplantıların içerisin
de olduğunu müşahade ettiğim için bunları söylemek mecburiyetini hissettim. 

Gelelim aliağa'da yapılacak olan santrala: Aliağa'nın çevresinde 700 megavat güç çeken 
sanayi tesisleri vardır. Dolayısıyla, bizim burada kuracak olduğumuz santral 1 000 megavattır 
ve Türkiye 1996 yılına kadar ancak kendini garanti altına alabilmiştir, devam eden inşaatları
mız buna dahildir. Demek ki biz, bu santrala 1991'de başlarsak, ancak 1995'lerde bitecek ve 
bu da, elektrik ihtiyacımızın olduğu günlere rastlayacak. Bunun da programlanmasını yapmak 
bizim sorumluluğumuzdadır, görevimizin içindedir. 

Sanayi bölgesi ilan edilen bu bölgede, ithal kömüre dayalı olması bakımından, liman ihti
yacından ve soğutma suyundan dolayı, bu proje, deniz kenarında planlanmıştır ve Türkiye'de 
bugüne kadar yapılan bütün termik santrallardan da daha ucuz fiyatadır; 1 kilovatı 702 dolara 
mal olmaktadır ve ürettiği elektrik de bizim bugüne kadar yaptığımız bütün termik santralla-
rın ürettiği elektrikten de ucuzdur. Bunu, literatür karıştırarak, yapılanlara bakarak tespit et
meniz mümkün. Dolayısıyla, buna ihtiyacımız olduğuna göre -ki, bunda fazla bir itirazınız 
yok anladığım kadarıyla- biz de demin söylediğim yerli kömürlerimizin getirdiği sıkıntıların 
ve çevre mahzurlarının olmadığını, hatta o kömürleri elde etmek için milyonlarca metreküp 
toprağı bir yerden başka bir yere alırken araziyi ve tabiatı tahrip etme gibi bir durumun bulun
madığı avantajını da sayarsak; bu nedenlerle bu kararı verdik ve doğru bir karardır. Burada, 
dört yıldan beri de çalışmalar yapılıyor. Arkadaşlarımız çok iyi biliyor ki, biz burada, baca 
gazları yönünden, çevre etkileşmesi yönünden, yerde yayılması yönünden, çıkacak olan gaz, 
toz ve her türlü zararlı maddeler yönünden gerekli tedbirleri aldık. Bunu birkaç defa söyledik. 
Proje ortada, hepinizin görüşlerine de açık. 

Neler yapıyoruz? Müsaade ederseniz anlatalım. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — ÇED yapılmadı, itirazımız ona. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — ÇED 

de yapıldı. Sekizinci aydan beri bu çalışmaların devam ettiğini, daha önceki konuşmamda da 
söyledim. Yazın da ölçüm yaptık, kışın da ölçüm yaptık. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 3 sayfalık ÇED olur mu Sayın Bakan? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Şimdi, 

hepsini tek tek anlatacağım; müsaade edin, sabırla dinleyin. 
Burada, bütün santralların çevreye etkisi yönünden birtakım mahzurları var. Bunlardan 

bir tanesi gazdır; yani, çıkan, havaya karışan gaz, toz. Hava fevkalade önemli; çünkü, her in
sanın hava kullanma mecburiyeti var; 3 dakikadan fazla havasız kalmanız mümkün değil. 
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Onun için, birinci öncelikle, havaya çıkan zararlı atıkların, gazların önlenmesi lazım. Bugün, 
dünyada, bunları yüzde 100 önleyebilen herhangi bir teknoloji icat edilmedi; ancak, bacadan 
çıkan tozları yüzde 99 önleyen filtre takılacaktır. Yine, bacadan çıkacak olan kükürtdioksit 
gazlarının aside dönüşmemesi için desülfürizasyon tesisi kurulacaktır. Bunun da projesi ve ma
liyeti, pazarlık yapılarak bağlanmıştır; 80 milyon dolar değerindedir. Niçin 80 çıktı? Bizimki
lerde çok daha fazla çıkıyor; çünkü, bizimkilerin kükürdü fazla, kalorisi düşük olduğu için 
çok daha büyük bir fabrika yapmanız lazım. Bu "desülfürizasyon" dediğiniz küçük bir tesis 
değil, dev bir fabrika. Dolayısıyla, böylesine birtakım fedakârlıklardan da kaçınmayarak de
sülfürizasyon tesisini de kuruyoruz. Bunları kurduktan sonra, baca gazları yönünden ve çıka
cak olan zehirli atıklar yönünden, bugünkü Çevre Yönetmeliği limitlerinin minimum sınırla
rıyla, bizim maksimum sınırlarımız arasında çok önemli farklar olmuştur. Yani, demek oluyor 
ki, gaz yönünden fevkalade önemli tedbirler alınmıştır. 

İkincisi, bu santralda yakılacak olan kömürden çıkacak küllerin muhafazası ve depolan
ması konusudur. Bunun için de, santrala 3,5-4 kilometre mesafede bir yer tespit edilmiş ve 
çıkacak olan bu şistler kireci kullandıktan sonra meydana gelecek olan alçı taşlarının ve külle
rin gömülecek olduğu yerler için de önemli tedbirler alınmış ve proje çalışmaları bitirilmiştir. 
Burada, bu paşalar gelişigüzel serilmeyecek ve santralın ekonomik ömrü beklenmeden her yıl 
dökülen paşaların üzerleri doldurularak yeşillendirilecek ve ağaçlandırılacaktır. Sızıntı olma
ması için de gerekli tedbirler alınmış, proje de bitmiştir. 

Bunun yanında, bu küllerin naklinde tozutma olmaması bakımından da gerekli önlemler 
alınmış, bant sistemi değil, damperlerle, üzerleri ıslatılarak, kapatılarak nakil sistemi projeye 
konulmuştur. 

Atık sular konusunda; hem soğutma suyu konusunda, hem evsel atıklar yönünden gerekli 
bütün proje çalışmaları tamamlanmış ve atık suların temizlenmesi ve santralda kullanılan su
yun termal kirlilik yaratmaması için de gerekli çözümler bulunmuş, denizin dibine değişik yer
lerden verilecek olan su, yalnız bir derece ısı artışı sağlayacaktır; yalnız bir derece. 

Dolayısıyla, atık sular ve termal sular yönünden gerekli tedbirler alınmıştır. Gelecek olan 
gemilerin, boşaltma anında çevreyi kirletmemeleri için gerekli bariyerler tespit edilmiş ve bu 
suların etrafa yayılmaması için, bariyer sistemlerine kadar bütün ince teferruatları düşünül
müştür. Bütün bunları yaparken, biz, kamuoyunun tek taraflı yönlenmemesi için ve olayı bilen 
veya bilmeyenlerin çevre mülahazasıyla yanlışlıklara kapılmaması için, bu santralın Japonya* -
daki modelini ve bu firmanın yaptığı modeli görmeleri için altı gazeteci arkadaşımızı Japon
ya'ya gönderdik. Ayrıca, TRT ekiplerini de gönderdim ve gözlerinizin önüne getirdim. Sant-
ralların hemen bitişiğinde tarım alanlarının nasıl kullanıldığını, nasıl çiçeklik bahçesi olduğu
nu ve orada yaşayan insanların -ki, Japonya gibi bir memlekette- bundan rahatsız olmadıkları
nı gözlerinizin önüne serdim, bütün vatandaşlarımızın gözlerinin önüne serdim. 

Şimdi, bütün bu gerçekler ortada iken, bütün bu gayretler ortada iken, bütün bu yapılan
lar ortada iken, bunları, kalkıp, çarpıtarak kamuoyuna yansıtmak ve biraz fütursuzca bu kür
sülerden ithamda bulunmak fevkalade yanlıştır, günahtır; insanlıkla ve vicdanla bağdaşan ha
diseler değildir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, "İnsanlıkla bağdaşan hadiseler değildir" 
diyor. 
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ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Lütfen 
müsaade edin... Buradan bunlar söylendi... 

Biz, bu santralın yapılabilmesi için gerekli çalışmaları yaparken, bir yandan da Danışta-
yın durdurduğu kararnamenin yasal prosedürünü hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyor
duk. Bu çalışmalarımız birbuçuk ay öncesinden başlamıştı; hatta, Japonya'ya cumartesi günü 
gittim, gitmeden önce de, perşembe ve cuma günleri, televizyonda bu santralla ilgili yayınlar 
da yapıldı. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Danıştayın kararına rağmen?!. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Danış
tay kararı buna mani bir hadise meydana getirmiyor. Bu, çevre ile ilgili bir işti; biz, çevre konu
sunda görüşlerimizi ve gayretlerimizi gösterdik. 

Şimdi, biz, ikinci kararnameyi hazırlayan insanız. Yani, bu beyanatların mantıksızlığını 
anlatmak istiyorum. Kararnameyi hazırlıyoruz, imzaya açıyoruz; Reisicumhura kadar gidiyor, 
biz o arada cumartesi günü görev gereği yurt dışına gidiyoruz... Yurt dışına gidişimde de, Alia
ğa ile ilgili, ağzımdan bir kelime çıkmamıştır, çıkması da mümkün değildir. Niye mümkün de
ğildir? Kararnameyi hazırlayan ben, programları hazırlayan ben, ayrıca gazetecileri Japonya'
ya göndermek için tavassut eden ben; bütün bu imkânların ne olduğunu, ne bittiğini milletin 
gözünün önüne sermek için fedakârlık eden ben, cumartesi günü gidiyorum, pazar günü bir 
zincir olmuş, pazartesi günü böyle bir beyanat vermişim... Hiçbir zaman, ne akılla, ne mantık
la, ne de benim şahsımla bağdaşan bir hadise değildir. Böyle bir beyanatım olmamıştır; olma
sının da mantığı yoktur. Hangi haya ürünüdür ve ne maksatla söylendiğini de anlamak müm
kün değildir. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sayın "Vazar'a sor Sayın \azar'a, Sayın \azar söylesin onu. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Lütfen 
dinleyin... Lütfen dinleyin... 

Yalnız, anlaşılan, arkadaşlarımız kararnamenin yayımlandığını görünce, bakmışlar ki, ka
rarnamede yeni santral yapılacağına dair bir şey yok; bir serbest bülge ilan ediliyor. Bunun 
vehmine kapılarak, zannediyorum, geçmişte de olduğu gibi, bizim ağzımızdan birkaç kelime 
eklemiş olabilirler. Hadise, bana, ertesi günü, hatta o akşam Kalimantan Adasında kömür ya
taklarını gezmek için gittiğimizde akşam yemekte, telefon geldi... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Kömür oradan gelecek galiba. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Fevka
lade heyecanlandım; çünkü, gecenin geç saati olmuş. Merkezde, Cakarta'da değiliz, bir adada
yız, ben Ankara'dan aranıyorum... Aklıma ilk defa çocuklarım geldi, birdenbire de korktum, 
onu da söyleyeyim... Bakanlığı aradık, "Ne oldu?" diye; "Böyle böyle bir beyanat var" dedi
ler. Zaten, Bakanlıkta herkes böyle bir beyanatın verilmesinin mümkün olmadığını, olayın ne 
olduğunu biliyor; ama, böyle bir şey yayımlanmış. Biz o akşam Anadolu Ajansı Genel Müdü
rünü aradık, arkasından TRT de bizi aradı ve o akşam, böyle bir şeyin olmasının mümkün 
olmadığını, kararnamenin ortada olduğunu ve bu kararnamenin de birbuçuk aydan beri hazır
landığını söyledik. Sizin de bunu anlamanız lazım, bilmeniz lazım, mantığının olmadığını an
lamanız lazım. Bundan sonra beni bu şekilde suçlamanız da fevkalade haksızlıktır, en azından 
araştırmadan, incelemeden olaylara bakmış olmanızdır. 
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K. KEMAL ANADOL (izmir) — Anadolu Ajansına, devletin ajansına inanıyoruz. 
TUFAN DOĞU (Muğla) — Yok, yok araştırdık. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT( Devamla) — Lütfen 

dinleyin... Lütfen dinleyin... 
Ben, devletin ajansını anlamam. Ben size, kendi açımdan ne olduğunu doğru olarak söy

lemeye çalışıyorum. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — O zaman siz devleti tanımıyorsunuz. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — O ak

şam verdiğimiz beyanat, maalesef, o akşam yayınlanmamış, ertesi güne kalmış. Yayınlanmış 
olup olmaması da önemli değil; ama, hiçbir zaman, ağzımızdan böyle bir sözün çıkmış olma
sının mantığı olmadığı gibi, çıkması da mümkün değildir. Bir defa, işin bu tarafı böyle. 

Japonlar, gitmiş, Cumhurbaşkanı ile konuşmuş, konuşmamış iddiasına da ben inanmıyo
rum, böyle bir şeyden de haberim yok. İncelemedim de, merakım da olmadı. Çünkü, bugüne 
kadar böyle işlerde Cumhurbaşkanının bana bir talimatı da olmamıştır. Karışmadı, karışma
mıştır. Bunu da açıklıkla huzurlarınızda bütün samimiyetimle söylemek istiyorum. 

Şimdi, bütün bunlar böyle; ister inanın ister inanmayın. Burada ben, vicdanî kanaatimi 
ve bütün doğruları söylemeye çalışıyorum; ama, her zaman yaptığınız gibi, bazı olayları çarpı
tarak, bazı kişileri töhmet altında bırakma anlayışından ve alışkanlığından lütfen vazgeçin. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Biz, bu memleketin insanlarının mutluluğu için fedakârlıkla, gece gündüz dürüstçe çalı
şan insanlarız. Biz, özellikle, bugünkü dünyada enerji bakanları olarak, bir taraftan çevre, bir 
taraftan enerji gibi önemli konularda mücadele verirken, desteklenmemizi ve yardım edilmesi
ni bekleyen insanlarız ve bunu da sizden bekliyorum. 

Gelelim şahsî çıkar ilişkisine: Beni, burada, tanıyanların hepsi bilir... 
TUFAN DOĞU (Muğla) — Şahsî değil. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Lütfen 

dinleyin... "Çıkar" diyorsunuz. Eğer burada bir çıkar varsa benim bu çıkara alet olmam lazım. 
TUFAN DOĞU (Muğla) — Söylediğim açık. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Bir çı

kar varsa bu çıkara benim alet olmam lazım. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Olmayan bir şeyi söylüyorsunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — 45 se
nelik mazim var. Milletvekilliğine adımımı attığım günden beri, Trabzon'un en iyi müteahhidi 
olmama rağmen, karneyi bir kenara koymuşum; ne kardeşimi, ne akrabamı devletle ilgili hiç
bir işe sokmamışım. Her şey açık, ortada; lütfen araştırın. (ANAP sıralarından alkışlar) 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Olmayanı söylüyorsun, öyle demedik. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Burada 
böyle bir şeyden söz etmeniz fevkalade talihsizliktir. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Olmayan bir şeyi söylüyorsunuz. 
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ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Anlatı
yoruz size, olayları anlatıyoruz; lütfen dinleyin ve kendinize göre çözüm yapın. 

TUFAN DOĞU (Muğla) — Şahsî çıkarınız var demedik. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Hayır!.. 

Lütfen dinleyin. 
Çok iyi biliyorsunuz ki, geldiğimiz gün, bu göreve başladığımız gün, 119 milyon dolarlık 

yabancı makine alımını iptal eden insanlarız. Çok iyi biliyorsunuz ki, devletin arabası fazla 
diye, gereksiz olduğu için, Meclis Başkanının altına gönderiyoruz. Çok iyi biliyorsunuz ki, ge
rek yok diye, milletvekili lojmanlarından çıkmayan bir kardeşiniz benim; çünkü, orada su çık
mamıştı. 

Bütün bu iyi niyet ve gayretlerimize rağmen, insanlara iyi örnek olmaya gayret etmemize 
rağmen -bunları çoğaltmak mümkün, çünkü hepsini burada söylersek ayıp olur, kendimizi si
ze birtakım yönlerden prezente etmiş duruma düşmemek için hepsini söylemiyorum; ama, araş
tırdığınız zaman hepsinin ne olduğunu çok iyi göreceksiniz- bu ithamlarda bulunmak bana 
göre ihanettir, cinayettir ve doğru değildir; mantığı da yoktur. Bunları söyleyen müfteridir ve 
ispat etmek zorundadır. Benim bir tek menfaat ilişkim vardır; o da, yüce milletin yüce menfa
attendir; bunun dışında hiçbir menfaat görmüyorum, tanımıyorum, düşünmüyorum; düşü
nenleri de kınıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sormuşlar adama, "Filancayı nasıl tanırsın?" "Kendim gibi" demiş. Ben bu durumda 
olmanızı istemiyorum. Bu düşüncelerin kafanızdan atılmasını ve herkesin bu memleket için 
fedakârca çalışma niyetinde olduğunu lütfen kabul ediniz. Böylesine önemli işlerde abuk sa
buk, araştırmadan, incelemeden beyanatta bulunmanızın, ne kendinize, ne de memleketimize 
hayrı olmayacaktır. Nitekim, bu tip çıkışlarınızın karnesini, vatandaş, en son, 3 Haziranda eli
nize vermiştir. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Referandum yapalım orada. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, bu olay, giderek, Boğaz Köprüsü meselesine dönüşüyor; buna üzülüyorum. Bo
ğaz Köprüsü meselesine dönüşüyor; "yapılsın yapılmasın, gerekli gereksiz..." 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Hayır, hayır!.. Referandum yapalım... Halka sorun. 
BAŞKAN — Sayın Anadol!.. 
ENERJt VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Gazete 

kupürleri, yanında... 
Halk meselesine gelince, bende binlerce mektup var. Vatandaş "Benim için en kötü çevre, 

işsiz insanların, gelişmemiş insanların bulunduğu çevredir, yanlış adamların bulunduğu çevre
dir. Ben işe girmek istiyorum, çalışmak istiyorum" diyor. Biz, önce, bu en büyük kötü çevreyi 
ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Aliağa'ya gideceğim, hem de yakında. Böylesine, tek taraflı, 
karşınızda grup olmadan, milleti yanlış bilinçlendirmeye gitmeyiniz. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Karşılıklı konuşalım orada. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FAHRETTİN KURT (Devamla) — Orada

ki zincirinizi de biliyorum ve hadiseyi giderek Boğaz Köprüsü hadisesine dönüştürmeyin, bir 
ideolojik kavgaya dönüştürmeyin. Memleketin menfaatlarını düşünün ve memleketin menfaat-
lannı düşünenlere de lütfen yardımcı olun. 
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Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt hakkındaki gensoru önergesinin günde

me alınıp alınmayacağı konusundaki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu 

oylarınıza sunacağım: Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmemiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 
6 Haziran 1990 Çarşamba günü saat 15.00'de toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.15 

• • 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'tn, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar televizyonda yayın

lanan yabancı diziler için yapılan ödemeye ilişkin Devlet Bakanı Mehmet Yazar'dan sorusu ve Devlet 
Bakanı Kemal Akkaya'nm yazdı cevabı (7/1310) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Mehmet Yazar tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını arz ederim. 30.4.1990 
Kars Bağımsız Milletvekili 

Mahmut Alınak 
1. 1988 yılının başından bugüne kadar televizyonun çeşitli kanallarında gösterimi yapı

lan yabancı diziler için ödenen paranın toplam miktarı ne kadardır"? 
2. Toplumumuza, geleneklerimize ve değer yargılarımıza aykırı olup şiddeti, fuhuşu, do

landırıcılığı, alkolizmi, açık-saçıklığı özendiren bu yabana dizilerin yerine, sağlıklı kuşaklar 
yetiştirme amacını taşayın öğretici ve bilimsel film yada dizileri televizyonda göstermeyi düşü
nüyor musunuz? 

3. insanlarımızın beynini yıkama ve öz kültürlerinden uzaklaştırma amacını taşıyan bu 
yabancı dizilerin TV'de sabahtan akşama kadar gösterilmesi kültür emperyalizmi politikası
nın bir parçası değil midir? 

4. Toplumumuzun gerçeğine uygun eğitici ve öğretici yerli yapımlara ağırlık vermeyi dü
şünüyor musunuz? 

5. Sinema sanatçıları için herhangi bir sosyal güvence getirmeyi düşünüyor musunuz? 
T.C. 

Devlet Bakanlığı 31.5.1990 
Sayı : 03-9 (10) 1416 

Türkiye Büyük Milfet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 7 Mayıs 1990 tarih ve 7/1310-4878/21603 sayllı yazınız. 
Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın Sayın Başbakanımıza yönelttiği soruların cevapları 

aşağıda arz edilmiştir. 
Saygılarımla. 

• Kemal Akkaya 
Devlet Bakanı 
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Cevap : 

Bilindiği gibi 2954 sayılı Yasaya göre TRT'nin yayın programlarına Hükümetin müdahale 
hak ve yetkisi yoktur. Yayın denetimi Radyo Televizyon Yüksek Kurulunca yapılmaktadır. 

TRT Genel Müdürlüğünden alınan cevaplar aşağıdadır: 

" 1 . 1.1.1988 ile 1.4.1990 tarihleri arasında Televizyonun çeşitlii kanallarında yayınlanan 
dış kaynaklı film ve diziler için toplam 59 059 380 928 TL. ödenmiştir." 

"2. Kurumumuz, gerek radyo ve gerekse televizyonda, kaynağı ne olursa olsun, toplu
mumuzun geleneklerine, değer yargılarına aykırı; şiddeti, fuhuşu, dolandırıcılığı, alkolizmi özen
diren hiç bir programa yer vermemektedir. Kurumumuz yayınları Anayasa ve mevzuatımızda 
öngörülen yayın ilke ve esaslarına uygun şekilde düzenlenmektedir." ı 

'.'3. Kurumumuz yayınlarının yabancı kültür akımlarının etkisi altında kalmamasına iti
na edilmektedir. Bu sebeple Türkiye'nin bütün kültür potansiyelinden yararlanılması ilkesi, Ku
rumumuzun üzerinde hassasiyetle durduğu ve tahakkuku için gayret sarfettiği yayın politikası
nın temelini teşkil etmektedir. Nitekim yayınlarımızda yer verdiğimiz dış kaynaklı yapımların 
iç kaynaklı yapımlara oranında giderek bir azalma olmaktadır. 1988 yılında dış kaynaklı ya
pımların oranı TV-l'de °7o 22.1, TV2'de % 42.8 iken, 1989 yılında bu oran TVl'de % 19.7'ye, 
TV2'de % 13.1, dış kaynaklı program yayınlanmıştır." 

4. Kurumumuz, Türk toplumumunun gerçeklerine uygun eğitici ve öğretici yerli yapım 
oranının artırılmasını görevinin aslî unsuru olarak telakki etmektedir." 

2. —Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Bulgaristan'dan, ülkemize göç eden soydaşlarımızdan 
ne kadarının izmit ve Gebze'ye yerleştirildiğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakam R. Ercüment Konuk-
man'ın yazılı cevabı (7/1318) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ercüment Konukman tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim. 2.5.1990 

Saygılarımla. 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

1. 1989 göçün'de Bulgaristan'dan ülkemize gelen soydaşlarımızdan ne kadarı İzmit'e, ne 
kadarı Gebze'ye yerleşmiştir? 

2. Bilahara bu soydaşlarımızdan ne kadarı geriye dönmüştür? 

3. Halen Gebze'ye ve Kocaeli'ne yerleşen soydaşlarımızın sayısı nedir? 

4. Bu soydaşlarımızın iskânı ile ilgili devlet ne yapmıştır? Bu soydaşlarımıza ucuz arsa 
temini gibi bir çalışma yapılmayacak mıdır? 

5. Kocaeli ve Gebze'ye yerleşen bu insanlardan devlet kuruluşlarında çalışan var mıdır? 
Varsa ne kadardır? 

6. özel kuruluşlarda çalışanların sayısı ne kadardır? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 1.6.1990 

Sayı : 03.011.42/752 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 7.5.1990 tarih ve 7/1318-4948/21873 sayılı yazınız. 
Kocaeli Milletvekili Sayın Alaettin Kurt'un Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulan soy

daşlarımız hakkında tarafıma tevcih ettiğini ve yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği soru 
önergesine ait cevaplar ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Prof. Dr. R. Ercüment Konukman 

Devlet Bakanı 
1. 1989 göçünde Bulgaristan'dan ülkemize gelen soydaşlarımızdan (İzmit'te 6 027 Gebze 

ilçesinde 10 769 toplam Kocaeli hudutları dahilinde 16 796 soydaşımız gelmiştir.) 
2. Merkezden 1 970, Gebze ilçesinde 3 005 kişi geriye dönmüştür. 
3. Gebze'de 7 764, Kocaeli merkezde 4 057 kişi mevcuttur. 
4. ilçe merkezinde bulunan kız ve erkek yurtları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait kamp 

ve dinlenme yerlerine ve Kızılay'dan temin edilen çadırlara yerleştirilmişlerdir. Halen Seka 
kampında 26 aile 90 kişi, Çayırova'da 17 aile 61 kişi, Kandıra orman Kampında 16 aile 50 kişi 
bulunmaktadır. Emekli Sandığına ait kapmta 42 aile 135 kişi barındırılmış olup, (şu anda bo
şaltılmış durumda). 

Daha sonra valilikçe ilçe mahalle ve köy muhtarlıkları ile kiralık evler temin edilerek, 
3 008 aileye kira yardımı yapılmaktadır. 

Kocaeli Valiliği ile Pirelli Şirketi tarafından yapılan protokol neticesinde 40 aileye konut 
yapılmaktadır. 

Ayrıca, Emlak Bankasınca izmit Yahya Kaptan'da yaptırılmakta olan 4 885 konutun bir 
kısmı talep eden soydaşlarımıza tahsis edilecektir. 

Ayrıca, soydaşlarımız için ucuz maliyetli sosyal mesken üretiminde kullanılmak üzere ha
zine arazileri de araştırılmaktadır. Konut üretimine uygun hazine arazisi bulunduğunda Tbplu 
Konut Fonundan finanse edilerek konut üretimi yapılacaktır. 

5. Devlet kuruluşlarında 315 kişi çalışmaktadır. 
6. özel kuruluşlarda 4 250 kişi çalışmaktadır. 
3. — izmir Milletvekili Wi Aksoy'un, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakaranın, Aliağa-Genceüi 

Termik Santralıyla ilgili beyanlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Fahrettin Kurt'un yazdı cevabı (7/1334) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yıldırım Akbulut tarafından yazılı olarak yanıtlandırıl

masını saygı ile dilerim. 
Veli Aksoy 

izmir 
7 Mayıs 1990 tarihli Resmî Gazetede Aliağa Gencelli'ye termik santral yapılması için da

ha önce çıkarılmış olan KHK'nin iptal edildiği yayınlanmıştı. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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Sayın Fahrettin Kurt ve bazı bürokratlar halkın tepkisi ve bu konuda açılmış olan davalar ne
deniyle Aliağa-Gencelli'ye termik santral yapımından vazgeçildiğini bildirmişlerdi. Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Fahrettin Kurt iki gün sonra görüş değiştirerek, termik santralın 
yapılacağını ve yeni bir kararnamenin hazırlanacağından bahsetmektedir. 

1. 25 Ekim 1989 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Aliağa-Gencelli'ye termik santral 
yapılması ile ilgili kararnamenin, 7 Mayıs 1990 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan kararname 
ile iptali bu konu ile ilgili açılmış olan davaların düşürülmesini mi amaçlanmaktadır? 

2. Aliağa-Gencelli'de.termik santral yapımını üstlenen Japon firması temsilcilerinin ka
rarnamenin iptalinden sonra Cumhurbaşkanı Sayın Özal'la görüştükleri basında yer almakta
dır. Bu termik santralın yapılıp yapılmaması konusu Cumhurbaşkanının yetki sınırları içeri
sinde mi kalmaktadır ki Japon firması yetkilileri Hükümet yerine Cumhurbaşkanıyla görüş
müşlerdir. Bu görüşmede neler konuşulmuştur? 

3. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Fahrettin Kurt yeni bir kararname ile Aliağa-
Gencelli'ye termik santral yapılacağını Japon firması yetkililerinin Cumhurbaşkanıyla yaptığı 
görüşme sonrasında açıklamıştır. Bir bakanın aynı konu ile ilgili olarak iki gün içerisinde ayrı 
ayrı görüş beyan etmesinin amacı nedir? Sayın Fahrettin Kurt, bu şartlarda Bakanlığını daha 
hâlâ sürdürmeyi düşünmekte midir? 

T.C. 
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 4.6.1990 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 71.053-2—1047-4851 

Konu : Yazılı Soru önergesinin Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 1. Başbakanlığa Muhatap 14.5.1990 tarih ve 7/1334-5019/22098 sayılı yazınız. 

2. Başbakanlığın 17.5.1990 tarih ve K.K. Genel Md. 07/106-351/03176 sayılı yazısı. 
tzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen ve Sayın 

Başbakanımızca tarafımdan cevaplandırılması tensip edilen Aliağa Termik Santralına ilişkin 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevaplar ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Fahrettin Kurt 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 

tzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy'un tzmir-Aliağa Termik Santralı ile ilgili olarak Sayın 
Başbakanımıza yönelttikleri ve Sayın Başbakanımızın tarafımdan cevaplandırılmasını istedik
leri yazılı soru önergesindeki sorularına cevaplarımız aşağıdadır: 

1. Ülkemizin uzun dönem elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yeni üretim tesislerini ge
rektiği tarihte devreye sokmak üzere uzun vadeli yatırım programları çerçevesinde yeni projele
rin geliştirilmesi amacı ile yap-işlet-devret modeli içerisinde ithal kömüre dayalı termik santral 
kurulması öngörülmüştür. 
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Yapılan araştırmalar ithal malı kömüre dayalı santralları ekonomik ve emniyetli bulmaktadır. 
îthal malı kömüre dayalı santrallar için yurdumuzda 5-6 yer tespit edilmiş ve bunlar için

de Aliağa birinci tercihi almıştır. 
Aliağa termik santralı yap-işlet-devret yöntemi ile Japon EPCD firmasının önderliğinde 

kurulacak ve TEK'inde % 30 hisse ile katılacağı şirkete yaptırılacaktır. Firma 15 sene işlettik
ten sonra santralı Bakanlığımıza devredecektir. 

Resmî Gazetenin 25 Ekim 1989 tarihli nüshasında yayınlanan 18.10.1989 tarih ve 89/14633 
sayılı kararname ile, tzmir Aliağa termik santralı serbest bölgesi sınırları belirlenip, kamulaştı
rılması, santralı yapacak şirketin kurulması, mezkûr şirkete yabancı ortaklarca getirilecek ser
mayeye 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu hükümlerinin uygulanması, aynı şirketçe 
3096 sayılı Kanunun 4 maddesi uyarınca yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 1 000 MW gü
cünde ithal kömüre dayalı bir termik santral kurulması karar altına alınmıştır. 

İzmir Milletvekili Sayın K. Anadol'un santralın burada yapılmasının çevre yönünden prob
lemler doğuracağı ve Serbest Bölgeler ve Yabancı Sermaye mevzuatına aykırılık gibi iddialarla 
yaptığı müracaat üzerine Danıştay, Başbakanlığın savunmasını alıp karar vermek üzere adı ge
çen kararnamenin uygulanmasını durdurma kararı almıştır. Başbakanlık savunması alındık
tan sonra Danıştay 2.3.1990 tarihinde yürütmenin durdurulmasını 90 gün daha uzatmıştır. 

Danıştayca daha ziyade prosedür ve işlemlerde görülen eksikliklerin süratle giderilmesi 
için gerekli bir ortam sağlamak amacıyla 19.4.1990 tarih ve 90/380 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
rarı, 7.5.1990 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmış ve bu karar ile 18.10.1989 tarih ve 99/14633 
sayılı önceki kararnamenin serbest bölge tespiti hükmü dışındaki hükümleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 

Bu yeni kararname ile belirlenen serbest bölgede kamulaştırma işlemleri de dahil olmak 
üzere, santral inşaatının başlatılmasından önce yapılması gereken ve esasen başlatılmış olan 
çevresel, hukuksal ve idarî bütün işlemlerin tezelden tamamlanması hedef alınmıştır. 

Hal böyle iken Aliağa Gencelli'de termik santralın yapımından vazgeçildiğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanına atfen basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kesinlik
le böyle bir beyanat verilmemiştir ve yukarıda izah edilen sebeplerle böyle bir beyanatın veril
mesi de mümkün değildir. Bu yanlış haber hemen akabinde düzeltilmiştir. 

2. (1.) Maddede ayrıntılı şekilde açıklandığı üzere, santralın yapılması konusunda kesin
leşmiş bir karar mevcut olduğundan, konunun Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını ge
rektirecek bir yönü bulunmamaktadır. Dolayısıyla Japon şirketi yöneticilerinin teşebbüsleri ve 
Sayın Cumhurbaşkanımızın müdahaleleri gibi iddialarda, ilk yanlış haberde olduğu gibi yine 
gerçek dışı ve belki de hayal ürünü iddialardır. 

3. (3.) soru ile, gerçek dışı bir haberi dayanak alarak, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
nın gerçeğin ifadesi olan beyanlarının gerçek olmadığını ileri sürmek ve buna göre de birtakım 
senaryolar hazırlamak yoluna gidilmektedir. 

Konu gayet açık şekilde (1.) ve (2.) maddelerde izah edilmiş olup, birtakım prosedür ve 
işlem eksikliklerinin tamamlanmasını takiben söz konusu santralın yapımına başlanacaktır. Ül
kemizin elektrik enerjisi ihtiyacı sıkıntı yaratılmadan ancak bu şekilde karşılanabilmektedir. 
Santralın yapımına ve işletmesine paralel olarak, çevre problemi yaratmayacak ve konu ile ilgi
li yönetmeliklere uyacak şekilde bütün tedbirler alınacaktır. 
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Memleketimizin ve milletimizin huzurlu bir ortamda kalkınması için gerekli olan bu ener
ji hizmetleri başta Bakan olmak üzere Bakanlığı ve bütün bağlı kuruluşları mensuplarının ek
silmeyecek gayretleri ile sürdürülecektir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 

4. — İzmir Milletvekili Erol Güngör'ün, tarım satış kooperatifleri birliklerinin ortak sayılarına 
ve bazı ortaklara genel kurula katılma hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Şükrü Yürür'ün yazılı cevabı (7/1335) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

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

Saygılarımla. 11.5.1990 
Erol Güngör 

İzmir 

Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin ertelenen 1988/1989 iş yılı genel kurulları; 8 Nisan 
1990 tarih 20468 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 90/278 sayılı Kararname ile Tarım Satış 
Kooperatifi anasözleşmesi ile Tarım Satış Kooperatifleri Birliği anasözleşmesinde yapılan de
ğişikliklerden sonra yapılmaya başlanmıştır. 

1. tzmir tncir, Üzüm, Pamuk ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri birliklerine (TA
RİŞ'e) bağlı kooperatiflerin 1988/1989 işyıh sonu itibariyle ortak sayıları ne kadardır? 

2. Antbirlik, Çukobirlik, Fiskobirlik, Güneydoğu Birlik, Gülbirlik, Kozabirlik, Marma
ra Birlik, Taskobirlik ve Trakya Birlik'e bağlı kooperatiflerin 1988/1989 işyıh sonu itibariyle 
ortak sayıları ne kadardır? 

3. tzmir tncir, Üzüm, Pamuk ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine (TA
RİŞ'e) bağlı kooperatiflerin 1988/1989 işyıh genel kurullarına seçme hakkına sahip kaç ortak 
katılmaya hck kazanmıştır? 

4. TARİŞ'e bağlı kooperatiflerin 1988/1989 işyıh genel kurullarına seçilme hakkına sa
hip kaç ortak katılmaya hak kazanmıştır? 

5. Antbirlik, Çukobirlik, Fiskobirlik, Güneydoğu Birlik, Gülbirlik, Kozabirlik, Marma
ra Birlik, Taskobirlik ve Trakya Birlik'e bağlı kooperatiflerin 1988/1989 işyıh genel kurullarına 
seçme ve seçilme hakkına sahip kaç ortak katılmaya hak kazanmıştır? 

6. Tariş, Antbirlik, Çukobirlik, Fiskobirlik, Gülbirlik, Güneydoğu Birlik, Kozabirlik, Mar
mara Birlik ve Trakya Birlik'e bağlı kooperatiflere ortak olup da 1988/1989 işyılında taahhüt 
ettiği ürünün % SO'sini teslim edemediği ve vadesi gelen borçlarını ödeyemediği için pek çok 
ortağın bir kooperatif ortağının en doğal hakkı olması gereken genel kurula katılma hakkına 
sahip olamamasında, kooperatiflerin iştigal konusu teşkil eden ürünlerin fiyatlarının düşük 
tespit edilmesinin ve peşin ödeme yapılmamasının rolü olmamış mıdır? Kooperatif ortakları
nın vazgeçilmez hakkı olması gereken genel kurula katılma hakkının ellerinden alınmasından 
ne zaman vazgeçmeyi düşünüyorsunuz? 
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T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 5.6.1990 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-222 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 14.5.1990 tarih ve 7/1335/5020/22099 sayılı yazınız. 
tzmir Milletvekili Erol Göngür'ün, Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin ortak sayıları

na ve bazı ortaklara genel kurula katılma hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkin olarak tarafım
dan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Şükrü Yürür 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

tzmir Milletvekili Sayın Erol Güngör'ün Yazılı Sorularına Cevaplarımız 

Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin ertelenen 1988/89 iş yılı genel kurulları; 8 Nisan 
1990 tarih 20486 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 90/278 Sayılı Kararname ile Tarım Satış 
Kooperatifi anasözleşmesi ile Tarım Satış Kooperatifleri Birliği anasözleşmesinde yapılan de
ğişikliklerden sonra yapılmaya başlanmıştır. 

Soru 1. tzmir tncir, Üzüm, Pamuk ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri birliklerine 
(TARİŞ'e) bağlı kooperatiflerin 1988/1989 işyılı sonu itibariyle ortak sayılan ne kadardır? 

Soru 2. Antbirlik, Çukobirlik, Fiskobirlik, Güneydoğu Birlik, Gülbirlik, Kozabirlik, Mar
mara Birlik, Taskobirlik ve Trakya Birlik'e bağlı kooperatiflerin 1988/1989 işyılı sonu itibariy
le ortak sayıları ne kadardır? 

Soru 3. tzmir tncir, Üzüm, Pamuk ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine 
(TARİŞ'e) bağlı kooperatiflerin 1988/1989 işyılı genel kurullarına seçme hakkına sahip kaç or
tak katılmaya hak kazanmıştır? 

Soru 4. TARİŞ'e bağlı kooperatiflerin 1988/1989 işyılı genel kurullarına seçilme hakkı
na sahip kaç ortak katılmaya hak kazanmıştır? 

Soru 5. Antbirlik, Çukobirlik, Fiskobirlik, Güneydoğu Birlik, Gülbirlik, Kozabirlik, Mar
mara Birlik, Taskobirlik ve Trakya Birlik'e bağlı kooperatiflerin 1988/1989 işyılı genel kurulla
rına seçme ve seçilme hakkına sahip kaç ortak katılmaya hak kazanmıştır? 

Soru 6. Tariş, Antbirlik, Çukobirlik, Fiskobirlik, Gülbirlik, Güneydoğu Birlik, Kozabirlik, 
Marmara Birlik ve Trakya Birlik'e bağlı kooperatiflere ortak olup da 1988/1989 işyılında taah
hüt ettiği ürünün °/o 50'sini teslim edemediği ve vadesi gelen borçlarını ödeyemediği için pek 
çok ortağın bir kooperatif ortağının en doğal hakkı olması gereken genel kurula katılma hak
kına sahip olamamasında, kooperatiflerin iştigal konusu teşkil eden ürünlerin fiyatlarının dü
şük tespit edilmesinin ve peşin ödeme yapılmamasının rolü olmamış mıdır? Kooperatif ortak
larının vazgeçilmez hakkı olması gereken genel kurula katılma hakkının ellerinden alınmasın
dan ne zaman vazgeçmeyi düşünüyorsunuz? 
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Cevap 1. Tariş'i oluşturan Birliklerin 1988/1989 işyılı sonu itibariyle, ortak sayılan aşa
ğıda gösterilmiştir. 

Birlik Adı Ortak Sayısı 

tncir 8 239 
Üzüm 16 042 
Pamuk 55 358 
Zeytinyağı 14 713 

Cevap 2. 1988/1989 iş yılı sonu itibariyle, aşağıda gösterilen Birliklere bağlı kooperatif
lerin toplam ortak sayıları şöyledir. 

Birlik Adı 

Antbirlik 
Fiskobirlik 
Çukobirlik 
Güneydoğubirlik 
Marmarabirlik 
Trakyabirlik 
Gülbirlik 
Kozabirlik 
Taskobirlik 

Ortak Sayısı 

23 682 
183 393 
52 511 
24 252 
32 159 

125 123 
12 209 
15 503 
4 915 

Cevap 3. îzmir tncir, Üzüm, Pamuk ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri
ne bağlı kooperatif genel kurullarında seçme hakkına sahip ortak sayıları Birlikler itibariyle 
aşağıdaki gibidir. 

Genel Kurula Katılma 
ve Seçme Hakkına Sahip 

Birlik Adı Ortak Sayısı 

tncir 
Üzüm 
Pamuk 
Zeytinyağı 

1 635 
3 551 

25 744 
2 498 

Cevap 4. Tariş'e bağlı kooperatiflerin 1988/1989 işyılı sonu itibariyle, seçilme hakkına 
sahip ortak sayısı şöyledir. 

Seçilme Hakkına Sahip 
Birlik Adı Ortak Sayısı 

incir 1 379 
Üzüm 2 505 
Pamuk ' 10 918 
Zeytinyağı 1 305 
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Cevap 5. 1988/1989 işyılı genel kurullarına katılma ve seçme ve seçilme hakkına sahip 
ortak sayısı Birlikler itibariyle aşağıdaki gibidir. 

Genel Kurula Katılma 
Ve 

Birlik Adı 
Ve Seçme Hakkını Kazanan 

Ortak Sayısı 

11 590 
70 027 
13 823 
6900 
6 357 

57 521 
4 359 
1 862 
1 644 

Seçilme Hakkı Bulunan 
Ortak Sayışı 

11 370 
70 027 
13 823 
6 900 
6 357 

57 521 
4 359 
1 862 
1 644 

Antbirlik 
Fiskobirlik 
Çukobirlik 
Güneydoğubirlik 
Marmarabirlik 
Trakyabirlik 
Gülbirlik 
Kozabirlik 
Taskobirlik 

Cevap 6. 1988/1989 işyılında Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin çalışma konusuna 
dahil ürünlerin alım fiyatlarında, bir önceki iş yılına göre önemli miktarlarda artış sağlanmıştır. 

Nitekim başlıca ürünler itibariyle; pamukta *7o 45, çekirdeksiz kuru üzümde % 75, kuru 
incirde % 100, fındıkta % 67, ayçiçeğinde % 72 oranında artış olmuş, alım miktarları da buna 
paralel şekilde gelişme göstermiştir. 

Ürün bedeli ödemeleri; başlangıçta üreticilere duyurulduğu gibi, % 50'si peşin, Vo 50'si 
vadeli olarak yapılmış, uygulamada önemli bir aksama olmamıştır. 

Tarım Satış Kooperatifleri gibi, üreticilerin oluşturduğu kooperatiflerde genel kurula ka
tılma hakkının bazı şartlara bağlanması, kooperatiflerin kuruluş amaçlarının gerçekleştirilme
sinin ve yükümlülüklerini yerine getiren ortak üreticilerin haklarının korunmasının bir gereğidir. 

Bu nedenle, Bakanlar Kurulunun 27.1.1937 tarihli ve 2/5936 sayılı Kararı ile kabul edilen 
Tarım Satış Kooperatifi Anasözleşmesinden itibaren, hemen hemen aynı şartlar aranmış, hat
ta, sözü geçen Anasözleşmede, genel kurula katılabilmek için gerekli en az ürün miktarı için 
% 60 oranı öngörülmüştür. 

Yapılan son Anasözleşme değişikliği ile, vadesi gelen borçların tamamen ödenmiş ve taah
hüt edilen ürünün en az % 50'sinin teslim edilmiş olması şeklindeki genel kurula katılabilme 
şartlarında bir değişiklik yapılmamıştır. Diğer taraftan, Devlet destekleme alımı yapılan iş yıl
larıyla ilgili genel kurul toplantıları için % 50 ürün teslim zorunluluğu bulunmamakta, vadesi 
gelen borçlarını ödemiş her ortak genel kurula katılabilmektedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

122 NCt BİRLEŞİM 

5.6. 1990 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Meclis Araştırması önergeleri (10/103,10/104,10/105) 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekirn, Kasım, Aralık 1989 

Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
Raporu (5/51) (S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat, Mart 1990 
Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
Raporu (5/52) (S. Sayısı: 443) (Dağıtma tarihi: 29.5.1990) 

4. — Gensoru önergesi (11/16) 
5. — 8 ildeki olağanüstü halin dört ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık 

tezkeresi (3/1255) 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAtR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin ve 32 arkadaşının, Hakkâri İli 
Yoncalı Köyünde 18 Temmuz 1989 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaları 
ve olağanüstü hal uygulanan illerdeki benzeri uygulamaları tespit etmek anmayla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/76) 

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

3. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, Kırklareli İli 
Lüleburgaz İlçesindeki iki adet Devlet Üretme Çiftliğinin Libyalılara satılacağı iddia
larını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 
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4. — Niğde Milletvekili Raşit Daldal ve 36 arkadaşının, Ankara İlindeki hava 
kirliliğinin nedenlerini ve bu konuda alınacak tedbirleri! tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

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

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

7. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal ve 24 arkadaşının, pancar üreticilerinin 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına üişkin önergesi (8/20) 

8. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 15 arkadaşının, Sümeıbank ve özel
leştirmeye tabi tutulacak diğer kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili suiistimal iddıilarının 
gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşının, ülkemizdeki anarşi 
ve terör eylemlerinin nedenleri ile hedeflerini, bu eylemlerin arkasındaki güçleri ve 
konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına İlişkin 
önergesi (10/83) 

10. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 arkadaşının, irtica hareketlerinin amaç 
ve boyutlarını, iç ve dış desteklerini ve laikliği sağlıklı ve kalıcı temellere oturtmak 
için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

11. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve 
Yeniçeltek'de meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki 
kazalar ile meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

12. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 16 arkadaşının, Yeniçeltek Kö
mür Işjletmesindeki çalışma koşullarını, bu İşletmede meydana gelen iş kazasının so
rumlularını ve konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/86) 

13. — İstanbul Milletvekili Sudi Neş'e Türel ve 20 arkadaşının, İstanbul İlindeki 
su sıkıntısının gerçek nedenlerimi ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasamın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 
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14. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 24 arkadaşının, ülkemizdeki 
maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

15. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
sorunları ve 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 

16. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 24 arkadaşının, Sayın Turgut özal'ın 
Başbakanlığı döneminde; kendisinin ve bazı yakınlarının edindikleri mal varlıklarıyla 
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
Önergesi (10/89) 

17. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 15 arkadaşının, ülkemizin Avrupa 
Topluluğuna tam üyeliğiyle ilgili gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/24) 

18. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, genel sağlık sigortasıyla 
İlgili olarak hükümetçe yapılan çalışmalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25) 

19. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç sa
nayii konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26) 

20. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 12 arkadaşının, ASELSANMa 
çalışan işçilerden bir kısmının topluca işten çıkarılmalarının nedenini ve Savunma Fo
nu Müsteşarlığınca açılan bilgisayar kontrollü telsiz sistemi ihalesi ile ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90) 

21. — Samsun Milletvekili Ali Eser ve 22 arkadaşının, baraj projeleri nedeniyle 
gerçekleştirilen toplu kamulaştırmaların neden olduğu sorunları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

22. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının, ülkemizin spor
la ilgili sorunlarını tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına üişkin önergesi (10/92) 

23. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde'eri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

24. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve i 6 arkadaşının, Trakya Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak ve 
ülke tarımına daha yararlı hale getirmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 
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25. — Erzurum Milletvekilli İsmail Köse ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da satılan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçeklik dere
cesini ve bu fabrikaların yeniden hizmete açılabilmesi için alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

26. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hatlı 
demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/97) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, ASELSAN' 
la ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve soruna köklü çözüm getirmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

28. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, ülkemizde 1980 
yılından sonra uygulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen 
tahribatın boyutlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

29. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının, kanun hükmünde ka
rarnamelerle ilgili' olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/27) 

30. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığında 
yapüdığı iddia olunan kadrolaşma hareketinin boyutlarını ve bu uygulamanın insan 
sağlığının korunması ve gelişimi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin Önergesi (10/100) 

31. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının, Kanun Hükmünde karar
namelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir Genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/28) 

32. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 19 arkadaşının, ülkemiz sporuy
la ilgili sorumsuz davranışları tespit etmek ve bu tür davranışlara son vermek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

33. — Malatya Milletvekili Galip Demire! ve 65 arkadaşının, basın - yayın or
ganlarında yer alan, bazı mille tvekillerinin yasama görevlerine ilişkim konularda görev 
ve yetkilerini meşru olmayan işlere alet ettiklerine dair iddiaların gerçeklik derecesini 
tespit etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetiyle ve milletvekil
leriyle ilgili olarak kamuoyunda menfi imaj yaratılmasını önlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca (bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önjergesi (10/102) 
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6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim programla
rının geliştirilmesi ve ödeneklerinin artırılması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (S165) 

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

4. —Artvin Milletvekili Hâşan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakamından 
sözlü soru önergesi (6/108) 

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

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

7. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkao'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yönetim 
Kurulu üyelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi f6/205) (1) 

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

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

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

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

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

13. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A-S/mira ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere ilişkin. 
Devlet Bakanından sözdü soru önergesi (6/257) (1) 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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14. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

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

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

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

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

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

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

21. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlimde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağlık ocaklarına ait inşaatların ne zaman tamam
lanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

22. — Kocaeli Milletvekili1 Alaettin Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hastanesi 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/175) 

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

24. — Samsun Milletvekilli Ali Eser'in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu ilçeye 
bağlı köylerdeikli sağlık ocaklarının personel ve araç - gereç sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) 

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

26. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185) 
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27. — Zonguldak Milletvekili Şinai Alitıner'in, Karabük İlçesi Kaputtu Kö

yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/186) 

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

29. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

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

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

32. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik il yapıl
masının düşünülmediğine» dair 31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

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

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

35. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı bu'lunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/201) 

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

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

38. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesine 
bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören kasabalarının ne zaman ilçe yapılacaklarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/319) (1) 

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

40. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapı
lan harcamaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 
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41. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç tlçesine bağlı 
Yarıkkaya ve Kurusarı köylerinin içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

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

43. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta ili Senirkent ilçesine 
ait fcanalıilzasyonun, bazı köylerin tarım arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakamından sözlü soru önergesi (6/211) 

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

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

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

47. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve 
Diyarbakır illerinde köy korucuları tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü iddiasına 
Ei-şkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (1) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siverek ilçesi Konurtepe Köyün
den bir vatandaşın Kuşjhıkçayırı Köyü Bircemal Mezrası korucularından biri tarafın
dan öldürüldüğü iddiasına üişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (1) 

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

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

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

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

53. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının 
durdurulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 
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54. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan iurgut Özal'ın, Göcek'teki 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

55. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere ilçesi Kaya-
dibi Köyü Bvil Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

56. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
İli Yüksekova İlçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanından «özlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

57. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Şe-
noba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

58. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne 
Aytepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

59. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde ya
pılmakta olan Sümerbamk Konfeksiyon Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve te
sisin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/239) 

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

61. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli İÜ Honaz İlçesine bağlı köy
lerdeki vatandaşların sınıflandırıldığı ve fişlendiği iddiasına ilişklin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

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

63. — Bursa Milletvekili Beytullah Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından istanbul Özel idare Müdürlüğüne otomobil hibe edildiği iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/255) 

64.: — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine ver
diği demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

65. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/342) (1) 
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60. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Anadolu Bankasınca İ0O milyon liranın 
üzerinde kredi verilen kişi ve kuruluşlara ve bu kredilerin geri! ödenip ödenmediğine 
ilişkin Devlet Bakamından sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

67. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Ter
mik Santralına ve hu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleştirileceğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

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

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

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

71. — Zonguldak Milletvekilli Şinasi Altınerlin, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedimin fareler tarafımdan tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/277) 

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

73. — Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî partilerin 
radyo ve televizyon giıbi haberleşme araçlarından eşit olarak faydalandırılmasına dair 
Avrupa Konseyi Kararıma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

74. — Hatay Milletvekili öner Miski'nim, TEK Toroslar İşletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji! ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

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

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

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

78. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği
nin kurulmasından sonra bölgede kaç kişinin korucu olarak görevlendirildiğine ve 
korucuların karıştıkları adlî olaylara ilişkin İçişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/352) (1) 
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79. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına Ve 

bu konuda ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/284) 

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

81. — İsparta Milletvekili İbrahim GürdaFın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

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

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

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

85. — Samsun Milletvekili Ali Eserlin, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına 
ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

86. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

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

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

89. — Bingöl Milletvekili! Haydar Baykz'ın, Sivas İh Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözdü soru önergesi (6/298) 

90. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdafm, İsparta İli Sütçüler İlçesindeki 
Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekimlik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve araç soran
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/299) 

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

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

93. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır İşletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/310) 
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94. —Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik bel
gesi alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

102. — İzmir MİUJetvekiü Ahmet Ersin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kur
duğu veya ortak olduğu şirketlere ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü «oru önergesi (6/373) (1) 

103. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğal'gaz santralılarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

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

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

106. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 1988 
yılında ikram fasündan yapılan harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kampanyasına 
iligilcio Başbakandan «özlü soru önergesi (6/378) (1) 

107. —Konya Milletvekili Vefa Tamr'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (1) 
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108. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zam
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1) 

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

110. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

119. —-Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/393) (1) 

120. --- Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonuna ve elektrik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakandan 
»özlü soru önergesi (6/394) (1) 

121. — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri kurmak 
amacıyla Samsun İline bağlı Asaraağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 1985-1986 
yıllarında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/404) (1) 

122. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, 1978 - 1988 yıllarında toplanan 
gelir vergilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/395) (1) 
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123. --Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başlbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

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

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

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

127. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

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

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

130. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA v,e Edirne - OLMUKSA'da 
çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) 

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

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

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

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

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

136. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

137. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesinde 
sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 
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138. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağkr'ın, Emlak Bankası eski Genel 
Müdürünün Amerika'ya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cum
huriyet Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/409) (1) 

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

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

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

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

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

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

145.—Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'm, 19.7,1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 

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

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

148. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türktiye Emlak Kredi 
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 

149. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kıs
manın satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

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

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

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

153. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Merkez ilçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırlan içine alınmama
sının nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

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

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

156. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

157. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Burdur İl merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevlıi öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okul
larına nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/353) 

158. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddia
lara ilişkin tçi§leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

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

160. —Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Em-
lalk Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırı
lan döviz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/434) (1) 

161. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa İli Selendi İlçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

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

163. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 
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164. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek Öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

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

166. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya 
illerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/451) (1) 

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

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

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

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

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

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

173. — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1) 

174. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına 
alınan sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/446) (1) 

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

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

(122 nci Birleşim) 
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177. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 

üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

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

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

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

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

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

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

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

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

186. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt özal ile Aydın 
Corporation A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

187. — tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

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

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

190. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 
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191. — tstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

192. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1) 

193. —Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişıkin Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

194. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İlinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 

195. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

196. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

197. —Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih
leri arasında gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

198. — Tekirdağ Miltetvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru-
önergesi (6/474) (1) 

199. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

200. —Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 

201. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

202. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarında hangi illere ne miktar yardım yapıldığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1) 

203. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

204. — İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne 
miktar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

205. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vak
fına yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486) (1) 
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206. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Valkfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

207. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı
na yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

208. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol Fe
derasyonu kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

209. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcı
larından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum 
için satın alınan güç trafolarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru öniergesi (6/489) (1) 

210. —Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta İli Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 

211. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

212. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vak
fına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

213. —İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

214. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlü
ğünce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi 
tedbirler alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

215. - Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tafbiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

216. — tstanbul Milletvekili Mustafa Sarrgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

217. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/462) 

218. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek 
ödenek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/509) (1) 

219. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğüne ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen 
firmalar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 



— 21 — 

220. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksjekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına üişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

221. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetemin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «Özalla İsviçre'de görüştüm» başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

222. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, Muhammed Shakardhi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

223. —İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, ıbazı kişi ve firmalar tarafından 
M.T.A.'ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

224. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 ta
rihinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

225. —Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışikapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 

226. — İzmir Milletvekili Necoar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

227. — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

228. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Uluslararası Af örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

229. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Habur Sınır Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (1) 

230. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda 
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1) 

231. —̂ Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

232. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

233. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, ortaöğretimde devamsızlık ne
deniyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

234j — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik 
İşletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

235. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) 
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236. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesinde bir kısım güven
lik görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

237. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Eruh İlçesi Fındık Bu
cağı Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alınan bir vatandaşa kuryelik yaptı
rıldığı ve bu vatandaşın 3 6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

238. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, amatör spor kulüplerine de yardım 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

239. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun De
mir • Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

240. — İstanbul Milletvekili Haldi Orhan Engüder'in, Sakarya - Hendek İlçesi 
Eski Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

241. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/546) (1) 

242. — İstanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

243. —Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Baş 
bakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

244. — İçel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çelik İşletmelerindeki 
grevin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/548) (1) 

245. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak İlçesindeki bazı 
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

246. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, yasadışı Türkiye Komünist 
Partisi ve kapatılan Türkiye İşçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için 
güvencıe verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

247. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Şırnak İlçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

248. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 

249. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile 
Silopı İlçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına üişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 
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250. —Eskişehir Milletvekili M. Cevdet SelVi'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

251. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

252. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde İstanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 

253. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

254. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

255. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) 

256. — Edirne Milletvekili Erdal KaHkan'ın, Millî Piyango İdaresince ger
çekleştirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/561) (1) 

257. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde Diyarbakır 
İli Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/562) (1) 

258. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars İlinde jandarma tarafından 
gözaltına alınan bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hak
kında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/575) (1) 

259. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depolarında 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

260. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî »utuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasırda gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/478) 

261. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1) 

262. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

263. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, PETKIM'in özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 
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264. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıfolar'ın, Demir - Çelik İşletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alman 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

265. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

266. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

267. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ıın, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf
landırılmasına ve işçüerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

268. —Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize 
göç eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç olayının ma
liyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

269. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilik ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/578) (1) 

270. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç'tin, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/579) (1) 

271. — Tekirdağ Milletvekilli Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda 
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

272. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

273. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope-
ratifince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılımda ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

274. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

275. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersıin'in, Trakya Birlik tarafından satın 
alınan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yaplacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

276. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ili Nazimiye ilçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine il Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

277j — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışın
daki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/587) (1) 

278. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapüan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/58'8) (1) 
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279. — İzmiı Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

280. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, izmir iline bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borçla
rının ertelendiğine ilişikin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

281. — izmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ticarî plaka verileceği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 

282j — Ankara Milletvekili Rıza Yıimaz'ın, 31.8.1989 tarihinde izmir'de mjeyda-
na gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

283.— İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 

284. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

285. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, KlT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

286. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, emekliliere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 

287. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay 
üreticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/498) 

288. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

289. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşü
nülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

290. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

291. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müfıtüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabri
kasının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

292. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünül
mediğine ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi (6/503) 

293. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt ilinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 
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294. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt ili Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yı
lında öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/505) 

295. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma 
töreninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

296. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sindeki bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü, soru öner
gesi (6/598) (1) 

297. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Bkmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

298. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddiasıy
la hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

299. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 

300. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 

301. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

302. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhürbaşkanı'nın Bursa gezisi nede
niyle hazırlanan protokolde siyasî parti temsilcileri arasında ayrıcalık yapıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/612) ı(l) 

303. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudut
ları dahilindeki Sarımsaklı ve Türkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanaca
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

304. —Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarih
leri arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) (1) 

305. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/511) 

306. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltıkoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

307. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara Özel Arı Lisesindeki bazı öğ
renciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 
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308. — Ankara Milletvekilli Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
özaTun, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir vilada ikamet ettiği iddiasına 
ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621) (1) 

309. —İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

310. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

311. —Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, tçel, Silifke, Erdemli köyleri içme 
suyu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için 
yapılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

312. — İzmir Milletvekili Fuat Kıkı'nın, İzmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

313. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/525) 

314. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve Ödemiş Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 

315* — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ~ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

316. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarithî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 

317. —Tunceli Milletvekili 'Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

318. — Çorum Milletvekili Rıza Hıman'ın, Kırıkkale İli 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1) 

319. —Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçe
sindeki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı 
iddialarına ilişkin Baş balkandan sözlü soru önergesi {6/628) (1) 

320. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Ataıiay'ın, Van İli Gürpınar İlçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili olarak yapılan açıklamalara Miskin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

321. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1) 
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322. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1) 

323. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'ııiın temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

324. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgeler
le ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/530) 

325. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutu'klularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

326. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

327. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve VaJkfin teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 

328. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1) 

329. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir
lenmesine neden olduğu ve 'bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

330. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1) 

331. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

332. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 - 1989 
yıllarında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 

333., — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği 
yolu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyet
lerde bulunulduğu iddiasına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

334. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güven
liği sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/654) (1) 
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335. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1) 

336. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Irak'la anlaşma 
yapılmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

337. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/641) (1) 

338. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

339. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

340. — içel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar ör
tülü ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

341. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

342. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, izmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde 
ithal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 

343. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

344. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeliyle ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1) 

345. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Horzum olayıyla ilgili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 

346. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ülkemizin, Denizlerin Gemiler
den Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesine ne zaman taraf olacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/662) (1) 

347.J — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Marmara Denizinin kirlenmesini 
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/663) (1) 

348. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz edi
len kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 
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349. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Soma ve Tunçbilek yıkama ve 
kriplaj tesislerine ve özel sektöre devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) (1) 

350. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Kemal Horzum'un kredi ilişkileri 
esnasında görevde bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) (1) 

351. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1) 

352. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin 
emekli aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanamamalarının nedenine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

353. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan-
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

354. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun İli Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Balkanından sözlü soru önergesi (6/604) 

355. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İlindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve İspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

356. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum İline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 

357. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
İline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

358. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına İlişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/676) (1) 

359. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 

360. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

361» — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Ulukışla ve Çamardı ilçe
lerine 'bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

362. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609) 

363. —İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 



— 31 — 

364. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

365. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, kalkınmada öncelikli olan Doğu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/677) (1) 

366. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) (1) 

367. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

368. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İline bağlı Çat, Pasinler 
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli oikulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

369. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars İli Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

370. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 

371. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan iş
çilerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

372. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

373. —İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 
tarihli nüshasında yer alan «Millî Eğitimin Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

374. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 nci 
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

375. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, halklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 

376. — İçel Milletvekilli Ekin Dikmen'in, TEK İçel Müdürlüği- ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

377* — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurumların yardımcı teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelden ilkokul 
mezunu olanlara özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/685) (1) 
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378. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alınan kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu 
iddiasına ilişkin Başbakan sözlü soru önergesi {6/686) ı(l) 

379. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin İli Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri (Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

380̂  — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Havsa İlçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (1) 

381. — Edirne Milletvekili Erdal Kailkan'ın, Karpas Limited Şirketince Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalıştırılan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan
dan aözlü soru önergesi (6/689) (1) 

382. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'm, Antalya İM Alanya İlçesi Orman İş
letme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

383. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

384. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İlindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

385. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia 
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

386. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
tinin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale iliş
kim Enerji ve Ta,biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

387. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, nükleer enerji santrallerıiyle ilgili 
olarak Arjantin Hükümetince yapıldığı iddia edilen önerinin dikkate alınıp alınmaya
cağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/693) (1) 

388. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Ka-
rakaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) (1) 

389. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların İl Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

390. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/697) (1) 

391. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alınan Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 
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392. —Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (1) 

393. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami
rat ve tadilatlara ve İstanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru öneirgesd (6/700) (1) 

394. _ İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan 
sözleşmeli personelin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/701) (1) 

395. — Kocaeli Mületvekili Alaettin Kurt'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Trabzon 
Hastanesi Baştabipliğine yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/702) (1) 

396. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez ve İpsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin İpsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

397. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, son bir ayda gözaltına alınan ve tu
tuklanan vatandaşlara ve çalışmaları durdurulan derneklere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/707) (1) 

398. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İli Çumra İlçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1) 

399i — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasındaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

400. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 

401. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, tstanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

402. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden İran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma ör
gütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/719) (1) 

403. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, tstanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik ilkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

404. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesi» Ankara 
Temsilciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

405. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

(122 nci Birleşim) 
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406. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına 
ve 1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticai faaliyetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

407. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

408. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratiıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının ABD ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

409. —Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı id
dia edilen restorasyonun ve ek inşaatın maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/717) (1) 

410. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Ünal'ın, Ankara Sanat Tiyatrosunca 
sezon başından beri sergilenen oyuna televizyonda yer verilmemesinin' nedenine ve 
bazı sanatçılar ile eserlerine yasak konulmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

411. _ Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına 
giden ve Türk Hava Yollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim 
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

412. —Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 

413. —Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

414. _ Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenlenen «Hz. Muhammedi anma gecesi»nde yaptığı konuşma
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

415. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar 
göreve atanan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/726) (l) 

416. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Yeniçeltek Kömür İşletmesinde 
meydana gelen grizu patlamasından önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınma
dığına ve grizu patlamalarının önlenememesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/727) (1) 

417. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Yeniçeltek Linyit İşlet
mesi Yönetim Kurulunda madencilikle ilgisi otaayan kişilerin de görev yaptığı iddia
sına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakamından sözlü soru önergesi. (6/734) (1) 

418. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, 1983 ve 1990 yılları itibariyle 
İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi me
zunlarının sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

419. — Zonguldak Milletvekili Şinasi A'ltıner'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne ka
dar Başbakanlık emrine tahsis edilen binek otomobillerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/738) £1) 
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420. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri îli Taşdelen ve Kaya-
dibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin tçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/739) (1) 

421. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (1) 

422. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları 
ile Gübre Fabrikalarının piyasa değerlerinde meydana geldiği iddia edilen artışlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (1) 

423. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Uludere İlçesi Hilal Köyü Jan
darma Karakol Komutanınca köylülere taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

424. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kaya-
dibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkim içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) (1) 

425. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 368 sayılı kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüs^rine atanan genel müdürlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

426. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Ay
lık Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesapları Bülteni» adlı yayınlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/745) (1) 

427. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

428. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayısına 
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 

429. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
1990 - 1991 sezonu kömür ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) (1) 

430. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sfirt - Şırnak ve Mardin - Silopi 
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

431. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, NATO Alçak Uçuş ve Atış 
Eğitimi projesinin neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/755) (1) , 

432. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, T.R.T.'nin, Çankaya Atakule'-
deki «Dreamland» eğlence merkezinin açılışıyla ilgili yayınma ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

433. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/794) (1) 
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434. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Cizre'ye içme suyu temin eden 
Keson Kuyularının Türkiye Kömür İşletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/757) (1) 

435. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sartgül'ün, Noramin iş merkezinde borsa 
için yüksek fiyatla bina satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/758) (1) 

436. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Çukurca İlçesine bağlı 
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/759) (1) 

437. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas İli Yıldızeli İlçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 

438. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

439. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, 'bazı kişi ve kuruluşların Fede
ral Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/761) (1) 

440. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakütesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/762) (1) 

441. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Çermik İlçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/763) (1) 

442. — Çorum Milletvekili Cemal Şafıin'in, günlük biır gazetenin 2.3.1990 tarihli 
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi» başlıklı habere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (1) 

443. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, TRT - 1NT 5 inci kanal yayın
larının yurt dışındaki vatandaşlarımızca i/jenemediği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

444. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından södii soru önergesi (6/796) (1) 

445. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, özel bir şirket tarafından Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/797) (1) 

446. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Gebze Topçu Alayında görevli bir 
teğmenin Haydarpaşa Askerî Hastanesinde tedavi altına alınmasının nedenine ilişkin 
Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) (1) 

447. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey İlçesi Alaçam 
Orman İşle tim es ince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) 
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448. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

449. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, İstanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/799) (1) 

450. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Gebze Topçu Alayında görevli bir 
teğmenin, kendisinin ve ailesinin onayı alınmadan, Haydarpaşa Askerî Hastanesi 
Psikiyatri Kliniğine yatırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/800) (1) 

451; — Çorum Milletvekilli Rıza Ilıman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

452. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Genel Kurul gündeminde bulu
nan sigaranın zararlarının önlenmesiyle ilgili kanun tekliflerinin Komisyona geri ve
rilmesinin nedenine ve yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/801) (1) 

453. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 

454. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, ülkemiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti arasında imzalanan Yatırümlarm Garantisi Anlaşmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/803) (1) 

455. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1980'den bu yana satın alınan, kiralanan ya da ortak 
olunan özel sektöre ait fabrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/804) (1) 

456. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü 
meydana • gelen olaylarda polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişüere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1) 

457. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, sınır ihlali suçundan dolayı Bismil 
Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/807) (1) 

458. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Pülümür İlçesi Kırdım 
Köyünde 13.2.1990 tarihinde çığ altında kaldıkları iddia edilen iki vatandaşın cesetle
rinin çıkarılması için hiçbir çaba sarf edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi! (6/808) (1) 

459. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa İli Alaşehir İlçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/718) 

460. — İçel Milletveküi Durmuş Fikri Sağlar'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı idaresinin Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) (1) 
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461. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Esendere Bucağında görevli bir üstteğmen hakkındaki iddiaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/811) (1) 

462. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şark Kromları - Ferrokrom Tesisle
ri özel güvenlik teşkilatında yapılan tayinlere ve bölgede özel ocakları bulunan kişi
lerce bu tesislerden krom çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/812) (1) 

463 i — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırıldı
ğı ve bedava dağıtıldığı iddia edilen kitaplara ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) (1) 

464. — Çorum Milletvekili Rıza İlıman'ın, Hasanoğlan Öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

465. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, 20.3.1990 tarihinde Cizre'de mey
dana gelen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

466. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu İli İlgaz İl
çesi Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatan
daşlara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/731) 

467. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptanın, 2422 sayılı Kanunun yaşlılık 
aylığı bağlanmasına ilişkin hükümlerinin uygulamada eşitsizlik yarattığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

468. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Amerika'dan ithal edilen pirinçle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/815) (1) 

469. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1.1.1989 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen pirinç ithalatına ve ithal pirinçlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

470. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
IraJk'hlajra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

471. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (1) 

472. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy 
kooperatiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına iişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 

473. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Elazığ'daki ferrokrom tesislerin
den krom çalındığı ve krom hırsızlığının önlenmesi için tesislere yöre dışından güven
lik görevlileri atandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) (1) 

474. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ABD'ne gönderilen araştırma görevlileri 
ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin «İslamcı Türk Öğrenciler Konseyi»ni kur
dukları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından $özlü soru önergesi (6/830) (1) 

475. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enöz İlçesi Karpuzlu Bele
diyesi sınırları içinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin kimlere ne 
kadar 'bedelle kiraya verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) (i) 
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476. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdiresi 
hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) <1) 

477. — îzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanla
rın yerine sağlık konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/750) 

478. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, şeriat düzemi getirmek isteyenlerce Deniz
li'de yapılan toplantıda, lâiklik ilkesine karşı cihat çağrısında bulunulduğu iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) (1) 

479^ — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu il Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtları ve 
huzurevlerinde dinî sohbetler ve konferanslar düzenlendiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

480. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bir şirketin Almanya'dan Türki
ye'ye yönelik yayın yapmak amacıyla yayın kanalı (kiralamasının Anayasaya ve ilgili 
mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) (1) 

481. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Teknik Üniversitesin
deki öğretim üyelerinin aylıklarına ve 1987 yılından bu yana görevli olarak yurt dışına 
yaptıkları gezilere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/836) (1) 

482. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Balgat - Tahsin Bangoğlu Öğrenci 
Yurdundaki öğrencilerden oruç tutmayanların dövüldüğü ve Yurttan atıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önetfgesi (6/837) (1) 

483. — istanbul Milletvekili Mustafa SamgüTün, küçük esnaf ve çiftçilerin on 
milyon liraya kadar olan vergi borçlarından doğan ceza ve zamların affedilmesi için 
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) (1) 

484. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt Valisi ve Batman Kaymakamı 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/839) (1) 

485. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, İstanbul, izmir ve iskenderun gibi li
manlarımızda kirlenmeyi önleyici bariyer ve kimyasal sistemler bulunup bulunmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) (1) 

486. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ilk üç 
aydalki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

487. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Pakistan asıllı ingiliz uyruklu mollaların 
Edirne'deki camilerde cihat çağrısı yaptıkları iddiasına ve Türkiye'ye geliş nedenleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1) 

488. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Hacettepe Merkez öğrenci Yurdunda 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/844) (1) 

489. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili üretim projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) (1) 
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490. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

491. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ÇİMSE - tş Sendikasınca baş
latılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

492. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T. C. Ziraat Bankasından teşvik 
kredisi almış olan Tercan İlçesindeki kümes hayvanı üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

493. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Sosyalist Parti Van 11 örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkim içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

494. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 

495. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun ili Vezirköprü ilçesinde Tekel 
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/766) 

496. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile hara ve benzeri işletmelerden satışa çıkarılanlar veya özel 
sektörle ortak işletilmesi düşünülenler bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

497. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Arifiye - Sincan demiryolu inşaatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/768) 

498. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker 
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

499. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut idaresince halka satılan 
Ankara - Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

500. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile araştırma kuruluşlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/771) 

501. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeni kurulan ilçelerin kuruluş 
problemlerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/772) 

502. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

503. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açılamayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/774) 

504. —Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 1979 ve 1989 yıllarındaki bü
yük ve küçük baş hayvan sayısına ve Et - Balık Kurumunun kesim kapasitesine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

505. —Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 
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506. —Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

507. —Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan il genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Yol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/778) 

508. —Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779) 

509i —Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

510. —Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Devlete ait fabrika ve iş
letmelerin tam kapasite ile çalıştırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/781) 

511. —Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

512. —Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

513. —Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün
ce sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/784) 

514. —İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, hastalık nedeniyle bazı göllerimizde du
ran kerevit üretimine yeniden başlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

515. —İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

516. —izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fo
nundan konut kooperatiflerine 1989 yılında verilen kredilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/788) 

517. —Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına bağlı hayvancılık işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

518. —Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yıl
larında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 

519. —Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, NATO alçak uçuş ve atış 
eğitimi projesinin neden olacağı sorunlara karşı ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 
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520. —Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'riun, trafik kazalarının Önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde dü
zenleme yapılıp yapılamayacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/792) » 

521. —Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Cudi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

522. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdür
lüğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/817) 

523. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/818) 

524. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve 
belediye başkanı adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadî teşebbüs
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/819) 

525. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum - İspir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

526. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İlinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırfacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerfgesi (6/821) 

527. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, basında yer alan «bazı üst düzey 
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

528. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, 1983 yılından buyana Türk Silahlı 
Kuvvetleriyle ilişiği kesilen subay ve astsubayların yargılanıp yargılanmadıklarına iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

529. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

530. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, 1974 yılında İzmir Havaalanında 
düşen Van Uçağının düşüş nedenine ve kazada ölen vatandaşların varislerine tazminat 
ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/825) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. —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 2. — 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) 
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X 3. — Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve-Sosyal 
işler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 4. — Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma ta
rihi : 13.3.1990) 

5. — 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) 

6. — 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 Köyişleri, içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/424, 2/149) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

X 7. —• 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) 

8. — 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) 

9. _ 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) 

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

X 11. — 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) 

12. — 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) 

13. —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 Sayılı Tapu Kanununun Biı Maddesinin Yü-
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r ur Kik ten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raponı (1/644) 
(S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

14. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile İçel Milletvekili M. İstemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, Tür«. 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) 

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

16. — 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) 

17. —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) 

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

19. —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) 

20. — 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. Sayısı : 408) (Dağılma tarihi : 18.4.1990) 

21. — Konya Milletvekili Kadir 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 22. — Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin önlenmesine Dair 
Sözleşme ile Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı 
Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın-
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da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 410) 
(Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

23. — 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarihli ve 3599 
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) 

24. —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) 

25. — 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) 

26. —içel Milletvekili Ekin Dikmen'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) 

27. — 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 28. — 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 29 — 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 30. — 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) 

31. —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) 

32. —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) 

33. — Kastamonu Milletvekili H. Sabri Kesikin ve 3 Arkadaşının, 13.10.1983 
Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 42 nci Maddesinde Değişliktik 
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Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/141) (S. Sayısı : 
422) (Dağıtma tarihi : 15.5.1990) 

34. — 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) 

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

36. — izmir Milletvekili Işüay 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) 

37. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 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) 
(S. Sayılan : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

38. — 5590 Sayılı Kanun, 118 Sayılı ihracatı Geliştirme Etüd Merkezi Kurul
ması Hakkında Kanun ile 132 Sayılı Türk Standartıları Enstitüsü Kuruluş Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/772) (S. Sayısı : 429) (Dağstma tarihi : 23.5.1990) 

X 39. — Bilimsel Malzemenin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesine Katılın-
masının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak İthal Edilecek 
Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/659) (S. Sayısı : 462) (Dağıtma 
tarihi : 24.5.1990) 

X 40. — Deniz Adamları İçin Sosyal Yardım Malzemesine İlişkin Gümrük Sözleş
mesine Katlanmasının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak İt
hal Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve" Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/650) (S. Sayısı : 427) 
(Dağıtma tarihi : 24.5.1990) 

X 41. — Pedagoji Malzemesinin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak İthal 
Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/628) (S. Sayısı : 428) 
(Dağıtma tarihi : 24.5.1990) 

42. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5,1990) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterirt 
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43. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

44. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

45. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29^.1990) 

46. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

47. —• Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

48. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

49. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

50. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

51. — içel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

52. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

(122 nci Birleşim) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 442) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim, Kasım, 
Aralık 1989 Aylan Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Hesaplanm inceleme Komisyonu Raporu (5/51) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 22.5.1990 
T.B.M.M. Hesaplarım inceleme 

Komisyonu Başkanlığı 
Esas No. : 5/51 
Karar No. : 8 

Sayı : 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MlLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Ekim 1989 başında Bankada mevcut para. 1 665 909 863 — 

Ekim-Kasım-Aralık 1989 aylarında T.C. Ziraat Bankasının 
aldığı para 36 247 797 338,— 

Toplam 37 913 707 201 — 

Ekim-Kasım Aralık 1989 aylarında Ziraat Bankasının 
harcadığı para. 38 148 791 963,— 

Ocak 1990 başında hazinenin T.C. Ziraat Bankasına olan borcu. 235 084 762,— 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ekim Kasım Aralık 1989 aylarına ait hesapları 
incelendi; 

Ekim 1989'da T.C. Ziraat Bankasındaki 1 665 909 863,— TL.'lık mevcudu ile Ekim Kasım 
Aralık 1989 aylarında hazineden 36 247 797 338,— TL. alınarak Bankadaki hesaba yatırılan 
meblağ cem'an 37 913 707 201,— lira olmasına rağmen hazinenin T.C. Ziraat Bankasına 
235 084 762,— lira bocu ile birlikte 38 148 791 963,— TL. sarf edilmiş olduğu saymanlıktaki 
defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 
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Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Talat Zengin 

Malatya 
Kâtip 

Seçkin Fuat 
Bolu 
Üye 

Orhan Şendağ 
Adana 

Üye 
Mustafa Çakır 

Giresun 
Üye 

H. Sabri Keskin 
Kastamonu 

Başkanvekili 
Mehmet Ynşar 

Ağrı 
Denetçi 

ArifAğaoğlu 
Adıyaman 

Üye 
Tayfur Ün 

Bilecik 
Üye 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Üye 
Cemal Ozbüen 

Kırklareli 

Üye 
Onol Sakar 

Manisa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 442) 



Dönem: 18 Yasama Yılı: 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 443) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat, 
Mart 1990 Aylan Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Hesaplarını tnceleme Komisyonu Raporu (5/52) 

Türkiye Büyük Millet Midisi 22.5.1990 
T.B.M.M. Hesaplan* İnceleme 

Komisyonu Baskanhğt 
Esas Nx : 5/52 
Karar No. : 9 

Sayt : 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ BAŞKANLIĞINA 

Ocak 1990 başında Hazinenin Ziraat Bankasına 
olan borcu, 235 084 762,— 

Ocak-Şubat-Mart 1990 aylarında Ziraat Bankasının 
aldığı para 39 517 797 031,— 

Toplam 39 282 712 269.— 

Ocak-Şubat- Mart 1990 aylarında Ziraat Bankasının 
harcadığı para 37 137 S77 986.— 

Nisan 1990 başında bankada mevcut para 2 145 134 283,— 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak-Şubat-Mart 1990 aylarına ait hesaplan 
incelendi; 

Ocak 1990'da Hazinenin T.C. Ziraat Bankasına olan 235 084 762,— lira borcu ile Ocak-
Şubat-Mart 1990 aylarında Hazineden 39 517 797 031,— lira alınarak Bankadaki hesaba yatırı
lan meblağ cem'an 39 282 712 269,— lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 37 137 577 986,— 
lira tenzil edildikten sonra Nisan 1990 basında Bankadaki kasa mevcudunun 2 145 134 282,— 
liradan ibaret olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu gö
rülmüştür. ' 



Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Taht Zengin 

Malatya 
Kâtip 

Seçkin Ftrat 
Bolu 
Üye 

Orhan Şendağ 
Adana 

Üye 
Mustafa Çakır 

Giresun 
Üye 

H. Sabri Keskin 
Kastamonu 

Başkanvekili 
Mehmet Yaşar 

Ağrı 
Denetçi 

Arif Ağaoğlu 
Adıyaman 

Üye 
Tayfur Ün 

Bilecik 
Üye 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Üye 
Cemal Ozbüen 

Kırklareli 

Üye 
Önd Sakar 

Manisa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 443) 


