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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK 
ÖZETİ 

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

NEL KURULA SUNUŞLARI 

lar 
A) Gündem Dışı Konuşma-

1. — Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'-
nun, Yunanistan'ın Limni Ada
sındaki silahlı kuvvetlerini 
yeniden NATO'ya tahsis etmesin
den sonra ortaya çıkan duruma 
ilişkin gündem dışı konuşması 

2. — Samsun Milletvekili 
Ali Eser'in, son günlerde yurdu
muzda meydana gelen mantar ze
hirlenmeleri ve ölüm olaylarının 
TRT'de değerlendirilmesine iliş
kin gündem dışı konuşması 

B) Tezkereler ve Önergeler 

1. — Amerika Birleşik Dev
letlerine gidecek olan Tarım Or-

Sayfa 
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375:377 
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man ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Dogan'm dönüşüne kadar 
Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'm vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/687) 

2. — Belçika ve Amerika 
Birleşik Devletlerine gidecek olan 
Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt 
Özal'ın dönüşüne kadar Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Ad
nan Kahveci' nin vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/688) 

3. — Uçuş, Paraşüt, Deniz
altı, Dalgıç ve Kurbağa Adam 
Hizmetleri Tazminat Kanunu Ta
sarısının geri verilmesine ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (3/689) 

4. — İçel Milletvekili Ekin 
Dikmen'in, Anayasa Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/45) 

5. — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 24.5*988 tarihli ve 
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Sayfa Sayfa 

48 sayılı kararı ile 19.7.1988 gü
nü saat 17.00'den itibaren 4 ay sü
re ile 9 ilde uzatılması onaylanan 
olağanüstü halin, İstanbul İlinden 
19.11.1988 günü saat 17.00'den ge
çerli olmak üzere kaldırılmasına 
ve Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, 
Hakkâri, Mardin, Siirt, Tunceli 
ve Van illerinde 19.11.1988 günü 
saat 17.00'den itibaren 4 ay süre 
ile uzatılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi (3/685) 

C) Çeşitli İşler 

1. — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Saymanlığının Temmuz, 
Ağustos, Eylül 1988 Ayları Hesa
bına Ait Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını inceleme Ko
misyonu Raporu (5/44) (S. Sayı
sı: 114) 

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

1. — Adana Milletvekili Or
han Şendağ ve 14 arkadaşının, kü
çük esnaf ve sanatkârların sorun
ları ve çözüm yollan konusunda 
genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/9) 

2. — Adana Milletvekili Or
han Şendağ ve 15 arkadaşının, 
Çukobirlik ile ilgili iddialan tespit 
etmek ve bu birliğin ülke ekono
misine ve ortaklarına hizmet ve
ren bir kuruluş haline getirilme
sini sağlamak amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/43) 

3. — Antalya Milletvekili İb
rahim Demir ve 18 arkadaşının, 
sahillerimizin korunması için ge-
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rekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/44) 399:400 

4. — Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 
19 arkadaşının, denizcilik sektö
rünün içinde bulunduğu sorunla
rı ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/45) 400:401 

5. — Zonguldak Milletveki
li Tevfık Ertüzün ve 16 arkadaşı
nın, Hükümetçe izlenen yabancı 
sermaye politikasını iktisadî, siya
sî, malî ve teknolojik boyutlarıy
la incelemek ve bu konuda alın
ması gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 401:402 

V. — SEÇİMLER 

1. — Anayasa Komisyonun
da açık bulunan bir üyelik için se
çim 

VI. — GENSORU, GE
N E L G Ö R Ü Ş M E , M E C L İ S 
S O R U Ş T U R M A S I VE M E C 
LİS ARAŞTIRMASI 

A) Öngörüşmeler 

403 

403 
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403 

1. — Zonguldak Milletvekili 
Tevfık Ertüzün ve 19 arkadaşının, 
son yedi yılda emisyon hacminde 
genişlemeye yol açan ve enflasyo
nu hızlandıran nedenleri ve bun
lar içinde D Ç M ve garantisiz ti
carî borçların rolünü tespit etmek 

ogn OQQ amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/21) 

2. — Denizli Milletvekili Ad
nan Keskin ve 20 arkadaşının, 
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A) "Vazıh Sorular ve Cevap
ları 

1. — Burdur Milletvekili Fet
hi Çelikbaş'm, 1982 yılında Irak'-
da vuku bulan bir kaza nedeniy
le mahkemece, mağdur vatandaş
larımız lehine hükmedilen ve 
Irak'daki bir bankaya yatırılmış 
olan tazminatın bugüne kadar alı
namadığı iddiasına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt 
Ozal'ın yazılı cevabı (7/277) 

2. — İzmir Milletvekili M. 
Turan Bayazıt'm,Bergama İlçesi 
Göbeller Köyü yolunun asfaltlan
masına ilişkin sorusu ve Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'm yazılı cevabı 
(7/285) 

3. — Balıkesir Milletvekili İ. 
Önder Kırlı'nın, Türk Hava 
Kuvvetlerinden emekliye ayrılan 
pilotlardan Türk Hava Yolların
da görev almak isteyenler bulu
nup bulunmadığına ve Türk Ha
va Yollarının "kendi pilotunu 
kendin yetiştir" uygulaması için 
yaptığı harcamaya ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Ekrem Pak-
demirli'nin yazılı cevabı (7/293) 

4. — Kars Milletvekili Mah
mut Almak'm, Gürbulak Güm
rük Memurluğundaki görevliler
den bazılarının fazla ikramiye ala
bilmek için gümrükte yakalanan 
kaçak malların değerini yüksek 
gösterdikleri iddiasına ilişkin so
rusu ve Maliye ve Gümrük Baka-

22 
Sayfa 
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millî eğitimin içinde bulunduğu 
sorunların nedenlerini tespit et
mek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

VII. — SORULAR VE 
CEVAPLAR 

Sayfa 
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nı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'-
in yazılı cevabı (7/303) 428:430 

5. — İzmir Milletvekili M. 
407:426 Turan Bayazıt'ın-İzmir Büyükşe-

hir Belediyesi Menemen İlçesi 
Harmandalı Köyünde çöp fabri
kası kurulacağı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve İçişleri 
Bakanı Mustafa Kalemli'nin ya
zılı cevabı (7/313) 430:431 

6. — Samsun Milletvekili 
Ali Eser'in, Altmkaya Baraj Gö
lü sahasında kalan tapusuz taşın
mazların kamulaştırılmasında 
2942 sayılı Kanuna uyulmadığı 
iddiasına ve kamulaştırma bedel
lerinin ne zaman ödeneceğine iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı İsmail Safa Giray'm ya
zılı cevabı (7/315) 431:432 

7. — Sinop Milletvekili Ya
şar Topçu'nun, belediyelerce 
gümrüksüz otomobil ithal edilme
sinin mümkün olup olmadığına 
ve gümrüksüz ithal edilen bir bi
nek otomobilinin İzmir Belediye
sine tahsis edildiği iddiasına iliş
kin sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alpte-
moçin'in yazılı cevabı (7/325) 432:434 

8. — Afyon Milletvekili Ab
dullah Ulutürk'ün, Afyon İlinde 
vagon fabrikası kurulup kurulma
yacağına ilişkin sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin 
yazılı cevabı (7/328) 434:435 

9. — Afyon Milletvekili Ab
dullah Ulutürk'ün, Afyon Askerî 
Havaalanının ne zaman sivil tra
fiğe açılacağına ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakde
mirli'nin yazılı cevabı (7/329) 434:435 

10. — Afyon Milletvekili Ab
dullah Ulutürk'ün, Afyon İli Çay 
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ilçesi Karacaören P.T.T. hizmet 
binasına ait ihalenin ne zaman 
yapılacağına ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakde-
mirli'nin yazılı cevabı (7/332) 435:436 

11. — Giresun Milletvekili 

Sayfa 
Rüştü Kurt'un, fındık ihracatının 
sadece gemilerle yapılabileceğine 
dair genelgenin fındık ihracatını 
olumsuz yönde etkilediği iddiası
na ilişkin sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Ekrem Pakdemirli'nin yazı
lı esvabı (7/341) 436:439 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

İstanbul Milletvekili Hayrettin El
mas, Alaska'da buzlar arasında mahsur 
kalan balinaların kurtarılması, çevre so
runları ve dünyada zor şartlar altında ya
şayan insanlara yardım edilmesinin gere
ği konusunda gündem dışı bir konuşma 
yaptı. 

Hakkâri Milletvekili Cumhur Kes
kin'in, devlet memurlarına ödenen mah
rumiyet yeri ödeneği ve bu konuda alın
ması gerekli tedbirler konusundaki gün
dem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Ab
dullah Tenekeci; 

Siirt Milletvekili Mehmet Abdurre-
zak Ceylan'm, Anavatan İktidarı döne
minde uygulanan yanlış tanm politikası 
yüzünden tarımda ortaya çıkan sorunlar 
ve çiftçilerin durumuna ilişkin gündem dı
şı konuşmasına Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanı H. Hüsnü Doğan ve 

Tokat Milletvekili Kâzım Özev'in, 
2.11.1988 tarihli 20 inci Birleşimde "Genç
lik ve gençliğin sorunları"na ilişkin gün
dem dışı konuşmasına da Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Celâl Gü
zel, 

Cevap verdiler. 

2.11.1988 tarihli Gelen Kâğıtlarda ya
yımlanan 113 Sıra Sayılı; 2004 Sayılı İcra 

ve İflas Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine, 3182 Sayılı Bankalar Ka
nununun İki Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğ-
lu'nun 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
nun 18.2.1965 Tarih ve 538 Sayılı Kanun
la Değişik 1 inci Maddesinin 2 nci Fıkra
sının Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Teklifinin, 3.11.1988 Tarihli Genel Kurul 
gündeminin 1 inci sırasına alınarak görüş
melerine başlanılmasına dair Danışma 
Kurulu önerisi kabul edildi. 

Görüşmelerine devam olunan, 6831 
Sayılı Orman Kanununda, 1475 Sayılı İş 
Kanununda, 2918 Sayılı Karayolları Tra
fik Kanununda ve 2926 Sayılı Tanmda 
Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sos
yal Sigortalar Kanununda Değişiklikler 
Yapılmasına ve Bu Kanunlardaki Bazı Ce
zaların İdarî Cezaya Dönüştürülmesine 
Dair Kanun Tasarısının (1/412) (S. Sayı
sı: 110) yapılan açık oylama sonucunda ka
bul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 3182 
Sayılı Bankalar Kanununun İki Madde
sinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısının (1/488, 2/57) (S. Sayı
sı: 113) tümü üzerindeki görüşmeler ta
mamlanarak 36 ncı maddesine kadar ka-
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bul edildi. 
8 Kasım 1988 salı günü saat 15.00*te 

Teklifler 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar ve 40 Arkadaşının, Doğal Afete 
Uğrayan Tarım ve Hayvan Üreticilerinin 
Zararlarının Onarılmasına Dair Kanun 
Teklifi (2/114} (Tarım, Orman ve Köyişle-
ri; Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 3.11.1988) 

2. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 37 Arkadaşının, 15.7.1950 Tarih ve 
5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/115) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 3.11.1988) 

3. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Bazı Suç ve Cezaların Affı 
Hakkında Kanun Teklifi (2/116) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.11.1988) 

Tezkere 

1. — Yaşar Eroğlu Hakkındaki Ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Baş
bakanlık Tezkeresi (3/686) (Adalet Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.11.1988) 

toplanmak üzere birleşime saat 18.50'de 
son verildi. 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'm, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/187) (Başkan
lığa geliş tarihi : 2.11.1988) 

2. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'm, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin kolaş-
laşttnlmast için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/188) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 2.11.1988) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fik
rine katılıp katılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/189) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 2.11.1988) 

4. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı* -
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka-

Başkan 
Başkanvekili 

A. Hûdai Oral 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Mehmet Akarca İsmail Üğdûl 
Samsun Edirne 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
7 . 11 . 1988 Pazartesi 
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nmdan sözlü soru önergesi. (6/190) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 2.11.1988) 

5. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'-
nm, Kiraz-Alaşehir yolunun asfalt kapla
ması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/191) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.1988) 

6. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'-
nın, Beydağ-Nazilli karayoluna ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/192) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.11.1988) 

7. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'-
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/193) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.11.1988) 

8. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
IKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/194) (Başkanlığa geliş tarihi: 
3.11.1988) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesinin hedefin
den saptırıldığı iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/195) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 3.11.1988) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Bingöl Milletvekili İlhami Bini
ci'nin, milletvekillerince kullanılan tele
fonların içinden bazı cihazlar çıktığı iddi
asına ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/356) (Başkanlığa geliş tarihi 
24.10.1988) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, bir İtalyan firmasının ülke

mize çöp ihraç etmesine izin verilip veril
mediğine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/357) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.11.1988) 

3. — Ankara Milletvekili Ömer Çift
çi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı kârı
na ve 1986 yılından bu yana vakfa yapı
lan bağışlara ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/358) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 2.11.1988) 

4. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk 'ün, Afyon İli Sincanlı İlçesinde 
kurulacak Serban Barajının yatırım prog
ramına ne zaman alınacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/359) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.11.1988) 

5. — Hatay Milletvekili Öner Mis
ki'nin, üniversite öğrencileri için çıkarıla
cak affın geciktirilmesinin bazı öğrencile
rin sömestr veya ders yılı kaybına neden 
olacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/360) (Başkanlığa geliş tarihi: 
1.11.1988) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/361) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.11.1988) 

7. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatandaş
lar için afet konutları yapılıp yapılmaya
cağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından yazılı soru önergesi (7/362) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 3.11.1988) 

8. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel'in, Milas Verem Savaş Dispanserinin 
amacına uygun faaliyet gösteremediği id
diasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/363) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 3.11.1988) 



T.B.M.M. B : 22 8 . 11 . 1988 O : 1 

Genel Görüşme Önergesi 

1. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları ko
nusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/9) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.11.1988) 

Meclis Araştırması Önergeleri 

1. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile ilgi
li iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin ül
ke ekonomisine ve ortaklarına hizmet ve
ren bir kuruluş haline getirilmesini sağla
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/43) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 3.11.1988) 

2. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit et-

Raporlar 

1. — 1567 Sayılı Türk Parasının Kıy
metini Koruma Hakkında Kanunun Ba
zı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyo
nu Raporu (1/493) (S. Sayısı: 118) (Dağıt
ma tarihi : 7.11.1988) (GÜNDEME) 

2. — Danıştay Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/499) (S. Sayısı: 119) (Dağıtma Ta
rihi: 8.11.1988) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk 'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 

mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/44) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 3.11.1988) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve bu konuda alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/45) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 4.11.1988) 

4. — Zonguldak Milletvekili Tevfık 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe iz
lenen yabancı sermaye politikasını iktisa
dî, siyasî, malî ve teknolojik boyutlarıyla 
incelemek ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca biri Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/46) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 4.11.1988) 

kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/196) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4.11.1988) 

2. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/197) (Başkanlığa geliş tarihi: 
4.11.1988) 

3. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'm, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/198) (Başkanlığa geliş tarihi: 
7.11.1988) 
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4. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/199) (Başkanlığa geliş tarihi: 
7.11.1988) 

5. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 
bu ilçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/200) (Başkanlığa geliş tarihi: 
7.11.1988) 

6. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/201) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.11.1988) 

Yaztlt Soru Önergeleri 

1. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Bergama İlçesindeki esnaflar
dan farklı telefon bağlama ücretleri alın
dığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın

dan yazılı soru önergesi. (7/364) (Başkan
lığa geliş tarihi: 4.11.1988) 

2. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel'in, ülkemizde turizm sektöründe faa
liyet gösteren yabancı firmalara ve faali
yetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/365) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 7.11.1988) 

3. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'm, Kütahya şehir merkezinde
ki hemzemin geçitlerde vukubulan kaza
ların önlenmesi için ne gibi tedbirler alı
nacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/366) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 7.11.1988) 

4. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli Bindi taş ocağı açmak 
için ruhsat talep eden şahıs veya firmalar
dan hangilerine izin verildiğine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/367) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 7.11.1988) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Akarca (Samsun), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

(Bolu Milletvekili Seçkin Fırat'a ka-

A) GÜNDEM DJŞI KONUŞMALAR 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sokmenoğlu 'ram, Yunanistan 'm Limni Adasında
ki silahlı kuvvetlerini yeniden NATO'ya tahsis et
mesinden sonra ortaya çıkan duruma ilişkin gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN - Hatay Milletvekili Mu
rat Sokmenoğlu, Yunanistan'ın Limni 
Adasındaki kuvvetlerini yeniden NATO'
ya tahsis etmesinden sonra ortaya çıkan 
durum üzerine, İçtüzüğün 60 inci mad
desine göre söz istemişlerdir; kendilerine 
söz veriyorum. 

Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA MURAT SOKMEN

OĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; insanlar bir iş başarır, on
dan sonra da bunu kutlarlar; oysa biz, da
ha hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey olma
dan, Davos'u kutladık ve sürekli kutlama
ya devam ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, "Davos ruhu" 
ile çıktığımız yolda Türk-Yunan ilişkilerin 

dar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız 

vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

de iyileşme beklerken, gün geçmiyor ki, 
Yunanistan devlet adamları bu ruhu top
rağa gömmek için, Türk-Yunan münase
betlerini bozmak için girişimler yapmasın. 
Bu durum, Yunan'm ezelden beri sürdür
düğü alışkanlıklarından maalesef vazgeç
meme eğiliminde olduğunu bize gösterdiği 
halde, biz, zeytin dalı politikasına devam 
etmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, işte, rezerv sa
vaşı, Davos ruhunun NATO'ya pek yan
sımadığını göstermektedir. Yunanistan'ın 
inancı, tutumu, Türk-Yunan ilişkilerini ye
ni bir bunalıma doğru sürüklemektedir. 
Oysa, geçtiğimiz aylarda Millî Savunma 
Bakanı Sayın Vuralhan, acele ederek, 
"Türkiye ve Yunanistan'ın, altyapı büt
çesinin 35 ve 38 inci dilimindeki rezerv
leri karşılıklı olarak kaldırdıklarını" açık
larken "Bu, Davos ruhunun gelişmeleri
dir. Artık hiçbir tarafın geri dönmeye ce
saret edeceğini sanmıyorum. Öyle bir çiz
giye gelinmiştir ki, bu çizgiden ancak ile
ri gidilebilir" diyerek, tarih boyunca uz
laşmaz Yunan'ı unutuvermiştir. 

VI. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Yunanrjstan'm, ^doş^âjsi*verici ra
dar istasyonunu^-.m^ernizaşypnu için 
NATO'yu alej etm£s^ıdtenxsonrja, kuvvet 
planlarında, Limni Adasındaki askerî bir
liklerini, yenileri; NA7?OVa tahsis ettiği
ni bildirmesi, yeni bir bunaktım başlan
gıcıdır. " 

Sayın milletvekilleri, Yunanistan'ın, 
Lozan'a göre silahtan arındırılmış Limni 
Adasındakirbir meninize piyade alayı, bir 
radar istasyonunu ve savaş sırasında kul
lanılacak 18 adet F*5 uçağım NATO'ya 
tahsis ettiğini bildirmesi üzerine, Türki
ye'nin, ' 'Ülke" bölümüne rezerv koyan, 
içinde ' ' Limni'' adı geçen hiçbir belgeye 
imza koymayacağını açıklamasını takdir
le karşılıyorum. Beklenen hareket yapıl
mıştır; ancak, görülüyor ki, adaları silah
landırmaktan vazgeçmeyen Yunanistan, 
silahlandırdığı adaları da silahlardan arın
dırmayı düşünmemektedir; üstelik, ada
daki bu kuvvetleri, NATJÖ'ya tahsis etmek 
gafletindedir. 

Yunanistan'ın, "Davos ruhu" yeri
ne, "Helen ruhu"nu tercih ettiğini, bi
zim, dünyaya çok iyi anlatmamız gerike-
yor. Yunanistan, Ege'de karasularını 12 
mile çıkarmaktan vazgeçmeyecektir;, Ege 
FIR hattı hakkının, egemenlik hakkı ol
madığını kabul etmeyecek, Şatı Trakya'-
daki baskılara son, vermemek için direne
cek, insanlık dışı tutumunu sürdürecektir. 
Kıbrıs'la ilgili olarak Türkiye'den taviz al
madan, Türkiye'ye urtjei ziyaret yapma
mak için, Papandreu tarafından, çeşitli ba
haneler ortaya atılmaktadır. Son gelen ha
berler ise, Türk-Milletimi büsbütün rahat
sız eder mahiyettedir: pçfyci bir Davos'-
ta, Türk Başbakanı ije görüş/meden Tür
kiye ziyareti düşünülmüyormuş... Papand-
reu'nun gelmemesi, gelmesinden dah% iyi
dir sayın miUetveĵ iUegt.'' Papat>dreu'nun 
ifadesinde yer bulan "Davas ruhu", şah
sî anlaşma olarak ele, alınmakta ve muta
bakat belgeleri de ^ar bir çerçeve içinde 
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değerlendirilmektedir. "Davos, bir millet
lerarası anlaşma olmadığı için, üzerinde 
fazla durulacak bir şey değildir" derken, 
biz„ nasıl bugüne kadar Davos'u fevkala
de mühim bir hadise olarak ele alıp, ona 
övgüler yağdırıyor ve Türk-Yunan barışı
nın anahtarı imiş gibi el üstünde tutuyo
ruz; işte bunu anlamak mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri, silahlandı
rılmış adaları silahlardan arındırmayı dü
şünmeyen, NATO'da hep huzursuzluk çı
karan Yunanistan, diyalogu monologa 
doğru götürmek niyetindedir. Türk-Yunan 
diyalogunun seyri konusunda endişemizin 
artmasına yol açan temel nedenTürkiye'-
nin Ortak Pazar üyeliğinin, Kıbrıs ve Ege 
sorunlarının çözümüne bağlı olduğu me
sajının verilmesidir. Batı'nın, bizden, ön
ce Kıbrıs'ta, daha sonra Ege'de esneklik 
beklediğinin duyulması, endişelerimizi ar
tırmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, NATO'da 
yıllardır tekrarlanan Limni senaryosuna, 
Davos'un hiçbir değişiklik getirmemiş ol
duğunu görüp, Batı'nın tek taraflı yargı 
içinde Yunanistan lehine bizden taviz bek
lemesinden spnra, Yunan'm onlardan güç 
alarak karşımıza çıktığını unutmayalım ve 
daha gerçekçi olmamız gerektiğini hatır
layalım. Uzlaşmayan, bizden taviz bekle
yen Helen ruhuna karşı başlatılan politi
kanın Türkiye'ye hiçbir faydası -maalesef-
olmamıştır. İşte adalar, işte Ege sorunu, 
FIR hattı, Batı Trakya Türklerinin hali; 
hepsi, havada kalan demeçlerin gölgesin
de büyük sorun olarak karşımızdadır. 

Muhterem milletvekilleri, "Şimdilik, 
Yunanistan ile iyi geçinelim" diye, taviz 
fikri yersizdir, anlamsızdır. "Sorun çıkar
mayalım" zihniyetinin artık bitmesi gere
kir; çünkü, sorunu çıkaran, hep Yunan
dır. Türkiye, bunu unutmadan dış politi
kasını yönlendirmelidir. Eğer, "Biz Os
manlı İmparatorluğu değiliz, tıpkı Yunan
lılar gibi, İmparatorluğun birer parçası 
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idik; tarihe, sizi (yani Yunan'ı) egemenli
ği a l t ı nda t u t a n l a r b izmiş iz gibi 
bakmayın" zihniyeti Başbakanlığın çev
resinde bulunuyorsa, Başbakan da dış po
litikada yönlendirilmeye çalışılıyorsa, biz 
bu zihniyetle, değil Yunanistan'a, hiçbir 
meselede hiçbir kimseye hiçbir şey ya
pamayız. 

Muhterem milletvekilleri, huzurları
nızda sesleniyorum: Cumhuriyet Hükü
meti, Türk dış politikasında, Dışişleri Ba
kanının ve diplomatlarımızın rollerinin gi-
direk azalmasına, Bakanlığın bir sekreter-
ya, Bakanlık mensuplarının da sekreter 
haline getirilme girişimlerine son verilsin; 
bırakınız, Dışişleri Bakanlığı inisiyatifi ele 
alsın; çünkü Türkiye; dış politikasında 
çoksesliliğe doğru gitmektedir. Dışişlerinin 
son yıllarda parçalanmasına göz yumul
ması, her konunun bir bakanın mesuliye
tine terk edilmesi, dış politikada bazı 
uyumsuzlukları ve kopuklukları berabe
rinde getirmektedir. \ en i dönemde dış po
litikadaki çokseslilik, inşallah bizi hüsra
na uğratmaz; altından kalkamayacağımız 
bir durumla karşılaşmayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Yunan kamuoyunun isteklerini karşılayı
cı hiçbir taviz içinde olmamamız gerekti
ğini bir kere daha hatırlatırken, Dev-Yol 
davasında Yüce Mahkemeye dil uzatan, 
müdahale etme cesaret ve küstahlığında 
bulunan 8 Alman, 12 Yunanlı yabancıla
rı korumaya kalkan ve uluorta hareket 
edip demeç veren sefirleri, Yüce Heyeti
nizin dikkatlerine sunmak istiyorum. Yu
nanistan sefiri, küstah Yunanlılara nasıl 
müdahil olabiliyor? Yunan Sefiri kendini 
ne zannediyor? Bu cesareti nereden bul
maktadır? "Davos ruhu"nun , bu derece
de rahat hareket etme imkânı verebilece
ğini mi düşünüyor? Burası Türkiye Cum
huriyetidir. Yabancı sefirlerin uluorta be
yanat vermemeleri gerektiğini vurgulamış 
ve Dışişlerini daha duyarlı olmaya davet 

etmiştik; fakat görülüyor ki, gereken ön
lem alınmamıştır; ama yine de, Kıbns ko
nusunda Ryjs Sefirinin durup dururken te
levizyona verdiği beyanatı, üzerinde has
sasiyetle durulacak mahiyettedir; bunu da 
Bakanlıktan istemek bizim hakkımızdır. 
Bu beyanatfın, Amerikan Sefirinin, emekli 
Amerikalıların Van'da yurt edinme istek
lerinin tepkilerinin doruk noktaya geldiği 
sıraya rastlaması, hayli ilginçtir, ilginç ol
duğu kadar da düşündürücüdür; daha ev
vel planlanan masum bir hafta sonu tatili 
programından başka maksatlı olduğu in
tibaı vermektedir. Umuyorum ki, Hükü
met, bu konuda inandırıcı bir açıklama 
yapacaktır; ancak, dün gece Dışişleri Ba
kanı Sayın Yılmaz'm Yunan Sefirini ça
ğırıp, anarşistlere müdahalesine gösterdiği 
tepkiyi gece yarısı haberlerine atan 
TRT 'n in duyarsızlığı gibi bir duyarsızlık 
bu meselede de olmasın temennisiyle, Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Sökmenoğlu. 

2. —Samsun Milletvekili Ali Eser'in, son 
günlerde yurdumuzda meydana gelen manlar zehir
lenmeleri ve ölüm olaylarının TRT'de değerlendi
rilmesine ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili Sa
yın Ali Eser, son mantar zehirlenmeleri
nin TRT'de değerlendirilmesi hakkında 
gündem dışı söz istemişlerdir; kendileri
ne söz veriyorum. 

Buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

ALİ ESER (Samsun) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri, kıymetli arkadaşlarım; son 
günlerde vuku bulan mantar zehirlenme
leri ve meydana gelen ölümler hakkında 
gündem dışı konuşmama başlamadan ev
vel, hepinizi sevgi ve saygılarımla selam
lıyorum. 
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Değerli arkadaşlanm, hepinizin bil
diği gibi, geçtiğimiz son bir hafta zarfın
da, Adana'nın Ceyhan Karakayalı Köyün
den başlayıp, yurdumuzun diğer yörele
rine, Trabzon'un Araklısına, Samsun'un 
Bafrasına, Kırşehir'e, Hatay'a, İçel'e, Ço-
rum'un Bayatına, hatta İstanbul'un Üs
küdar İlçesine kadar yayılan geniş bir 
mantar zehirlenmesi olayı nedeniyle, 
150'yi aşkın vatandaşımızdan 40'm üstün
de vatandaşımızı kaybetmiş durumdayız. 
Bu zehirlenme dolayısıyla, ölüm olayların
da, maalesef, çoğunluğu çocukların teşkil 
etmesi, üzüntümüzü daha da artırmıştır. 
Bilhassa, Çukurovanm tarım bölgesinde 
ve diğer tarım bölgesi olan köylerimizde 
meydana gelen toplu zehirlenme ve ölüm
ler, yakınlarından ve ilgililerden alınan bil
gilere göre, sebep olarak gösterilen neden
ler itibariyle bizi çok duygulandırmıştır. 

Bakınız, zehirlenme olaylarında ço
cuğunu, yakınını kaybeden ana babalar ne 
diyor?.. "Günlerdir bulgur yemekten bık
tık usandık, ne yapsaydık ki?.." Bir diğeri 
diyor ki, "Ete en yakın gıda mantardır. 
Aylardır et yüzü görmüyoruz; ne yapalım; 
yedik" Hatta bu hususu, hafta sonunda 
televizyonun haberler programında, güya 
açıklama yapmak üzere konuşturulan bir 
değerli profesörümüz dahi üzerine basa 
basa vurguluyordu; "Mantar, hakikaten 
çok değerli bir gıda maddesi; ama, çok 
dikkat etmek lazım" diyordu. 

Bu acı itiraflar yerinde. Halkımızı, et 
yerine mercimek yemeye davet eden ve so
nunda, işte bugün gördüğünüz gibi, ot yi
yecek kadar fakirleştiren bugünkü iktida
rın takip ettiği yanlış politikaların bir baş
ka kesiti bu anlattıklarım. Ben, asıl, gün
dem dışı söz almama vesile olan diğer fak
törleri anlatmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, hal böyle iken, 
bu olaylara takaddüm eden günlerde vu
ku bulan ve giderek bir anarşi halini alan 
trafik kazalarının, gerek TRT televizyo

nunda ve gerekse basınımızda gördüğü ve 
takdirle karşıladığımız yoğun ilgiyi, bu se
ferki ölüm olaylarında görememek hatta, 
televizyonun, bu haberleri, sanki vakayı 
adiyedenmiş gibi, gayet soğuk, ruhsuz, 
duygusuz, umursamaz bir tavırla milleti
mize duyurması, hepimizde büyük bir in
kisara neden olmuştur. TRT televizyonu 
ve radyosunun sorumsuz ve toplumdan 
kopuk bu tutumu, kamu vicdanını yine 
rahatsız etmiştir. İnsan, kendi kendine sor
madan duramıyor doğrusu: Nerede kaldı 
Anayasada ve kendi kuruluş kanunların
da yükümlendiği görevler; kamuyu bilgi 
sahibi yapma, doğru ve sağlıklı kamuoyu 
oluşturma, aydınlatma görevi ve bu görev 
için gerektiği kadar devamlı yayın yapma 
mecburiyeti?.. Görev böyle mi yapılır de
ğerli milletvekilleri? TRT İdaresinin gö
rev anlayışı, sadece ve sadece bugünkü ik
tidarın videosu olmak için gayret göster
mekle mi sınırlıdır? Yine mi çifte standart 
uygulaması yapılacaktır? 

Değerli milletvekilleri, her saniyesi
nin maliyeti yüzlerce milyon lirayı bulan 
televizyonun, hiçbir iyi niyet ve hakkani
yet şablonuna uymayan tarafgir bir yayın 
politikası nedeniyle, yayınlarını, son za
manlarda daha da eleştirisel bir gözle iz
lemekteyiz. 

İnsanımızın maddî manevî temel ih
tiyaçlarına çare olacak yayınlar yerine, 
toplumumuzu uzaktan yakından hiç de il
gilendirmeyen bir sürü dolgu malzemele
ri ve göz boyayıcı, beyin yıkayıcı slogan
larla ekranları doldurup, halkımızı uyut
maya çalışan TRT radyo ve televizyonun
dan ve onu kendi videosu haline sokan ik
tidardan, velhasıl, toplumu bilinçli bir şe
kilde böyle kaderci, vurdumduymaz, hak
kını aramaktan korkan, hakkını arayamaz, 
menfaatçi, kolay köşe dönücü, papatyala
rın uydusu ve tebaası olmaktan başka çı
kar yol £ulamayan bir toplum haline ge-
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tirmek için elinden geleni ardına koyma
yan Hükümetten ve bu konuda, vicdanî 
de olsa, görevlerini yerine geetirmeyen her 
heyetten, her fertten, millet adına, Allah'a 
şikâyetçiyim; şikâyet ediyorum. Bu şikâ
yetimi millet önünde dile getirmezsem, 
doğruları söylemezsem, kendime ve ço
cuklarıma karsı ileride duyacağım saygı
sızlığı ve bundan ötürü çekeceğim vicdan 
azabını düşünerek ve bu azaptan kurtul
mak için ve de burada, bu kürsüde içti
ğim anda bağlı kalmak düşüncesiyle bu 
konuşmayı yapıyorum ve ölenlere Allah'
tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. 

Hepinizi en derin sevgi ve saygılarım
la tekrar selamkyorum. (DYP sıralanndan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. —.i Amerika Birleşik Devletlerine gidecek 
alan Tartın Orman ve Kâyiskri Bakanı H. Hüs
nü Ûoğan'm dönüsüne kadar Taran Orman ve Kö-
yiteri Bakanhğma, Devlet Bakam Kazan Oktay'
ın oekülik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cunhurbaşkanlığt tezkeresi (3/667) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 
Kasım 1988 tarihinde Amerika Birleşik 
Devletleri*ne gidecek olan Tarım Orman 
ve Köy işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan* m 
dönüşüne kadar; Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'm vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Belçika ve Amerika Birleşik Devletle
rine gidecek olan Devlet Bakam Yusuf Bozkurt 
Özelin dönüsüne kadar Devlet Bakanhğma, Devlet 
Bakam Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/688) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 
Kasım 1988 tarihinde Belçika ve Ameri
ka Birleşik Devletlerine gidecek olan Dev
let Bakanı Yusuf Bozkurt Özal'm dönü
şüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Adnan Kahveci'nin vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dolgu- ve 
Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu Ti-
sarısının geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tez
keresi (3fi89) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzü
ğün 76 ncı maddesine göre verilmiş tez
keresi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 10.8.1988 Tarihli ve 
101/2116/03378 sayılı yazımız. 

İlgide kayıtlı yazımızla Başkanlığını
za sunulan "Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, 
Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Taz
minat Kanunu Tasarısı" nın, yeniden in
celenmek üzere, İçtüzüğün 76 ncı maddesi 
uyarınca geri gönderilmesini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 
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BAŞKAN — Millî Savunma Komis

yonunda bulunan tasarı, Hükümete geri 
verilmiştir. 

4. —• İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 
Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 
önergesi (4/45) 

BAŞKAN — Komisyonda istifa öner
gesi vardır; okutup bilgilerinize su
nacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Anayasa Komis
yonu üyeliğinden istifa ediyorum. Duru
mum, üyesi bulunduğum SHP'ye bildiril
miştir. 

İçtüzük gereğince işlem yapılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Ekin Dikmen 
İçel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
24.5.1988 tarihli ve 48 saydı karart ile 19.7.1988 
günü saat 17.00'den itibaren 4 ay süre ile} 9 ilde 
uzatümast onaylanan olağanüstü halin, İstanbul 
İlinden 19.11.1988günü saat 17.00'den geçerli ol
mak üzere kaldırılmasına ve Bingöl, Diyarbakır, 
Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van 
illerinde 19.11.1988günü saat 17.00'den itibaren 
4 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tez
keresi (3/685) 

BAŞKAN — Daha evvel 9 üde uza
tılan olağanüstü halin, 1 ilden kaldırılma
sına ve 8 ilde 4 ay süreyle uzatılmasına da
ir Başbakanlık tezkeresi vardır, oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 23.5.1988 tarihli ve 188-2/03024 
sayılı yazımız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
24.5.1988 tarihli ve 48 sayılı kararıyla 
19.7.1988 günü saat 17.00'den itibaren 4 
ay süre ile 9 ilde uzatılması onaylanan ola

ğanüstü halin; 
1. İstanbul İlinden 19.11.1988 günü sa

at 17.00'den geçerli olmak üzere kaldırıl
masının; 

2. Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hak
kâri, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerin
de 19.11.1988 günü saat 17.00'den itibaren 
4 ay süre ile uzatılmasının; 

Türkiye Büyük Millet Meclisine ar
zı Bakanlar Kurulunca 1.11.1988 tarihin
de uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz 
ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

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

Tezkere hakkında açıklama yapmak 
üzere, Sayın İçişleri Bakanı; buyurun 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; malumları 
olduğu üzere, geçmişte ülke bütünlüğü
müzü ve devletimizin varlığını hedef alan 
şer mihrakları, bir taraftan terörü tırman
dırırken, diğer taraftan da, milletimizi 
kamplara bölmeye çalışmışlardır. Yüce 
milletimizin desteği ile güvenlik güçleri
mizce ülke çapında gerçekleştirilen operas
yonlar ile takibat sonucu, terör mihrakla
rının militan ve teorisyen kadroları yaka
lanarak, yurt içindeki müessiriyetine bü
yük çapta darbe vurulmuş olup, günü
müzde de varlıklarını idame ettirmeye ça
lışan bu unsurlara karşı etkin operasyon
lar yapılmaktadır. Ancak, yurt dışına ka
çarak, bazı dış mihrakların eğitim ve lo
jistik desteklerini sağlayan terör grupları
nın, metot ve taktiklerini geliştirerek, ül
kemizde yeniden örgütlenerek, devletimizi 
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yıkma ve milletimizi bölrn* faaliyetlerini 
tekrar canlandırmayı hedeflçdikleri müşa
hede edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri,, aldığımız ted
birlerle, güvenlik güçlerimiz,' personel, 
araç, gereç ve eğitim alanlarında güçlen
dirilmiş, dallarında uzmanlaşanları per
sonelle, suçluların takibiyle, önleyici za
bıta etkinlikleri artırılmış ölüp, hale'ft ola
ğanüstü hal uygulamasını devam ettirdi* 
ğimiz dokuz ilimiz dahil, ülke çapında 
mevzii bazı olaylar meydana gelmekle bir
likte, suç ve terör unsurlarina* karş't, gü
venlik kuvvetlerimizin, he> yönden, Böl
gelerine hâkim oldukları görülmektedir. 

Yıkıcı odakların faaliyetlerinin önlen
mesinde büyük mesafeler alınmasına, rağ
men, bazı mihrakların desteği'ile hareket 
eden, Güneydoğu Anadolu bölgenii^deJd 
eşkıyanın mevcudiyeti ile maksatlı bazı 
çevrelerce yaygınlaştırman menfî propa
gandaya yönelik eylemler, bu uygulama
nın devamı ihtiyacını doğurmuştur. 

Yine, değişik maskç 've kisvelerle 
gençliğin dinamizm ve potansiyelini ken-
di amaçları yönünde kanal ize etmek iste
yen aşırı mihraklar, demûkrâstmiiiıvsağ
ladığı imkânlardan istifade edefek, bü kit
leyi değişik maceralara sürüklemek iste
mekte ve eski müessirryetini yeniden sağ
lamayı hedeflemektedirler, Geçmişte oldu
ğu gibi, işçi kitlesinin problemlerini istis
mar vasıtası olarak uyguladıkları eylem 
vasıtasını yaşatmaya çalışmaktadırlar. 

Tesis edilen huzur ve güven ortamı
nın, siyasî partileri, görüşleri ve inançları 
ne olursa olsun, demokrasi dışında bir ha
yat tarzı düşünemeyen milletimizin bu gö
rüşüne yürekten bağlı olanların elbirliği 
ve gönül birliği ile sürdürebileceğini dai
ma hatırda tutmamız gerektiğine içtenlikle 
inanıyorum. 

Bu sebeple, ülke ve millet bütünlü
ğümüzü parçalamayı amaç edinen, güç ve 

eylem birl^i^^%İıeri^eilç^ ederek pasi-
fıze u n ^ r î ^ f c e ^ ^ e h d ^ ^ terörü yeni
den mületımtetfı başına bela etmeyi amaç
layan ş^r mi|ıfaklûrırtâ karşı, kanun hâki-

, miyeti ve 4*moVrı|Jiyâ inanan, anayasal 
hak V* h û W i y ^ ^ y ü ^ t e n bağlı herke
sin uyânifc- -ve Rararİ! olması gerek
mektedir. ^ / V .,. 

Terör ftıftiriİcİ^t jle, früzu r ve güven 
^i^icM^^^^î^^a^^^nfe^^'Iİe möcâdale-

•; meskn'riffcı|î^ 
Yü&fâe||$i& pây-
I d ş t ı ^ n i 4 ^ e ^ ^ ^ ; ! ^ ^ i ^ ^ d e l 6 > bugü
ne kad4r ö l d ü ^ ^ ^ kknüri ve mevzua
tın verd^ği^^ l^ç(^s i r ıde , hukuk dev
leti vektiriun' Mkimlyeti anfeyışına uygun 
olarak, îfesiâdsİk^fdü&îe^ktir. 

\ ^â^t t^ jm^^tİ l ter î i ?fukarida arz 
edUfcn gefî^eler%ğın^a, geçtiğimiz dö
n e m ^ me^d^r&g^kn olaylar ile yapılan 
operasyonlara;jbsaöa ^e^îîiöiek istiyorum: 

gulâma: 
mücbir, 
yıs .m$'\ 

, U t | f ^ i ü\|^İ^/6İiığa*ıüstü hal uy-
& y i ^ ^ $ M i n İ c H ğ i 8 il ile 3'ü 

Ü üimiz&e, 23 Ma-
1 9 ^ tarihleri arasın

daki töre^ristödiİB, ^ t e Jd ı r ı , 51 çatış
ma, 17 patlama; lyaİaı yazma, 2 bildiri da
ğıtma, 4 pankart asma oİmak üzere, top
lam 113 <otay meydariâ gelmiş; bu Olaylar 
sonucunda, 30 ğ^yjBnl^cgorevlisi, 29 va
tanda! hayalını kaybetmiş; ^7 terörist de 
ölü olarak ele g'eçİrNmt$tir.. Belirtilen dö
nem içerisinde gerçekleştirilen operasyon
larda, 773 militan; 90 Otomatik silah, 17 
tabanca, 6 415 mermi; 69 bomba, 22 di
namit lokuma, 231 fühye ile birlikte ya
kalanmışlardır. -

İstanbul İîindetse, belirtilen süre içe
risinde, 1 saldın* 2$atışma, 5 patlama ,1 
gasp-söygutt, 3 kanunsua gösteri, 14 bil
diri dağıtma, 50 pankart asma olmak üze
re, toplam 76 olay peydana gelmiştir. Bu 
olaylarda, 1 ğüvenİifc görevlisi, 1 vatandaş 

379 — 



T.B.M.M. B : 22 8 . 11 . 1988 O : 1 

hayatını kaybetmiş; 4 terörist de,ölü ola
rak ele geçirilmiştir. Bu ilimizde düzenle
nen operasyonlarda, 77 militan 14 taban
ca ve 197 mermi ile birlikte ele geçirilmiş
lerdir. 

Belirtilen tarihler arasında -İstanbul 
hariç- olağanüstü hal uygulaması bulunan 
iller ile mücavir alanlarda, geçmiş döne-» 
me oranla, saldırı, çatışma ve patlama 
olaylarında kısmî bir artış müşahede edil
mektedir. 

Geçtiğimiz dönemin yaz mevsimine 
rastlaması; eşkıyanın eylem ve hareketli
liğini kolaylaştırması, bazı eylem sayıları
nın artmasına sebep olmuştur; ancak, aynı 
dönem içerisinde güvenlik kuvvetlerimi
zin gerçekleştirdikleri operasyonlar neti
cesi, eşkıya ile olan temasların sağlanma
sı da, özellikle çatışma sayılarının artma
sında etken olmuş; netice itibariyle, ele ge
çirilen militan ile silah ve malzemeler de 
fazlalaşmıştır. 

İstanbul İlimizde ise, bildiri dağıtma 
ve pankart asma hariç, diğer olaylarda 
azalma görülmüştür. Referandum ve aşı
rı mihraklarca önem atfedilen anma gün
lerinin son döneme rastlamış olması, bil
diri dağıtma ve pankart asma olayların
daki artışa sebep teşkil etmiştir, ancak, İs
tanbul İlinin ideolojik potansiyeli göz önü
ne alındığında, bahse konu rakamlar bü
yük bir anlam ifade etmemektedir. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, arz 
edilen hususlardan da anlaşılacağı üzere, 
her ne kadar, güvenlik kuvvetlerimiz ge
lişmeleri yakından takip etmekte ve vukuu 
muhtemel olaylara anında müdahale et
mekte ise de, yıkıcı terör mihraklarının -
dışarıda yeni organizasyonlar da dahil ol
mak üzere- faaliyetlerine ısrarla devam et
mek niyetinde olduklan görülmektedir. 
Özellikle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerimizi eylem ve faaliyet alanı ola
rak seçen eşkıya kalıntılarının, bölge hal

kını sindirmek amacıyla başlattıkları ey
lemler, alınan etkili tedbirlerle akamete 
uğratılmış ve giriştiği bütün vahşet olay
larına rağmen, halkımız, eşkiyanın oyu
nuna gelmemiş ve eşkıya hak ettiği dersi 
almış, almaya da devam edecektir. 

Sayın milletvekilleri, yukanda da arz 
edildiği üzere, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu Bölgelerimizdeki yıkıcı ve bölücü 
odakların faaliyetlerini kesintisiz devam et
tirme eğiliminde oldukları müşahede edil
mektedir. Mevcut gelişmeler ışığında, İs
tanbul İlimiz hariç, olağanüstü hal uygu
lanan sekiz ilimizin, yıkıcı ve bölücü ille
gal unsurların faaliyet ve eylem alanları 
içinde bulunması, serhat illeri veya bu il
lere mücavir olmaları sebebiyle sızma ve 
intikallere zemin teşkil etmesi, ideolojik 
amaçlı örgütlerin halen mevcudiyetlerini 
ve müessiriyederini devam ettirdikleri böl
gelere dahil olması, sosyal ve coğrafî özel
likleri itibariyle, silahlı terörist faaliyetle
re müsait zemin teşkil etmesi, illegal un
surların toparlanma ve eylem teşebbüsle
rine tevessül etmelerinin muhtemel olması 
gibi sebeplerle, yıkıcı ve bölücü terör ör
gütlerinin tehditlerine maruz olduğu ve 
bölgenin hassasiyetini muhafaza ettiği an
laşılmaktadır. 

İstanbul İlimiz ise, metropol bir ala
na sahip olması, işçi ve öğrenci potansi
yelini bünyesinde taşımasına rağmen bu 
ilimizde, güvenlik kuvvetlerimizin vukuu 
muhtemel olaylara anında müdahale ede
bilecek seviyede, personel, araç-gereç yö
nünden takviye edilerek; bu personel, uy
gulanan eğitim ile uzmanlaştınlmış ve 
suçların takibinde, sürekli, önleyici zabı
ta gücünün artışı sağlanmıştır. Ayrıca, alı
nan güvenlik tedbirleri, hassas bölge ve 
noktalarda planlı bir şekilde artırılarak, 
zabıtamızın yıkıcı mihraklar üzerindeki 
denetim ve müessiriyeti sağlanmıştır. 

Yapılan iyileştirme çalışmaları neti
cesinde olumlu sonuçlar alınmış olması se-
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bebiyle, İstanbul İlinden olağanüstü hal 
uygulamasının kaldırılmasının uygun ola
cağı değerlendirilmektedir. 

Arz edilen değerlendirmeler ışığında, 
olağanüstü hal uygulamasının, İstanbul 
İlimizde kaldırılmasını; Diyarbakır, Tun
celi, Elazığ, Siirt, Mardin, Hakkâri, Bin
göl ve Van illerimizde bir dönem daha de
vam etirilmesini tensiplerinize arz eder, 
hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. -

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

SHP GRUBU ADINA HASAN 
FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; sekiz ilde, dört 
ay süreyle olağanüstü hal uygulamaları
nın devamı için bir görüşme daha yapı
yoruz. Aslında bu, hemen hemen on yılı 
bulan bir süreden beri yaptığımız toplan
tıların bir devamıdır. Ülkemizin, özellik
le bu bölgesinde on yıldır, sıkıyönetim ya 
da olağanüstü hal gibi, normal yönetimin 
dışında yönetimler uygulanmaktadır. Bu
gün, geriye baktığımızda, bu bölgedeki so
runların, bu süreye ve bu uygulamalara 
rağmen, her defa da, sanki bu son konuş-
mamızdır yaklaşımı içinde olmamıza rağ
men, çözülemediğini görmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, bu uygulama
larla ve| bölgedeki koşullarla ilgili görüş-
lerimizf, tanımlarımızı, itirazlarımızı bu 
konuyla ilgili bundan önceki görüşmele
rimizde de söyledik. O görüşlerimiz hâlâ 
geçerliliğini koruyorlar o tanımlarımızın 
ve itirazlarımızın hiçbirini geri alacak hak
lı bir iyileşme, maalesef sağlanamamıştır. 
Bundan da şu anlaşılmaktadır ki; Bölge, 
rahat hale gelememiştir. Bölge halkının şi

kâyetleri azalmamış, aksine artmış; güven
lik sorununa da kalıcı çözümler buluna
mamıştır. Bu toplantılarımızda verilen bil
giler, birer asayiş raporu niteliğindedir; 
yakalanan silahlar, ölüler, malzemeler, ey
lem sayılan, yakılan okullar, öldürülen ço
cuklar, öğretmenler sergilenmekte, sonra -
da bir çözüme yaklaşıldığı vaat edilerek, 
bir kez daha süre uzatılmaktadır. 

Sayın üyeler, bu böyle devam ede
mez; bu böyle devam etmemelidir. Anla
şılıyor ki, bu uygulama ve bu model, bir 
çare değildir; bununla sorun çözüleme-
mektedir. O bölgedeki sorunlar, sadece 
güvenlik sorunu değildir, sadece asayiş so
runu değildir. Bu çerçeveden bakarak on 
yıldır orada çare arıyoruz; ama çözemi
yoruz. Öyleyse, öncelikle bu bakış açısını 
değiştirmek zorundayız değerli milletve- _ 
killeri. O bölgedeki tüm sorunlara çözüm 
üretecek bir genel programı uygulamaya 
koymadan, sadece jandarma önlemleriy
le, polis önlemleriyle, asayiş ölemleriyle 
sonuç alabileceğimizi sanmanın yanıltıcı 
olduğunu artık anlamamız gerekirdi. Bu 
uygulama şablonundan, sonuca ulaşıla
mayacağı anlaşılmıştır. Öyleyse, her şeyi 
bir yana bırakarak, on yıldır devam eden 
konuşmalarımızın boyutunu aşarak, on 
yıldır uyguladığımız yöntemin boyutunu 
aşarak, o bölgede gerçekten çözüm ürete
cek kapsamlı bir önlemler paketi geliştir
meliyiz. Bunu, hep birlikte, bütün parti
ler bir araya gelerek geliştirebiliriz. Sade
ce jandarma kuvvetini artırarak, polis gü
cünü artırarak, önlemleri artırarak, gece 
sokağa çıkma yasağını artırarak, köy ko
rucularını artırarak çözüm üretemiyoruz, 
üretilemedi. Öyleyse, çözümü bir başka 
yerde aramalıyız; bunun zamanı gelmiş
tir. Aslında burada konuşulması gereken 
tek sorun budur; bunu çözmeden, bunu 
halletmeden diğerlerini konuşmamızın an
lamı yoktur. Bu yeni yaklaşımı, yeni mo
deli oluşturamazsak, bir sonraki toplan-
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tıda da aynı şeyleri söyleyeceğiz ve dinle
yeceğiz. 

Bizce, idarenin ana yanılgısı, bugü-
._ ne kadar uygulanan modeUn yanlış oldu

ğunu anlamamış olmasıdır. Modeli değiş
tirmek ve acil çözüm üretmek zorundayız; 
şunun için zorunluyuz değerli milletvekil
leri : Bu bölgede olağanüstü yönetimi on 
yıldır yaşıyor o bölgenin insanları; olağa
nüstü yönetim, olağan yönetim haline gel
miştir; geçici olması gereken yönetim, ka
lıcı hale dönüşmektedir. Bu, demokrasi
miz için, insan hakları için, temel özgür
lükler için çok önemli bir sakıncadır. Çağ
daş kamu yönetimlerinde, olağanüstü yö
netim yoktur. Olağanüstü yönetimlerin 
ana özelliğinde, doğasında, şiddet vardır, 
baskı vardır. Şiddet ve baskı, kamu yöne
tim aracı olarak kullanıldığında, özgürlük
ler kalmaz, demokrasi kalmaz, insan hak
ları kalmaz, asıl önemlisi, güvenlik kal
maz. Güvenlik uğruna, baskıyı, şiddeti 
kullanılacak araç haline getirirsek, ilk kay
bedeceğimiz duygu ve kavram, güvenliğin 
kendisidir. Kaldı ki, demokrasi ile baskı 
beraber olamaz. Baskı ve şiddet, az evvel 
anlatmaya çalıştığım gibi, olağanüstü yö
netimlerin doğasında vardır; kısıtlama 
vardır. Baskı, şiddet ve kısıtlama ile de
mokrasi beraber yaşamaz; biri varsa, di
ğeri yoktur. Baskı ve şiddet kurumlaşırsa, 
demokrasi kurumlaşamaz. Öyle ise, biz, 
o bölgede on yıldır demokrasinin kurum
laşmasını Önleyen, demokrasiye alanı ka
patan bir uygulama içindeyiz. 

Ulusal demokrasimiz bir bütündür; 
bölge sınırlarıyla demokrasimizi böleme-
yiz, parçalayamayız. O bölgede demokrasi 
yeşeremezse, o bölgede demokrasi gerçek
ten kurumlaşamazsa, ülkenin diğer bölge
lerinde "Demokrasi ile yönetiliyoruz" de
memiz mümkün değildir. Demokrasi, bö
lünmez, parçalanmaz, evrensel bir kav
ramdır. (SHP sıralarından alkışlar) Öyle 

ise, baskıyı, şiddeti, kısıtlamayı kurumlaş
tırmaktan, zaman yitirmeden vazgeçme
liyiz. Ayrıca, unutmamalıyız ki, şiddet ve 
baskı çözüm getirmez. Şiddet ve baskıyla 
çözüm üretildiği görülmemiştir. Şiddet bir 
tek şey getirir; karşı şiddeti. Karşı şiddeti 
getirir, şiddeti tırmandırır, daha olağanüs
tü yönetimleri gündeme getirir. Baskı, ba
rışı bitirir, korkuyu yaygınlaştırır, güven
sizlik duygusunu genelleştirir. 

Değerli arkadaşlarım, bu bölümde 
şunu söylemek istiyorum : Olağanüstülük, 
devamlılık kazanmış durumdadır. Bu du
rum demokrasimizi bir ağaç kurdu gibi 
özünden kemirmekte, yok etmektedir. O 
bölgede bu uygulamaya son vermek, hem 
bölge halkını özgürleştirmek demektir 
hem de demokrasimizin bütünlüğünü sağ
lamak için ilk koşuldur. Olağanüstü uy
gulamalardan tek bir başarı beklenebilir; 
o da, zaman yitirmeden olağan uygulama
lara dönmektir. Olağan uygulamayı sağ
layamayan, olağan uygulamaya dönüşü 
sağlayamayan olağanüstü uygulama başa
rısızdır; başarısızlığın kendisidir. Olağa
nüstü uygulamayı savunabilmenin tek ko
şulu, olağan uygulama özlemidir. Bu ne
denle, bu ölçüde uzamış olağanüstü hal 
uygulamasını, demokrasi tutkumuzla, öz
gürlük tutkumuzla bağdaştıramıyoruz ve 
savunamıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, o bölgedeki so
runların çözümü, o bölge halkının tam öz-
gürleştirilmiş bir ortamdaki katılımıyla 
mümkün olacaktır. Bölge halkı, çözümü 
bizim gibi aramaktadır; özgürleştirilmiş 
bir ortamda, iradesini tam ifade edecek 
koşulların sağlandığı bir ortamda, bölge 
halkının önereceği, kabul edeceği, çözüm
ler, Yüce Meclisin kabul edeceği, aradığı 
çözümlerden farksızdır. Öyle ise, komp
leksten kurtularak, bir an evvel korkuyu 
azaltarak, güven duygusunu egemen kı
larak, bölge halkının katılımını sağlayarak 
çözüm aramalıyız. 
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Bu dönemde, bölge halkının yüreği
ne ağır bir korku sinmiştir. Gittiğiniz, gez
diğiniz yerlerde, halkla gerçekten ve içten 
diyalog kurmak mümkün değildir. Sizin 
bir ihbarcı mı, çözüm arayan biri mi, ken
disine yardım etmek isteyen biri mi, yok
sa kenisini gammazlayacak biri mi oldu
ğunuz konusunda, kuşku içindedir. Böl
ge halkının yüreğine sinen bu korku, top
lumsal yaşamımızda derin bir yara aç
mıştır. 

Uygulamalar sırasında, bölge halkıy
la ö rgü t üyeler i a r a s ı n d a -hep 
söylediğimiz- ciddî ayırımın yapılamama
sı, bu korkunun ana kaynağıdır. Güven
lik güçlerimizin bazen hoşgörüsüzlüğü, 
bazen eğitim noksanlığı nedeniyle, bölge 
halkıyla örgüt üyeleri arasında fark gö
zetmemesi, halk arasında kasıtlı bir uygu
lama olarak değerlendirilmektedir. Bu, 
devlete güvenme, sığınma duygusunu ya
ralayan bir önemli yeni handikap yarat
mıştır. Halk, sıkıntıdan, korkudan, daya
nacağı, sığınacağı tek kapı olarak devleti 
görmek durumundadır. Eğer, bu korku, 
bu duyguyu yok ederse, artık, şiddete kar
şı, eyleme karşı sığınacağı bir kapı kalma
dığı korkusuna kapılırsa, orada, güven 
duygusunu nesiller boyu yaratamayız de
ğerli arkadaşlarım. 

Bölge halkı, iki şiddet arasında kal
dığına inanmaktadır. Eylemcinin şiddetin
den mustariptir, güvenlik güçlerinin uy
gulamalarından şikâyetçidir; iki şiddet 
arasında kalmıştır ve ikisi de onu sorum
lu tutmaktadır; en büyük sorun budur. 
Eylemci sayısı, eylem sayısı -Sayın Bakarr 
söyledi- çok korkutucu boyutta değildir; 
ama, milyonlarca insan kendisini iki şid
det arasında hissediyor ve sığınacağı yeri 
tespit edemiyorsa, asıl sorun budur; asıl 
korkulacak sorun budur. 

Değerli arkadaşlarım, bunun göster
geleri var; bölge halkı bölgesinden göç et

mektedir. Size, köy köy okuyabilirim. Bin
göl bölgesinde gezdik, diğer arkadaşları
mız bazı bölgelerde gezdi, kendim gittim 
köyleri gezdim; eğer, Sayın Bakanım ister
lerse, bu raporu kendilerine takdim ede
rim. Köyler boşalmaktadır; göç ediyor böl
ge halkı. O korkudan dolayı göç ediyor. 
Onu korkutan şey, bizatihi korkunun ken
disidir; korkudan kaçıyor, korku duygu
sundan kaçıyor. Babasının mezannın ol
duğu, tarlasının tapanının, evinin olduğu 
yerleri terk ediyor, başka yerlere gidiyor, 
korkudan uzaklaşıyor ve güven duygusu 
arıyor; "Güven duygusunu nerede bula
bilirim?" arayışı içinde bölge halkı. 

Değerli arkadaşlarım, göç eden in
sanlar, güven duygusunun olduğu, devle
tin daha egemen olduğuna inandığı şehir
lere, bölgelere göçüyor. Bu ülkenin toprak
ları içinde arıyor güven duygusunu; bir 
başka yerde aramıyor, bu ülkenin dışında 
aramıyor; bir başka şehre, güvenin yerleş
tiği şehirlere gidiyor. Bu, bir kaçıştır, kor
kudan kaçmaktadır; ama, bölge boşalmak
tadır. Hem terk edilen yerlerde, hem gi
dilen yerlerde büyük sorunlarla karşılaşa
cağız; eğer bu önlenemezse. Bu da, ola
ğanüstü hal uygulamalarında karşımıza çı
kan ve devam ederse çok büyüyecek olan 
bir başka sorunumuzdur. Bölge insanının, 
normal koşullar içinde yaşamını sürdür
me arzusunu karşılayamayan güvenlik ön
lemine, güvenlik önlemi denemez; bu, bir 
güvensizlik yaratmaktadır çünkü. 

Değerli arkadaşlarım, biz, olayı top
lumsal açıdan bu denli ciddî görmekteyiz; 
bölge insanının, banşı, huzuru; demokra
siye inancı; insan haklarına ve özgürlük
lerine sahip olması açısından, bu derece 
ciddî görmekteyiz. Bölge insanında çok 
önemli bir erozyon başlamıştır, güven 
erozyonu başlamıştır; hem kendine, hem 
kurumlara. Bunu önlemeliyiz. 

Biz sorunu, ülke bütünlüğü açısından 
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önemli görmekteyiz; biz sorunu, toprak 
bütünlüğü açısından önemli görmekteyiz; 
biz sorunu, demokrasimiz açısından 
önemli görmekteyiz; biz sorunu, ulusal be
raberliğimiz açısından önemli görmekte
yiz. On yıllar boyu, böyle önemli bir so
runu çözmeden kalamayız değerli arka
daşlarım. Bizim devletimiz, güçlü, büyük 
bir devlettir ve bu sorunu çözebilecek güç
tedir; sorun da zor değildir. "Becerisizlik" 
demeye dilim varmıyor; ama, sorunu çöz
menin yollarını bulmakta, en azından da
ha duyarlı olabilirsek, belki bir sonraki 
toplantımızda daha güzel bir tablo ile kar
şılaşabiliriz. 

Son günlerde tanık olduğumuz ey
lemler, bölgedeki sorunun yeni boyutlar 
kazandığını da göstermektedir. Eylemci
ler, bir süreden beri, kamu kurumlarına, 
kamu kurumlarını temsil eden insanlara 
saldırmaya başlamışlardır; yani, devlete 
saldırmaya başlamışlardır. Son birkaç gün 
içinde, eğitim ordusu değerli şehitler ver
miştir; öğretmenler öldürülmüştür. Sağ
lık ocakları, çok yerde boştur; ebeler, hem
şireler, doktorlar çalışamaz noktalardadır. 

O bölgeye, pek çok köye, bağlandı
ğını gördüğüm telefonlar, maalesef işleme
mektedir. Abartmadan söylüyorum; uğra
dığımız köylerin hepsinden telefon konuş
ması yapmak istedik, çalışmıyorlar; çün
kü onarım ekipleri gelip onaramıyorlar. 
Öyleyse, öğretmenlerimizi korumaktan, 
sağlık ekiplerimizi korumaktan, diğer per
soneli korumaktan uzak kalan önlemlerin 
geçersizliği de böylece kanıtlanmaktadır. 
Devlet, önce okulunu açık tutmak, öğret
menini çalışır tutmak, eğitimini devamlı 
tutmak zorundadır, Yakılan okullara biz 
beş ay sonra gittik; yandıktan sonraki ha
linde duruyordu; eğitim yapılmamıştı, ya
pılamamıştı; halbuki bu kürsüden, o okul
ların onarıldığı, eğitime devam edildiği 
söylenmişti. 

Gerçekleri, acı da olsa, burada söy
lemeliyiz. Bizim Bayrağımızın dalgalan
dığı hudutlar içinde yargı erkimizi devam 
ettiremiyorsak, eğitimimizi devam ettire-
miyorsak, devlet fonksiyonlarımızı bütü
nüyle yerine getiremiyorsak, "Biz orala
rın hâkimiyiz" demekte zorluk çekebiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, istanbul'da, 
olağanüstü hal uygulamasının bu kadar 
devam etmesine gerek olmadığını daha 
önceki konuşmalarımızda da arz etmeye 
çalışmıştım; doğru olmuştur. İstanbul'dan 
kaldırılması. Bunu onaylıyoruz; ancak, 
olağanüstü hal uygulamalarını bu haliyle 
4 ay uzatırsak, bir 4 ay daha uzatırsak; 
bunlar yeni uzatmalar getirecektir. İnana
rak, gurubumun inancına tercüman ola
rak söylüyorum; bu uygulama modeliyle, 
çözümü bulmamız mümkün değildir. Ge
lin, oradaki halkın da demokratik katılı
mıyla çözümleri üretelim ve çare bulalım. 
Çare bulunması için, sorunun çözülmesi 
için yardımcı olmak istiyoruz, çırpınıyo
ruz, öneri getiriyoruz. Bunları, birtakım, 
eskimiş, başarısızlığı kanıtlanmış uygula
malara bağlayıp, inatla uzatmanın gereği 
yoktur, anlamı da yoktur; çünkü, karşılaş
tığımız problem, inat etmemize imkân 
vermeyecek kadar ciddidir. Bununla be
raber yaşamaya alışmamalıyız. Daha uzun 
süre devam ederse, biz bu sorunla bera
ber yaşamaya alışırız; başka çözümleri bi
ze kabul ettirmek isterler. Bu nedenle, o 
bölgedeki, artık, başarısızlığı kanıtlanmış, 
çözüm üretemeyeceği anlaşılmış olağanüs
tü hal uygulamasının devamına yönelik 
öneriyi kabul etmediğimizi, ona karşı oy 
kullanacağımızı ifade etmek istiyorum. 

Her konuşmamda olduğu gibi, bu 
konuşmamı da, o bölgede görev yaparken 
hayatını yitiren kamu görevlilerinin, son 
zamanlarda bunlara eklenen değerli öğ
retmenlerin, polislerin, jandarmaların, 
tüm kamu görevlilerinin ruhlarını saygıyla 
anarak, ölülere rahmet dileyerek bitiriyorum. 
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Teşekkür ederim. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Güneş. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Yaşar Topçu; Buyurun. (DYP sırala
rından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA YAŞAR 
TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; Anayasamızın 
120 nci maddesiyle getirilen olağanüstü 
hal, yaygın şiddet olayları ve kamu düze
ninin ciddî şekilde bozulması sebebiyle 
başvurulan bir olağanüstü yönetim şekli
dir; bunun için, 2935 sayılı Olağanüstü 
Hal Yasası çıkarılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, en son bundan 
dört ay önceki tarih itibariyle (yani, 19 
Ağustos 1988 tarihi itibariyle) bu ayın 
19'una kadar uzatılmış bulunan ve on yı
la yakın bir zamandır, sıkıyönetim, arka
sından da uzun bir süredir uygulanmak
ta olduğu gibi ye şimdi yapıldığı gibi, ola
ğanüstü hal tarzında devam eden bu dört 
aylık uygulamaların daha ne kadar uza
yacağını, daha ne kadar devam edeceğini 
-doğrusu- merak ediyoruz. 

12 Eylül'de, huzur ve güven için gel
diğini söyleyenler, memleketin huzur ve 
güvene kavuşmadığını, herhalde bizler gi
bi, biraz da burkularak seyrediyorlardı r; 
anarşi ve terör bugün de devam ediyor. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) 
— Terör var, anarşi yok. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — 
Anarşi ve terör bugün de devam ediyor, 
hem de şekil değiştirerek... Dün, kandı
rılmış sayılabilecek sağcı ve solcu okul ço
cuklarının birbirlerine silah çekmesi yeri
ne, bugün, yurt içinde ve yurt dışında 
Türk Devletine, onun subayına, astsuba
yına, çavuşuna, erine, polisine, jandarma
sına silah sıkıp öldürerek devam ediyor. 
lerör yaratarak, halkı, kendi emellerine 
can korkusu ile alet etmek için yeni doğ

muş, hasta, yaşlı kadın ayırt etmeden bin
den fazla zavallı insanımızı acımasızca 
katlederek... Cezaevlerinden tünel kazıp, 
guruplar halinde kaçarak, adeta meydan 
okuyarak... İstanbul'da intikam alıp, dev
letin Kara Kuvvetleri Komutanını öldü
receklerini ilan ederek... Yine bir eski ko
mutanı öldürmek için Başkent Ankara'
da tertibatlar alarak... 

Şimdi, anarşi ve terör dün mü güç
lü, bugün mü güçlü? Bunu -doğrusu- sor
mak istiyoruz. Bu iş bugün de devam edi
yor. Neye rağmen devam ediyor? Hürri
yetleri başıbozukluk gibi tanıtan 1961 
Anayasasının kaldırılmış olmasına rağmen 
devam ediyor. TÖS, TÖB-DER, POL-
BİR, POL-DER, DİSK; sayılmaz, sayısı 
bilinmez dernekler kapatılmış olmasına 
rağmen devam ediyor. Güvenlik mahke
melerine rağmen devam ediyor. Ayrı bir 
güvenlik kolordusu kurulmuş olmasına 
rağmen devam ediyor. Olağaüstü Hal Böl
ge Valiliği ve bunun için özel güvenlik güç
leri, paralı köy koruculuğu gibi, bazı uy
duruk tedbirlere rağmen devam ediyor. 
Eşkiyanın, katliamı yaptıktan sonra, gü
ney sınırlarımızdan, güneydeki komşu
muz ülkeye sığındığı, oralarda yuvalandı
ğı, bu yuvaların ikide bir, o devletle anla
şarak havadan harekâtlar yaparak tahrip 
edilip, yerle bir edilip, bütün kökünün ve 
yuvalannın kızınmış olduğunun, zaman 
zaman, basından ve TRT'den ilan edilmiş 
olmasına rağmen devam ediyor. 

Değerli milletvekilleri, öylesine bir 
başıbozukluk içinde devam ediyor ki, dev
letin, Hükümetin almış olduğu tedbirle
rin gülünçlüğü, yetersizliği, uygulaması
nın yıllardır hiçbir sonuç vermemiş olması 
karşısında, eşkiya, gün geçmiyor ki büyük 
bir katliamı yapıp herkesin kalbini ve gön
lünü sızlatmamış olsun. 

Öylesine devam ediyor ki, biz, Sayın 
İçişleri Bakanının burada yapmış olduğu 
resmî beyanlardan öğreniyoruz ki, eşkıya, 
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büyük silahlar kullanarak, lojistik destek
ler görerek eylemlerine devam ediyor; -
listeye bakıyoruz- otomatik silahlar, bom
ba, roketatar, dinamit ve onbinlerce mer
mi bulup, bunları kullanarak devam 
ediyor. 

Değerli milletvekilleri, bu silahlar 
cepte gelmez, bavulda da gelmez; bunlar, 
hava köprüsü kurup havadan ikmal de 
yapmıyor. O halde, bu silahlar nereden ge
lip de eşkıyanın eline geçmektedir? Tabiî 
ki, sınırlarımızdan gelip geçiyor. O halde, 
buradan çıkan bir sonuç var: sınırlarımız 
güvenlik içinde değil. Demek ki, sınırla
rımızda yeterli önlemler, yeterli tedbirler 
alınmıyor. Bunlar alınmış olsa, eşkıyanın 
eline roketatarın gelmiş olması, otomatik 
silahların gelmiş olması, bunların kulla
nılmış olması, lojistik desteklerin bulun
muş olması söz konusu olamaz. 

Peki, para nereden geliyor? Bu kadar 
silahlar dahilinde üretilmiyor, fabrikaları 
yok; o halde, para nereden geliyor? 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — CIA 
gönderiyor. 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, anlaşılıyor ki, bu olay
ların kaçakçılıkla ilgisi vardır. Uyuşturu
cu kaçakçılığı, bu olayların bellibaşlı pa
rasal desteğidir. O halde, buradan bir so
nuç daha çıkıyor; demek ki, Türkiye'de 
kaçakçılık önlenmiş değil. Peki, Hükümet 
ne yapıyor? Hükümet, dört ayda bir Mec
lise geliyor, olağanüstü halin uzatılması
nı istiyor, bu çerçeve içersinde, aldığı ba
zı günlük tedbirlerle, bize göre, çaresizlik 
ifade eden bazı tedbirlerle bu işi önleme
ye çalışıyor. Son rapordan, Sayın içişleri 
Bakanının vermiş olduğu bilgiden öğreni
yoruz ki, yalnız bu son dönemde 132 kişi 
ölmüştür. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, bu işin, 
paralı köy koruculuğuyla, Olağanüstü Hal 
Bölge Valiliğiyle ve özel birtakım birlik
lerle çözülemeyeceği anlaşılmıştır. Vatan

daş -demin konuşan arkadaşımızın belirt
tiği gibi- iki ateş arasında kalmıştır. " İk i 
ateş arasında" derken şunu kastediyorum: 
Eşkıya geliyor -demin arz etmeye çalıştı
ğım şekilde- kadın, çoluk çocuk, ihtiyar 
genç demeden acımasızca öldürüyor. Ni
ye öldürüyor? Çünkü, o bölgede yaşayan 
insanların kendi yanına, kendi tarafına 
geçmesini istiyor. Eşkıyanın öldürmekle 
vermek istediği bir mesaj var; diyor ki, 
"Benden yana olmazsan hayatın tehlike
de; benden yana olursan, güvenlik güçle
ri gelir, yakalar; netice itibariyle devlettir, 
benim yaptığımı yapamaz." Elbette ki, 
birtakım kanunî prosedürler içerisinde, 
yapılan işin hesabı sorulacaktır. Şu halde, 
bir tarafta nizam var, düzen var, kanun 
var -iki ateş arasında dediğim odur- bir ta
rafta eşkıyanın acımasızlığı var... eğer, 
Türk devleti, bu insanları, iki de bir bu 
dört aylık olağanüstü hal uygulamasını 
uzatarak, kendisini avutarak, daha yıllar
ca, eşkıyanın insafına bırakacak, terk ede
cek; yani, eşkiya kendiliğinden, "Arkadaş 
ben bu terörden bıktım usandım, yeter ar
tık, bu işten vazgeçtim" deyince, duracak 
gibi bir beklentinin içinde ise, ben bura
dan ifade ediyorum ki, bu iş henüz baş
langıç noktasındadır; ileride önü alınama
yacak, büyük bölücü boyutlara ulaşma is
tidadı içerisine girecektir. Bu, Türk Dev
leti için çok büyük ve hükümetlerin hesa
bını veremeyecekleri kadar büyük sorum
luluk getirecek bir durumdur. Gerçekten, 
ben buradan soruyorum: Hükümetin bir 
planı programı var mıdır? Yani, kaç ola
ğanüstü hal uzatması sonunda ya da kaç 
yıl sonra, bu terör, bu anarşi yok olacak
tır, kalkacaktır, duracaktır? Bu konuda bir 
şey söylenebilmekte midir? Hayır. Sade
ce, her dört ayda bir, biraz daha uzatalım; 
ama hiçbir şey eksilmeden, hiçbir şey nok-
sanlaşmadan, eşkiya, istediği gün, istedi
ği işi yaparak... 
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Değerli milletvekilleri, anarşi ve te
rörün özellikle yoğun olduğu bölgelerde
ki halk, devletinin yanındadır; en az biz
ler kadar devletini ve milletini sevmekte
dir; en az bizler kadar devletin güvenlik 
güçlerine yardımcı olmaya çalışmaktadır. 
Ne var ki, devlet bu insanlara elini uzata-
mamaktadır. Hükümet, bildiri yayınla
maktadır, Olağanüstü Hal Valiliği demek
tedir ki: "Efendim mezralarda oturmayın, 
güvenliğinizi sağlayamıyoruz''. Şimdi siz, 
eşkıyanın, aklına estiği zaman, 20 - 30 ta
nesini katlettiği insanlarımıza, "Mezrada 
oturma, kasabaya gel, şehre gel, seni 
koruyamıyorum" dersiniz, bu insanlar ya
rın kimin yanma gider, bu insanlar kimi 
dinler? Nitekim, öyle görülüyor ki, eşkıya 
bu bölgede barınıyor, saklanıyor, "Benim 
sempatizanlarım var" diyor. Acaba, bun
lar sempatizan mıdır, yoksa eşkıyanın bu
güne kadar yapmış olduğu terörün, dev
letin beceriksizliği ile karşılaştırılmasından 
sonra vatandaşın o tarafta yer alıp, o ta
rafta yer aldıktan sonra da bu defa devle
tin güvenlik güçlerinin çatışmalardaki 
kurşunlarına hedef olmasının doğurduğu 
sonuçtan mıdır? 

Değerli milletvekilleri, bu konu fev
kalade hassasiyet kespetmiştir. Yıllarca sü
ren olağanüstü hal olmaz. Kaldı ki, eğer 
ülkede -arkadaşımızın da oradan bize laf 
atmaya çalıştığı gibi- anarşi ve terör dur
du ise, o zaman, olağanüstü hale de lü
zum yoktur, buyurun olağanüstü hali kal
dırın, polisle, jandarmayla bu işin önüne 
geçin, eğer geçebiliyorsanız; varsa, geçe-
miyorsanız, kalkıp da kendi kendimizi al
datmanın manası yoktur. Bu ülkede, anar
şi ve terör, şekil değiştirerek, güçlenerek 
devam ediyor. Bunun, böyle tedbirlerle 
önlenemeyeceği ortaya çıkmıştır. 

Değerli milletvekilleri, belli bir konu
da politika uygulamanın metotları vardır. 
Bir politikayı uygularsınız, altı ay uygu
larsınız, bir sene uygularsınız; bakarsınız; 

iş kötüye gidiyorsa, bazı yan tedbirler alıp 
bir sene daha uygularsınız; ama, işi iste
diğiniz doğrultuya, istediğiniz sonuca ge-
uı emiyorsanız, güttüğünüz politikada 
yanlışlık vardır. O halde, yapılacak olan 
iş -bu, politikanın kaidesidir- o politikayı 
değiştirmektir, yerine yeni çareler, yeni 
metotlar getirmektedir; Hükümetin de, 
burada yapması gereken iş budur. Gayet 
açıklıkla ifade ediyorum, birçok arkada
şımızın, hepimizin başına gelmiştir; bir
çok vatandaşımız, çocuğunun, bazı bölge
lerde askerlik yapmasından dolayı tedir
gindir; araya aracılar koymaya çalış
maktadır... 

O halde, bu tedirginlik, bu durum, 
devlete olan güvensizlik daha büyük bo
yutlara gelirse; dün İstanbul'da intikam 
alan eşkıya, bugün devletin Kara Kuvvet
leri Komutanını öldüreceğini ilan eden eş
kıya, dün bu devlette en üst rütbede gö
rev almış bir komutanı öldürmeyi planla
yan eşkıya, yarın başka şeyler de planla-
yacaktır. Bir an evvel, olağanüstü hallerin 
uzatılması isteklerinden vazgeçip, olağa
nüstü hali uzatmak için harcayacağınız ça
ba ve gayretlerin yerine, bu bölgede, hal
ka devletin elini uzatarak, onlarla daha iyi, 
daha iç içe, daha güzel, daha yakın ve dev
letin müşfik eliyle ilişki kurarak, vatandaşa 
güven vererek, yeni politikalar üretmenin 
çaresine bakılmalıdır. 

Olağanüstü hali, bugünkü şekliyle, 
biz, bir çare olarak görmüyoruz. Bu ba
kımdan da, artık bıkkınlık veren bu işin 
ortadan kaldırılmasını, yeni politikaların 
geliştirilmesini istiyoruz. 

Bu vesileyle, hepinize saygılarımı su
nuyorum. Sağ olun. (DYP sıralanndan al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Topçu. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Hasan Çakır; buyurun efendim. 

— 387 — 
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ANAP GRUBU ADINA HASAN 
ÇAKIR (Antalya) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; sekiz ilde ola.-
ğanüstü halin dört ay süreyle uzatılması 
ve İstanbul İlinde olağanüstü halin kaldı
rılmasıyla ilgili Başbakanlık tezkeresi üze
rinde, muhalefete mensup arkadaşlarımın 
konuşmalarını, âdeta nefesimi keserek, so-, 
nuna kadar dinledim. Bu konuşmalarda, 
gerçekten, memleketimiz, devletimiz, mil
letimiz için çok mühim olan bu konular
da tenkit yapılırken, hakikî çarelerin gös
terilmesini ve "hakikî çare şudur" diye 
müşahhas bir şekilde Yüce Meclisin hu
zuruna getirilmesini çok arzu ettim; ama, 
maalesef tenkit ve teoriden başka bir şey 
bulamadım. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Siz 
getirin canım, siz de partisiniz. 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, değerli milletvekil
leri, bir sayın sözcünün konuşmasında, 
kendimi ülkemde değil de başka bir yer
de zannettim. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) 
— Nerede zannettin? 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — San
ki, Türkiye bu tarihe kadar veya Anava
tan Partisi Gurubu bu Meclise hâkim 
oluncaya kadar güllük gülistanlık, cennet 
hayatı yaşıyormuş, Anavatan Partisi ikti
dara gelince Türkiye'nin huzuru bozul
muş ve Türkiye olağanüstü durumlarla 
idare edilmek mecburiyetinde kalınmış ve 
Hükümet de, zamanında gerekli tedbir
leri almamış şeklinde itham edildi. 

Değerli milletvekilleri, gerçekleri gö
rüp, gerçekleri, müştereken, objektif ola
rak tespit etmezsek, hiçbir neticeye gitme
miz mümkün değildir. Muhalefete men
sup arkadaşlarımızın sık sık bu kürsüye 
gelip tenkit ettikleri 12 Eylülü ve 12 Eylül 
öncesini hatırlatmak istemezdim; ama, 
Türkiye'yi 12 Eylül sabahına getiren zih
niyet bu zihniyettir. 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Si
zin zihniyetiniz!.. 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Eğer, 
12 Eylülden önce, ülkemizin bütünlüğü, 
milletimizin saadeti tehlikede olduğu za
man, iktidarıyla muhalefetiyle, gerçekten 
birleşüip, bu mühim olaylar üzerinde ha
kikî tedbirler alınmış olsaydı, Türkiye'nin, 
12 Eylül sabahına gelmesi mümkün 
değildi. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trab
zon) — Şimdi niye almıyorsunuz?.. 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Hiç 
kimseyi itham etmek istemiyorum, muha
lefete mensup.milletvekili arkadaşlarımı
zın da ve ö devrede hizmet etmiş yöneti
cilerin de üzülmesini istemiyorum; ama, 
1970'li yılların ülkemize neler getirdikle
rini, neler götürdüklerini kısaca hatırla
manızı rica ediyorum. 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — 10 senedir çözemi
yorsunuz. 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — İşte, 
o 1970'li yıllarda, zamanında gerekli ön
lemler alınamadığı için, Türkiye bir 12 Ey
lül sabahına gelmiştir. O yılları birlikte ya
şadık. O yılların acılarını birlikte tattık. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Bu
rada 12 Eylülü tartışmıyoruz... 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Gü
neş batmadan herkesin kepenklerini kapa
tıp, evlerine ne şekilde kaçtıklarını birlik
te gördük. Devletin, ilçelere, vilayetlere 
görevlilerini gönderemediğini birlikte gör
dük. Devletin güvenlik güçlerinin ne şe
kilde mağdur edildiklerini gördük. Bun
ları tekrar burada dile getirmek, bize bir 
netice, bir fayda sağlamayacaktır. Yalnız... 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ne
den söylüyorsun?... 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Şu
nun için söylüyorum. 12 Eylül 1980 Ha
rekâtından sonra yurdun her tarafında sı
kıyönetim ilan edilmiş, çok beğendiğiniz 
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1961 Anayasası rafa kaldırılmış, Türk Si
lahlı Kuvvetleri, bütün güçlerini kullana
rak, devletin bütünlüğü ve memleketin se
lameti için her türlü tedbirleri almış -
hepiniz hatırlayacaksınız- bu memleketi 
batırmak isteyen anarşist ve teröristlerden, 
Türk Silahlı Kuvvetlerine yetecek kadar 
silah elde edilmiştir. 

BEŞER BAYDAR (Ankara) — Bu 
kafayla, AET'ye giremezsiniz. 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — De
mek ki, 12 Eylül 1980 sabahına kadar, 
Türk Milletine, Türk vatanına getirilen si
lahlar, bazukalar, silahlı kuvvetlerde bu
lunmayan silahlar nereden geliyordu? 

MAHMUT ALINAK (Kars) — O 
silahları kim soktu Türkiye'ye? 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — O 
zaman hudutlar tutuluyordu, her türlü 
tedbirler alınıyordu da, yurt sathında mı 
imal ediliyordu; Türkiye'nin yer altında
ki fabrikalarında mı yapılıyordu o modern 
silahlar? Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Türk 
zabıtasında, Türk jandarmasında bulun
mayan silahlar yakalanmıştır ve bu silah
lar, 12 Eylülden sonra, yetkili makamlar
ca, radyo ve televizyon vasıtasıyla Türk 
Milletine teşhir edilmiştir. Görmeyenler 
varsa, hâlâ görme imkânları da mevcut
tur. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Muhalefet gibi konuşuyorsun. 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, değerli milletvekil
leri; sizlerle memleketin gerçek meselele
ri üzerinde bir araya gelmek, anlaşılan, 
gerçekten mümkün olmayacak. Bizler is
tiyoruz ki, muhalefete mensup milletvekili 
arkadaşlarımız olarak, memleketimizin 
gerçekten mühim meselelerinde değerli fi
kirlerinizi söyleyip, gerçekten reçeteleri 
sunmanızı, iktidar olarak, Anavatan Gru
bu olarak, bizlere yardımcı olmanızı çok 
istiyoruz ve bunun hasretini çekiyoruz. 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) Bu

nu sağlayabilmek için, burada anlaşabil
mek için, memleketimizin ve bütün mil
letin gözleri önünde, bütün dünya millet
lerinin gözleri önünde cereyan etmiş olan 
o vahim hadiseleri izah ederken, burada 
gerçekten ayrılmamak, polemik yapma
mak lazım; gerçekleri tespit etmek ve on
dan sonra tedbirleri almak lazım... 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Sa
yın Başkan, 15 dakikadır konuşuyor, bir 
şey söylemedi. 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — San
ki, Türkiye'de hiçbir olay olmamış, Tür
kiye'de sıkıyönetim idareleri olmamış, de
mokratik düzen belirli bir zamanda sek
teye uğramamış gibi, burada, 1984'ten 
sonraki, Anavatan Partisi tarafından alı
nan, Anavatan Hükümeti tarafından alı
nan yerinde tedbirleri tenkit etmek sure
tiyle bir neticeye varmak mümkün değil... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trab
zon) — Hangi tedbirleri aldınız? 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Aydan mı geldiniz?.. 

DOĞAN BARAN (Niğde) — Siz, 
1983'te her şeyi hazır buldunuz. 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, 1983 senesinde de
mokratik düzene geçilmiş ve bir genel se
çim yapılmış; hiçbir partinin devamı ol
mayan Anavatan Partisi, milletin bütün 
hasletlerini ihtiva ederek, tek başına ikti
dara gelmiş, dört senelik icraatı neticesin
de de, tekrar bir genel seçim yapılmış ve 
1987 senesinde iktidara gelmiştir... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trab
zon) — Aldığınız oy belli. 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Bu
gün, sekiz ilde uzatılması istenen olağa
nüstü hal durumu, yeni meydana gelme
miştir, 1980 hareketlerinin neticesidir. 

Türkiye sathında sıkıyönetim idare
si kaldırılmış, bazı bölgelerde bu idarenin 
devamı zarurî görülmüş, gerekli tedbirler 
alınarak, zaman zaman, vilayetlerimizde sı-
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kıyönetim idaresi kaldırılmış, olağanüstü 
duruma geçilmiş ve pek çok vilayetlerimiz
de de, olağanüstü tedbirler alınmak sure
tiyle, normal düzene geçilmiştir. 

Gönül arzu ederdi ki, bu tarihte; 
1988'lerin bitip 1989'lara gireceğimiz ve 
1980*11 yılların biteceği bu zamanda, ül
kemizin hiçbir yerinde olağanüstü durum
lar olmasın, normal demokratik düzenle 
idare edilsin; ama, cümlemiz biliyoruz ki, 
memleketimizin birlik ve beraberliğine 
göz dilemiş olan iç ve dış hainler, Türki
ye'nin gelişip büyümesini, Türk Devleti
nin güçlü bir devlet olmasını istemedik
leri için, daima, Türk Devletinin başına 
gaileler çıkarmak istemektedirler. İşte, se
kiz ilde uzatılması istenen olağanüstü hal, 
bu kötü, bu vahim, hainane düşüncenin 
bir neticesidir. 

Sekiz ilimizde vatandaşlarımızın, hu
zur ve güven içerisinde, huzur ve saadet 
içerisinde olmasını, her türlü anayasal 
haklarını kullanmasını, en az sizler kadar 
bizler de isteriz. 

Türk Hükümetinin almış olduğu ola
ğanüstü tedbirler, orada yaşayan Türk hal
kının, Türk Milletinin hak ve hürriyetle
rini ortadan kaldırmak için değil, orada 
yaşayan vatandaşımızın hak ve hürriyet
lerini ortadan kaldırmak isteyen terörist
lere fırsat vermemek için alınan tedbir
lerdir. 

A R İ F SAĞ (Ankara) — Atma, 
atma!.. 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Ben 
atmam, siz atıyorsunuz... 

ARİF SAĞ (Ankara) — Söylediğine 
sen de inanmıyorsun. 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Ben, 
olayların içinden geldim, aydan gelmedim; 
ben, memleketin her köşesinde idarecilik 
yaptım ve olaylarla karşı karşıya geldim; 
hayatım boyunca, anarşistlerle, teröristler
le mücadele ettim, bu kürsüde de müca
dele edeceğim. (ANAP sıralarından 

"Bravo" sesleri, alkışlar; SHP sıraların
dan gürültüler) 

Sekiz ilde olağanüstü halin devamı, 
Hükümetimiz tarafından teklif edilmiştir. 
orada, vatandaşımızın, can güvenliği, mal 
güvenliği, huzur ve asayişi için olağanüs
tü halin dört ay daha uzatılması teklif edil
mektedir. 

SALİH S Ü M E R (Diyarbakır) — İs
terse dört yıl daha uzatılsın... 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Ora
da, içten ve dıştan gelen belirli bir grup, 
oradaki vatandaşları menfur emellerine, 
menfur gayelerine alet edemeyen belirli bir 
azınlık, önce devletin silahlı güçlerine kar
şı isyan etmiş ve halkı yanında görmek is
temiştir. Teröristler, devletin güvenlik güç
leri karşısında bir şey yapamayıp, vatan
sever milletimizi de yanında görmeyince, 
bu sefer, bütün imkânlarını, orada bulu
nan masum vatandaşlarımız üzerine yö
neltmek suretiyle; müdafaasız köy çocuk
larını, kadınlarını ve silahsız köy erkekle
rini öldürmek suretiyle korku yaratarak 
onları yanlarına çekmek istemiştir; alınan 
her türlü tedbirler sayesinde bunda da 
muvaffak olamamışlardır. Son zamanlar
da da, o bölge halkına ilim irfan götürmek 
isteyen ve o memleketin çocuklarını gele
ceğe hazırlamak isteyen bu memleketin 
öğetmenlerine silah çekmek ve hunharca 
öldürmek suretiyle, vahim ve menfur ga
yelerini bir daha ortaya koymuşlardır. 

Sayın milletvekilleri, biz, Anavatan 
Partisi Grubu olarak arzu ediyoruz ki, bu 
dört aylık olağanüstü dönemde, devletin 
güvenlik güçleri her türlü tedbirleri alsın, 
bu memleketin bütünlüğüne göz dikmiş 
olan hainlerle en güzel şekilde mücadele 
ederek, bir an önce, gerekli hürriyet orta
mına kavuşulsun. 

DOĞAN BARAN (Niğde) — Sekiz 
senedir ne yapıyorsunuz? 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Siz
ler de biliyorsunuz, Sayın İçişleri Bakanı, 
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biraz önce burada okuduğu raporlarda 
Meclisimize güzel bir şekilde belirtti : Si
lahlı Kuvvetler mensupları, güvenlik gü
cü mensupları, üzerine düşen vazifeleri, 
hayatları pahasına da olsa yaparak, su 
memleketin birliğine, dirliğine ve düzeni
ne göz dikmiş olan teröristlerle fedakârca 
mücadele etmekte ve onları öldürmekte, 
icabında kendileri de şehit olmaktadır. Bu
nun için, güvenlik kuvvetlerince, Hükü
metimizce, devletimizce her türlü tedbir 
alınmaktadır ve alınmaya da devam edil
mektedir... 

MUSTAFA M U R A T SÖKMEN-
O G L U (Hatay) — Hiçbirimiz aksini sa
vunmuyoruz... 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Dev
letimizin de, Hükümetimizin de gayesi bu
dur; ama, içte temizlenen bu hainlerin de
vamı dışarıdadır ve fırsat buldukça ülke
mize girerek bu vahim olayları devam et
tirmektedirler. Biz Anavatan Partisi Gru
bu olarak, bunun da bir sonunun gelece
ğine inanıyoruz ve alınan tedbirleri yerin
de görüyoruz; Türk güvenlik kuvvetleri
nin, polisinin, jandarmasının, fedakârca 
çalışarak, o bölge halkını tam hak ve hür
riyetine kavuşturacağına da inanıyoruz. 
Bu bakımdan, Hükümetimiz tarafından 
getirilen teklifin lehinde oy kullanacağız. 

Bu zamana kadar memleketimizin ve 
o bölge halkının huzur ve selameti için, 
mal ve can güvenliği için fedakârca hiz
met ederek şehit olan tüm güvenlik men
suplarımıza ve bu yüzden hayatını kaybe
den o bölge halkına rahmet diliyorum; gü
venlik kuvvetlerimize ve Hükümetimize 
başarılar diliyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. (ANAP sı
ralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Çakır. 

Şahsı adına, Sayın Fuat Atalay; 
buyurun. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; sözleri
me başlamadan önce, biraz önce Anava
tan Partisi Grubu adına konuşan sayın 
sözcünün 12 Eylül 1980'den önce bölge
de vali muavinliği seviyesinde yöneticilik 
yaptığı halde bölgenin sorunlarını ve böl
ge halkının bu uzun dönemde tanıyama
masını ve meseleleri çarpıtarak Yüce Mec
lise getirilmesini bir talihsizlik olarak gö
rüyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Olağanüstü hal uygulamasının uza
tılması istenen illerimiz; Diyarbakır, Bin
göl, Elazığ, Hakkari, Mardin, Tunceli, Si
irt ve Van illeridir..Hepsi de, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu Bölgelerimizde bulunan 
geri kalmış illerimiz. 

Nedir olağanüstü hal uygulaması sü
resinin uzatılmasını isteyen Hükümetin 
gerekçesi? Hükümet, gerekçe olarak, o 
bölgede şiddet olaylarının, terör olayları
nın devam etmesini gerekçe olarak göster
mektedir. Bunu yaparken, oradaki olay
larla ilgili tanımlama ve teşhislerinde ya
nılgı içinde olduğu, çelişkiye düştüğü çok 
açıktır, oradaki olaylar, " te rör olayları" 
olarak tanımlanıyor, " Ü ç beş eşkiyanın 
yara t t ığ ı o l a y " denil iyor, "ge r i l l a 
eylemlerinden" bahsediliyor; bunlarla 
mücadele etmek, bunların sona ermesini 
sağlamak, amacına yönelik olarak yapılan 
çalışmalarda, öteden beri ifade ettiğimiz 
gibi, bölge halkının durumu, bölge halkı
nın zarar görmemesi, bölge halkının ezil
memesi hususları hep göz ardı ediliyor. 

Alman güvenlik önlemleri, alınan po
lisiye önlemler, sanki, bölgede yaşayan in
sanlara karşı alınmış izlenimi yaratıyor. 
Önlemlerin alınmasında, bu izlenim gide
rek yaygınlaşıyor. Bunu, örnekleriyle or
taya koyabiliriz. Burada, Yüce Meclisin 
huzurunda, Sayın içişleri Bakanı, ikide bir 
çıkıp, olayları, gerekçe çehresini değiştirip, 
kendilerinin görmek istedikleri şekilde an
latması, gerekçeleri değiştirmez sayın mil
letvekilleri. Gönül, Sayın Bakanla beraber, 
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bu Parlamentodan seçilecek bir heyetin 
bölgeye gidip vatandaşın gerçek sesine ku
lak vermesini arzu ediyor. 

Sayın Bakanım, bölgeye gidebilirsi
niz; halkla ilişkiye girmeden, sadece Böl
ge Valisinden bilgi alarak, sadece helikop
terle nokta ilişkilerde bulunarak, sadece 
ihbarcılardan bilgi alarak konuyu Yüce 
Meclise getirebilirsiniz; fakat, gerçekleri 
çarpıtamazsınız. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, do
ğu ve Güneydoğu bölgelerimizi asayiş yö
nünden, önlem bölgesi olarak görmeye de
vam ediyor. Görüyoruz, on yılı bulan bir 
süredir bölgeyi sıkıyönetim ile idare edi
yorsunuz. Yönetime geldiğinizden bu ya
na, yaklaşık altı yıl geçmiştir; halen, böl
gede olağanüstü hal devam etmektedir. 
Böylece, olağanüstü hal uygulamalarına, 
dünya litaratüründe yeni deyimler de ge
tirebiliriz; olağan olağanüstü hal, olağan 
demokrasi üstü hal, olağan olağanüstü 
yetkilerin bulunduğu bölge gibi. 

Terör olaylarını, ülkenin diğer sorun
larından ayırarak düşünmek mümkün de
ğildir sayın milletvekilleri; ülkenin temel 
sorunlarıyla doğrudan ya da dolaylı ilgi
sinin tespit edilmesi gerekmektedir. 

Olağanüstü hal bölgesi, geri kalmış 
bir bölgedir. Sosyoekonomik yönden temel 
düzenlemelere ihtiyaç gösteren bir bölge
dir. Asayiş önlemleri değil, demokratikleş
meye ihtiyaç duyulan bir bölgedir. Ne var 
ki, ANAP İktidarı döneminde bölgeye ya
pılan yatıramların tamamı, güvenlik 
amaçlıdır. GAP gibi ulusal proje kapsa
mındaki yatıramlar, salt bölgeye yapılıyor
muş gibi demagojilere girilmekte, onun dı
şında, son beş yılda, bölgeye, güvenlik 
amacı dışında ciddî hiçbir yatırım yapıl
mamaktadır. Daha önceki hükümetler dö
neminde bölgede planlama hedefleri içe
risine konulmuş ve başlatılmış yatırımla
rın çoğu da akamete uğratılmaktadır. Böl
geye polisevleri yapılmaktadır. Üretime 

yönelik yatmm giderek azalmaktadır. Böl
genin temel sorunları olan işsizlik sorunu
na çözüm olabilecek hiçbir ciddî gelişme 
görülmemektedir. 

Bütün bunların yanında, bölgede 
mevcut temel eğitim yatılı bölge okuları, 
köy ilkokulları, sağlıkevleri de, kendi işlev
leri dışında, karakol olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Hatta bazı yerlerde, fabrika
lar bile kışla haline getirilmiştir. Şemdinli 
Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu, Gercüş 
Sümerbank Ayakkabı Fabrikası, Çukurca-
Cayırtı ilkokul ve Sağılıkevi, Kavuşak Kö
yü İlkokulu, Beytüşşebap Uzungeçit İlko
kul ve Sağlıkevi, Elmacık Köy İlkokulu, 
Hilal Köyü Kalkınma Kooperatifi binası, 
Hakkari Endüstri Meslek Lisesi ve Temel 
Eğitim Yatılı Bölge Okulu binaları, 
Mardin-Nusaybin Tepeören, Dibek, Üç-
köy ilkokulları ve sağlık ocakları keza. Sa
yın Bakanım bölgeyi teşrif ederlerse, bun
ları, yerinde, birlikte görebiliriz. Bu uy
gulamayla eğitim ve öğretim olanakların
dan yoksun bırakılan binlerce çocuğun ge
leceği nasıl olacaktır, ne olacaktır? Bölge
deki okulları, sağlıkevlerini, kooperatif bi
nalarını, fabrika binalarını, karakol ya da 
kışla haline getirerek mi terör odaklarını 
kurutacağız? 

Sayın milletvetvekilleri, diğer bir ko
nu Hükümetin, meseleye devlet ciddiye
tinden yoksun yaklaşımıdır. Bizatihi içe
risinde yaşadığım bir olayla ilgili olarak, 
bir işkence olayı ile ilgili olarak bilgi sun
mak istiyorum. Parti grubum adına Siirt'
te bulunurken, Osman Borak adlı 1963 
doğumlu bir yurttaşın, uzun süre işkence 
görüp, soruşturmada kalmasından sonra 
çıktığını öğrendim. Siirt il başkanımız ko
nuyu bana bildirdi; "insan hakları için 
mücadele eden bir parti görevlisi olarak 
kendisine başvurduğunu ve savcılığa şikâ
yeti konusunda Osman Borak adlı yurt
taşı ikna edemediğini" söyledi. 

Çünkü, vatandaş korkuyordu, tedir
gindi. 1963 doğumlu olan bu yurttaş, Si-
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irt'in bir köyünde oturmaktaydı. Bir kar
deşinin yasa dışı bir örgüte katılması ve 
daha sonra teslim olması gerekçe kılına
rak, Osman Borak, yaklaşık 29 gün soruş
turmada kaldı. 

Bunun üzerine Osman Borak' in evi
ne gittim,-köyünü terk etmişti, Siirt'in geri 
kalmış bir mahallesinde oturmaktaydı- ba
sının huzurunda ve partili üyelerin huzu
runda bana olanları tek tek anlattı. Dün
yası kararmıştı, geleceğe aydınlık olarak 
bakamıyordu; anası babası ağlıyordu; iş
kenceden, elektrikten ayaklan patlamıştı. 
Ben, bütün bu anlatımlarını yazdım. Ar
kasından, kendisinin işkence görmüş ola
bileceğini; ama, çocuklarının, gelecek ne
sillerin işkence görmesini istemiyorsa bu 
konudaki sorumlular hakkında gerekli so
ruşturmanın açılması için başvurması ge
rektiğini, bunun yurttaşlık görevi olduğu
nu hatırlattım ve özgür olarak karar ver
mesini diledim, evinden ayrıldım. 

Ağlayarak, topallayarak geldi ve 
"başvuracağını" söyledi. Cumhuriyet 
savcılığına başvuru yazısını, kendisi söy
ledi ben kaleme aldım; imzaladı, arkasın
dan, Siirt Cumhuriyet Savcılığına götür
dük; Cumhuriyet Savcı Yardımcısının 
odasında, tek başına, özgürce, ifadesini 
verdi. Daha önce mahkeme huzuruna çık
tığı halde, soruşturmadaki polislerce, kor
kutulmuş ve "ayağına cam battığını" söy
lemesi istenilmiş, "işkence gördüğü konu
sunda hiçbir bilgi vermemesi" kendisine 
sıkı sıkı öğütlenmişti. Sayın savcı, Osman 
Borak adlı yurttaşın ifadesini aldı, kendi
sini devlet hastanesine sevk etti; elimde ra
poru var. 

Değerli milletvekilleri, olaydan 34 
gün geçtikten sonra, "travmadan dolayı 
ayağının başparmağının ezildiği ve bun
dan dolayı da 15 güne yakın iş göremez" 
raporu elinde. Haklarında gerekli soruş
turma yapılması için, gerek sayın savcıya, 
gerek bölge valisine sözlü başvurularda 

bulundum ve olay işlemeye devam etti. 
Arkasından, Mecliste denetim görevimi 
yerine getirmek için, Sayın içişleri Baka
nına bir yazılı soru önergesi verdim. Ne 
yazık ki, biraz önce olağanüstü halin anı
lan illerde uzatılmasına gerekçe gösterilen 
zahirî durum gibi, Sayın Bakan da, ken
di bûrokratlannm, bürokrasinin getirmiş 
olduğu, cevabı imzalayıp, hiçbir ciddî de
netimden geçirmeden, soruma karşılık 
olarak bana tevdi etmiş. 

Yazılı soru önergesinin cevabına bak
tığımızda, çok büyük çelişkilerle dolu olu
ğu görülmektedir; ama, gerek bölge yöne
timinin, gerek Sayın Bakanlığın, Türkiye'
nin de imzaladığı işkence sözleşmelerinin 
gereğini samimî olarak yerine getirmesi, 
bu konuda gelecek ihbarlan samimî ola
rak değerlendirmesi lazım ve olayların 
üzerine bu şekilde gitmesi gerekir. Yok, 
olaylan kapatmaya çalışıyorsa, işkence id-
dialannı ortaya çıkaran insanlan suça az
mettirmek suçundan, mahkemelerde, sav
cılıklarda ifade aldırtma yönüne gidiyor
sa ve Yüce Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin denetim işlevini ortadan kaldırıyor-
sa, sanıyorum, bu işkencede ortak olurlar. 

Sayın Bakanın cevabında... 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

KALEMLİ (Kütahya) — O cevabın so
nunu okuyun; savcıya verdiği ifadeyi oku
yun. (SHP sıralarından "Sus, sus" sesle
ri, gürültüler) 

FUAT ATALAY (Devamla) — Oku
yacağım Sayın Bakan. 

Değerli milletvekilleri, işkence iddi
asıyla ilgili olan başvuru, ben de Siirt'te 
bulunduğum sırada... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, süreniz 
dolmuştur; toparlayınız efendim. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Efen
dim, bu konuyu bitirmeye çalışıyorum 
ve... 

BAŞKAN — Mümkün değil efen
dim; toparlayınız. 

— 393 — 
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FUAT ATALAY (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

Soru önergesini verdikten sonra, böl
ge valisi tarafından, il valisi, çağrılıp azar
lanmış, il valisi emniyet müdürünü çağı
rıp azarlamış ve bir senaryo hazırlanarak, 
Osman Borak adlı yurttaşa, korku veya 
başka birtakım olanaklar gösterilerek, ken
disini Siirt SHP İl Başkanı ve milletvekili 
tarafından işkence gördüğü konusunda 
zorla savcılığa şikâyette bulundurulması 
konusunda ifade verdirtilmeye zorlanmış
tır. Nitekim, 30.9.1988 günü, "Soruştur
maya gerek görülmediğine dair ' ' çok sat
hî olarak, Siirt Cumhuriyet Savcılığınca 
yapılan soruşturma gerekçesinde şöyle de
nilmektedir sayın milletvekilleri : "Osman 
Borak'in, halk arasında dolama tabir edi
len iltihaplanmanın meydana geldiğine 
emniyette değinmediği, 'işkence görmedi
ği ve yaranın kendiliğinden oluştuğunu' 
söylediği, Siirt Cumhuriyet Savcılığının 
30.9.1988 gün ve 1988/412 sayılı takipsiz
lik kararında yer almaktadır". Sayın sav
cının yorumu bu. 

Arkasından, soru önergesi gittikten 
sonra, Siirt Emniyet Müdürünce, "Ben 
sizlere göstereceğim'' şeklinde tehditlerle, 
bütün basın mensupları çağırtılmış; Os
man Borak adlı yurttaşa düzmece bir ifa
de verdirilerek, Siirt il başkanı ve benim 
hakkımda suç duyurusunda bulunulmuş
tur; bu, çok talihsiz bir gelişmedir. 

Arkasından, yine bölgedeki baskıla
rı ve halkın şikâyetlerini yerinde görmek 
için, partim Meclis grubu adına bir he
yetle bölgedeyken, Osman Borak'm evi
ne gittim. Osman Borak evinden uzaklaş
tırılmıştı, yakınlarıyla beraber, onbeş gün
dür evinde bulunamıyordu. 

Sayın milletvekilleri, neden bu konu
yu anlatıyorum? Bu çok ciddî bir hadise
dir. Bu, Anavatan İktidarının ve Hüküme
tin, işkence meselesine bakış açısını ser
gilemektedir, insan haklarına bakış açısı

nı sergilemektedir ve doğuda, bu yöntem
lerle yaklaşıldığı sürece, vatandaş, demok
rasi dışı çözümler aramaya itilmektedir. 
Hadise kaygı verici boyutlardadır ve sa
yın grup sözcüsünün söylediği gibi, toplu 
göçler başlamıştır; toplu gözaltılar, insan
larda tedirginliğe, korkuya yol açmıştır ve 
insanlar, demokrasi içerisinde nasıl çözüm 
yolları bulunur, nereye başvurulur soru
larına cevap arıyorlar. 

Bu çerçevede, Hükümetin, meseleye 
muhalefet-iktidar yaklaşımı içerisinde de
ğil, sadece, insan hakları çerçevesinde ve 
kısa süre içerisinde yaklaşmasını diliyor; 
bölgede on yıldır devam eden sıkıyöneti
min, olağanüstü halin artık olağan oldu
ğu gerçeğini de vurgulayarak, olağanüs
tü halin uzatılmasına dönük tezkereye, 
ciddiyetten yoksun olduğu, bölgeye baskı 
ve terörün dışında hiçbir şey getirmeye
ceği inancıyla, karşı oy vereceğimi sayın 
Genel Kurul üyelerinin takdirlerine sunu
yorum. (SHP sırtlarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
At alay. 

Buyurun Sayın Cem. (SHP sırtların
dan alkışlar) 

İSMAİL C E M (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; bir toplum
da, gençlik, bir toplumda işçi, eğer muh
temel bir anarşi kaynağı diye görülmekte 
ise, işçinin ve öğrencinin çok olduğu, yo
ğun olduğu bölgeler bu varsayımla, anar
şinin, şiddetin başgöstereceği muhtemel 
bölgeler diye nitelenmekte ise, o toplum
da, kalıcı, çağdaş bir barışı kurmak ger
çekten zordur. 

Hükümetimiz adına Sayın Bakanın 
yaptığı konuşmanın bir bölümüne değin
mek istiyorum. Eğer sürçülisan ise, Sayın 
Bakandan özür dilerim; ama sürçülisan 
değil ise, bu konuda bir açıklama bekle
mek bizim hakkımızdır. 

Sayın Bakanın konuşmasında, İstan
bul İlinden söz edilirken, "İstanbul İlinin, 
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işçi ve öğrenci potansiyelini bünyesinde ta
şımasına rağmen, uzmanlaştınlmış ve suç
ların takibinde sürekli önleyici zabıta gü
cünün artışı sağlanmıştır" deniliyor. Ya
ni bir yanda bu ilimizde (Istanbulumuz-
da) işçi ve öğrenci potansiyelinin varlığı
na rağmen güvenlik kuvvetlerimiz başa
rılı oluyor, bu ilimizde işçinin ve gençli
ğin çok sayıda olması, sanki güvenliğin, 
sanki barışın, sanki bir ciddî yönetimin 
engeli gibi tanıtılıyor; bunlara dikkat et
memiz lazım. Çünkü, eğer kendi memle
ketimizde kendi çocuklarımız için, kendi 
kardeşlerimiz için, onlara rağmen biz gü
venliği getirdik anlayışında isek, o zaman, 
toplumun çok büyük kesitlerini dışarıya it
miş, karşıya almış ve onlarla inatlaşmış 
oluruz. 

Sayın milletvekilleri, gençlere kuş
kuyla bakmak hiçbirimizin hakkı değildir; 
ama, biz hâlâ ve hâlâ, gençlerle terör ara
sında, gençlerle anarşi arasında, birtakım, 
olmayan bağlar kurmakta isek, Sayın Millî 
Eğitim Bakanı, istediği kadar, gençlikle 
toplum arasındaki yanlış anlamaları kal
dırmaya uğraşsın, o yanlış anlamaları biz 
ortadan kaldıramayız. Gene, eğer biz bu 
toplumun işçisini, hâlâ ve hâlâ, bir anar
şinin, terörün, vurmanın kırmanın potan
siyel gücü gibi görür isek, o zaman, ne kal
kınma olur, ne gelişme olur ne de toplum
sal barış olur. 

Zaten, işçinin toplusözleşme hakkını 
sınırlamışız. Sayın Bakanların açıklama
sıyla, Devlet İstatistik Enstitüsünün açık
lamasıyla öğreniyoruz, işçinin ücretini, ek
meğini yıllardan beri daraltmışız, kısmı
şız, bir de şimdi biz kendi işçimizi güven
siz olarak, kendi işçimizi anarşinin muh
temel kaynağı olarak görürsek, o zaman, 
biz bu toplumda gerçek anlamıyla barışa 
hiçbir zaman kavu şamayız. 

İzninizle bir noktaya daha değinmek 
istiyorum. Hep, 12 Eylül lafı ediliyor. Sa
yın Bakanın konuşmasında yoktu, daha 

sonra değinildi, daha önce de çok dinle-
dik. Adeta, züğürtleyen tüccarın eski def
terleri karıştırması gibi, ne zaman bazı 
kimselerin başı sıkışırsa, 12 Eylül sayfala
rı açılıyor. Ben bir milletvekili olarak, ar
tık bu işten sıkıldım. Eğer, o sayfaları aç
mak istiyorsanız, gelin hep birlikte açalım. 
Kimsenin korkacak hiçbir şeyi yoktur. 
(SHP sıralarından alkışlar) Bizim, S H P 
olarak korkacak hiçbir şeyimiz olmadığı 
gibi, eğer 12 Eylül öncesinin defterlerini 
karıştırmaya başlarsak, 12 Eylül öncesinin 
Başbakanlık Müsteşarının 12 Eylüle giden 
olaylardaki payı, bu Mecliste olan arka
daşlarımın yüzde 99'undan çok daha faz
ladır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, biz Türkiye'de, 
elbirliğiyle daha güzel günleri istiyoruz. 
Bu partiliyiz, dolayısıyla sizden daha faz
la istiyoruz diye bir şey yok; ama bugün
lere ulaşabilmek için, bir defa, toplum ke
sitlerine saygılı olmamız lazım, ikincisi, 
birbirimize saygılı olmamız lazım. Öyle, 
afakî suçlamalarla -suçlama nereden ge
lirse gelsin- birbirimizi suçlamaktan, geç
mişi bu suçlayıcı şekilde gündeme getir
mekten vazgeçmemiz lazım. 

Bu düşüncelerle, hepinize saygılar 
sunarım. 

Teşekkür ederim. (SHP ve DYP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Başbakanlık tezkeresi üzerindeki mü

zakereler tamamlanmıştır. 
Tezkereyi tekrar okutup, oylarınıza 

sunacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi: 23.5.1988 Tarihli ve 188-2/03024 

Sayılı Yazımız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

24.5.1988 tarihli ve 48 sayılı kararı ile 
19.7.1988 günü saat 17.00'den itibaren 4 
ay süreyle 9 ilde uzatılması onaylanan ola
ğanüstü Halin; 
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1. İstanbul İlinde 19.11.1988 günü 
saat 17.00'den geçerli olmak üzere kaldı
rılmasının; 

2. Bingöl', Diyarbakır, Elazığ, Hak
kari, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerin
de 19.11.1988 günü saat 17.00'den itibaren 
4 ay süreyle uzatılmasının; 

Türkiye Büyük Millet Meclisine ar
zı Bakanlar Kurulunca 1.11.1988 tarihin
de uygun görülmüştür. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... 

MAHMUT ALINAK (Kars) — Sa-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Temmuz, Ağustos, Eylül 1988 
aylarına ait hesapları incelendi; 

Temmuz 1988'de Ziraat Bankasında
ki 1 031 731 106,89 liralık mevcudu ile 
Temmuz, Ağustos, Eylül 1988 aylarında 
Hazineden 12 436 098 861 — lira alınarak 
bankadaki hesaba yatırılan meblağ cem'-
an 13 467 829 967,89 lira olduğu, mevcut
tan sarfolunan 12 385 194 616,— TL. ten
zil edildikten sonra Ekim 1988 başında 
bankadaki kasa mevcudunun 

yılsın Sayın Başkan, sayılsın. 
BAŞKAN — Saymayıp da ne yapa

cağız?.. (SHP sıralarından gürültüler) 
Kabul etmeyenler... Tezkere kabul 

edilmiştir. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Medisi Say-
manltğmtn Temmuz, Ağustos, Eylül 1988 Ayları 
Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Medisi He
saplarını inceleme Komisyonu Raporu (5/44) (S. 
Sayısı 114) (1) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu
nun, İçtüzüğün 153 üncü maddesine gö
re verilmiş -114 sıra sayılı- raporu vardır; 
okutup bilgilerinize sunacağım : 

1 082 635 351,89 liradan ibaret olduğu 
saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının 
birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hilmi Biçer (Sinop) 
ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

(1) 114 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Temmuz 1988 başında bankada mevcut para 1 031 731 106,89 
Temmuz, Ağustos, Eylül 1988 aylarında Ziraat Bankasının 

aldığı para 12 436 098 861, 

Toplam 13 467 829 967,89 
Temmuz, Ağustos, Eylül 1988 aylarında Ziraat 

Bankasının harcadığı para 12 385 194 616,— 

Ekim 1988 başında bankada mevcut para 1 082 635 351,89 

— 396 — 
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D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 
14 arkadaşının, küçük esnaf ve sanatkârların so
runları ve çözüm yollan konusunda genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

BAŞKAN — Genel görüşme ve Mec
lis araştırma önergeleri vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler
de olduğu gibi, Ülkemizde de gerek üre
tim içinde teşkil ettikleri pay, gerekse ya
rattıkları istihdam imkânları nedeniyle, 
ekonomik açıdan hayatî önem taşıyan kü
çük esnaf ve sanatkârlar, bugün herkesin 
genelde kabul ettiği; 

1. Enflasvonun hızla yükselmesi, 
2. Fiyatların kontrolsüz ve disiplin

siz bir şekilde sürekli artması, 
3. Türk Lirasının her gün değer 

kaybetmesi, 
4. Sürekli yeni vergilerin ko

nulması, 
5. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin 

artması, 
6. Kredi dağılımındaki adaletsizli

ğin artması, 
7. Rekabeti önleyici piyasa düzen

lerinin, aile holdinglerinin kontrol edile
meyişi ve bunların ülke ekonomisine ge
tirdikleri tahribat, 

8. Emek ve sermaye arasındaki 
dengenin emek ve küçük sermaye aleyhi
ne bozulması; 

Nedenleriyle yaşam güçlerini kaybet
mişler ve çalışamaz duruma gelmişlerdir. 

Küçük esnaf ve sanatkârlar, yeterin
ce kredi alamamakta, aldıkları kredinin 
faiz ağırlığı altında ezilmektedirler. 

Sık sık değişen vergi düzenlemeleri
ni izleyememekte, bu sebeple de sıkıntı içi
ne düşmektedirler. 

Maliyeti 1 500 000 liranın üzerinde
ki yazarkasa mecburiyeti yetmiyormuş gi
bi, vergi memurlarının denetim baskısı al
tında ezilmektedirler. 

Faturaların tasdikinde büyük zorluk
larla karşılaşmaktadırlar. 

Küçük esnaf ve sanatkârların yuka
rıda sayılan ve benzeri sorunlarını ve çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla, Ana
yasanın 99, 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasını arz 
ederiz. 

Orhan Şendağ 
Adana 

M. Halit Dağlı 
Adana 

Doğan Baran 
Niğde 

Ak illa İmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Baki Durmaz 
Afyon 

Abdulkadir Cenkçiler 
Bursa 

Mustafa Mura t Sökmenoğlu 
Hatay 

Hasan Namlı 
Antalya 

İrfan Demiralp 
Samsun 
Ali Eser 
Samsun 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Şinasi Altmer 
Zonguldak 

BAŞKAN — Önerge, gündemde ye
rini alacak, genel görüşme açılıp, açılma
ması konusundaki öngörüşme, sırasında 
yapılacaktır. 
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2. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 
15 arkadaşının, Çukobirlik ile ilgili iddiaları te
spit etmek ve bu birliğin ülke ekonomisine ve ortak
larına hizmet etmek veren bir kunduş haline geti
rilmesini sağlamak amactyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi oku
tuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Çukobirlik'in, kooperatifçiliği ve 
tekstil sanayiini içerdiği; üretici, sanayi
ci, pazarlamacı geniş halk kesimlerine hi
tap ettiği bu nedenle çok yönlü bir kuru
luş olduğu gerçektir. 

Çukobirlik her zaman kamuoyunun 
dikkatini çekmiş, kamuoyu her zaman 
Çukobirlik'e gerekli ilgiyi ve önemi gös
termiştir. 

Çukobirlik, bir köylü çiftçi kuruluşu 
olmasına rağmen, zamanla, bilhassa son 
yıllarda, asıl görevini ihmal ettiği, ortak
larına gerektiği ölçüde hizmet vermediği, 
bazı sanayici firmalara ve ANAP İktida
rının imtiyazlı kişilerine menfaat sağlayan 
bir kuruluş haline geldiği, ortaklarına za
manında ve yeterince kredi, tohumluk, 
gübre, ilaç temin edemediği, hatta bun
ların dağıtımında yöneticilerin partizan
ca tu tum ve davranışın içine girerek yan
daşlarına imtiyaz ve öncelik tanıdıkları, 
ortaklarının ürününü değeri ile alamadı
ğı, ürün bedellerini peşin ve zamanında 
ödeyemediği, ortaklarından gerekli gerek
siz değişik adlar altında fon aidatı kesti
ği, bu fonlarda biriken meblağın yerinde 
kullanılmadığı, işleme kapasitesi miktarın
da ürün alamadığı, bu nedenle millî ser
vet olan makine ve tezgâh-teçhizatın atıl 
ve verimsiz kaldığı, bazı firmalara piyasa 
değerinin altında ürün sattığı, gelir kay
naklarını sorumsuzca harcadığı, sebebi 
belli olmayan yıllık zarara uğradığı, birli
ğin, altından kalkamayacağı, büyük bir 
borç yükü altında olduğu, sene sonlarm-

— 398 

8 . 11 . 1988 O : 1 

da ortaklarına prim veya risturn ödeme
diği, bunlar yetmiyormuş gibi, bir oldu 
bittiye getirilerek, bünyesine borç batağı 
içinde olan Yerfiskobirlik'i aldığı, bu irleş-
menin hukukiliğinin tartışılabilir olduğu, 
birlik yönetim statüsünün kooperatifçilik 
anlayışından çıktığı, tamamen ANAP İk
tidarının güdümüne girdiği iddiaları yay
gın hale gelmiş ve ayyuka çıkmıştır. 

Bütün bunların araştırılarak tespit 
edilmesi, Çukobirliğin atıl servet olmak
tan çıkarılarak ülke ekonomisine ve ortak
larına hizmet veren bir kuruluş haline ge
tirilmesinin sağlanması amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 inci ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırılması açılmasına arz ederiz. 

Orhan Şendağ 
Adana 

M. Halit Dağlı 
Adana 

Doğan Baran 
Niğde 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Atilla İmamoğlu 
Kahramanmaraş 

Baki Durmaz 
Afyon 

Mustafa Mura t Sökmenoğlu 
Hatay 

Abdulkadir Cenkçiler 
Bursa 

Hasan Namal 
Antalya 

İrfan Demfralp 
Samsun 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Ali Eser 
Samsun 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 
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Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Şinasi Altmer 
Zonguldak 

BAŞKAN — Önerge, gündemde ye
rini alacak, Meclis araştırması açılıp açıl
maması konusundaki öngörüşme, sırasın
da yapılacaktır. 

3. — Antalya Milletvekili İbrahim Demir 
ve 18 arkadaşının, sahillerimizin korunması için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Son yıllarda, özellikle güney sahille
rimizde, hızlı bir yapılaşma ve yerleşme 
müşahede edilmektedir. Plansız, program
sız, düzensiz ve denetimsiz bir şekilde ce
reyan etmekte olan bu gelişme sonucu, sa
hillerimizin tabiî güzellikleri tahrip olmak
ta, tarihî, kültürel ve turistik değerlerimiz 
azalmaktadır. 

Hükümet, kıyılarımızı koruyucu ted
birleri araştırmak, almak ve uygulamak 
yerine, sözkonusu tahribatı artırıcı bir tu
tum ve davranış içerisinde bulunmakta
dır. Çünkü Hükümet, bir yandan devle
tin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
yerleri, "Yap-İşlet-Devret" modeli veya 
uzun vadeli kiralama yoluyla yerli-yabancı 
yatırımcılara tahsis etmekte.öte yandan 
kredi imkânları ve esnek imar mevzuatı 
uygulamarıyla sahillerimizdeki düzensiz 
yapılaşmayı kolaylaştırmaktadır. 

Güneye doğru nüfus hareketleri, tu
rizm sektöründeki nispî gelişme, yüksek 
enflasyon, paramızın hızlı değer kaybı ve 
kooperatifleşme sahillerimizdeki yığılma, 
yapılaşma ve tahribatı hızlandırmaktır. 

Kamu kurum ve kuruluşlarının mi

safirhane, han, eğitim ya da dinlenme te
sisi adı altında, Devletin gücünü ve bütçe 
imkânlarını kullanmak suretiyle sahil yağ
macılığına iştirak ettiği gözlenmektedir. 
Özel kesim girişimcilerinin yanı sıra dev
let de sahillerimizde sınaî yatırımlar yap
maktadır. Hatta, devlet, tarım ve turizm 
öncelikli yörelerde küçük sanayi siteleri ve 
organize sanayi bölgeleri kurulmasına ön
cülük etmektedir. Bu da sahillerimizin kir
lenmesine ve önemli Devlet sorunlarının 
ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 

8 bin kilometreyi aşan sahillerimizin, 
Marmara ve Kuzey Ege'de yer alan 2 bin 
kilometrelik bölümü meskûn saha ve sa
nayi bölgeleri haline gelmiş bulunmakta
dır. Sahillerimizin Güney Ege ve Akde
niz'de bulunan diğer 2 bin kilometrelik 
bölümü, bugün yukarda saydığımız se
beplerle ciddî bir tahribatla karşı karşıya
dır. Vakit geçirilmeden ciddî tedbirler alın
maz ise, bu yöremizdeki mavi sularımız, 
koylarımız, kumsalımız ve ormanlarımız 
kısa süre sonra yok olacaktır. Yalnız bize 
değil, bütün insanlığa ve bilhassa gelecek 
nesillere ait olan bu güzellekleri, tarihî, 
kültürel ve estetik değerleri korumaya 
mecburuz. 

5 Temmuz 1988 tarihinde yayınlanan 
bir kararname ile Göcek, Gökova ve Fet
hiye körfezleri "Özel Çevre Koruma 
Bölgeleri" olarak ilan edilmiş ve Başba
kanlığa bağlı bir geçici koruma idaresi ku
rulması kararlaştırılmıştır. Bu karar bir ih
tiyaçtan kaynaklanmaktadır. Ancak, kıyı
larımızın böylesine kısmî ve geçici tedbir
lerle kurtarılması mümkün değildir. Ge
niş kapsamlı araştırma ve teferruatlı dü
zenlemelere ihtiyaç vardır. 

Türkiye bugün, Akdeniz'de tahrip ol
mamış, temiz kıyılara sahip tek ülkedir. 
Bu, ülkemiz açısından büyük bir avantaj 
teşkil etmektedir. 

Kıyılarımızın korunması, hiç kulla
nılmaması demek değildir. Diğer ülkele-
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rin hatalarına düşmeden ve onların tec
rübelerinden istifade ederek gerekli kanu
nî, idarî ve iktisadî tedbirleri almak sure
tiyle kıyılarımızı kontrollü kullanıma açar
sak, Türkiye hep cazip bir turizm ülkesi 
olarak kalabilir. 

Bunun için, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin konuya el atmasında ve alına
cak tedbirleri tespit etmesinde zaruret 
vardjr. 

Bu sebeple Anayasamızın 98 ve Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 nci madde
leri gereğince, sahillerimizin korunması 
konusunda bir Meclis araştırması açılma
sını i r z ve teklif ederiz. 

ibrahim Demir 
Antalya 

Doğan Baran 
Niğde 

Abdulkadir Cenkçiler 
Bursa 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Vefa Tanır 
Konya 

Adil Aydın 
Antalya 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Onol Sakar 
Manisa 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 
ibrahim Gürdal 

İsparta 
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Cemal Alişan 
Samsun 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Ömer Şeker 
Konya 

BAŞKAN — Önerge, gündemde ye
rini alacak, Meclis araştırması açılıp açıl
maması konusundaki öngörü şme, sırasın
da yapılacaktır. 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, denizcilik sektörü
nün içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Deniz taşımacılığı, gerek ülkemizin 
coğrafî konumu, gerekse dış ticaret yük
lerimizin yapısı ve hedef pazarlar gereği, 
ekonomide ağırlığı ve önceliği olan bir sek
tördür. Avrupa Topluluğuna üye olmayı 
amaçladığımız şu sıralarda, ülkemizde dış 
ticaretimizin miktar olarak yaklaşık yüz
de 86'sının, değer olarak da yüzde 
52'sinin deniz yoluyla gerçekleştiği bilin
mektedir. Ancak, deniz ticaretinin serma
ye - yoğun bir faaliyet olması, özellikle 
bizim gibi gelişmekte olan bir ülkede bu 
sektörün gelişmesi için devlet desteğinige-
niş ölçüde gerekli kılmaktadır. 

Son yıllarda bir miktar gelişme ol
muşsa da, bu gelişme durmuş ve sektör ye
niden krize sürüklenmiştir. Bunun sonu
cu olarak, filomuzdaki büyüme durmuş, 
zaman içinde yaşlanan gemilerin yerine 
yeni gemiler alınmadığı veya yaptırılma
dığı için filonun uluslararası rekabet gü
cü kalmamıştır. Gemi inşaat sanayiinin de 

400 — 
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gelişmesi durmuş, limanlanınız da ihtiyaç
ları karşılamaktan uzaktır.Türkiye, dünya 
deniz ticaretinde yeterli payı alama
maktadır. 

2000 yılındaki bir Türkiye'de, ülke 
ekonomisinin sıkı sıkıya bağlı olduğu dış 
ticaret imkanlarının, güçlü bir millî filo, 
çağdaş öğrenim ve eğitim görmüş kimse
lerce yönetilen bir Türk deniz ticareti ile 
olabilmesi için bir an evvel tedbir almak 
zarureti doğmuştur. 

Kendi kaderine terk edilemeyecek 
olan bu sektörde, yatırımları yeniden baş
latacak ve sektörün ekonomiye katkısını 
yeniden sağlayacak tedbirlerin alınması, 
deniz ticaret sektörünün içinde bulundu
ğu vahim durumun araştırılması gerekli 
hale gelmiştir. 

Deniz taşımacılığında yeterli pay ala
bilme doğrultusunda adımların atılması, 
yeterli teşvik tedbirlerinin alınabilmesi, 
denizciliğimizi düzenleyen ve yürürlükte 
olan mevzuatı günün gelişen şartları için
de yeniden düzenlenmesine imkân kılacak 
tedbirlerle deniz ticaret sektörünün için
de bulunduğu krizden kurtaracak tedbir
lerin alınabilmesi, meselenin özüne inile
rek araştırılması için, Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
gereğince Meclis araştırması açılmasını 
saygıyla arz ederiz. 

M. Mura t Sökmenoğlu 
Hatay 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 
Ali Eser 
Samsun 

ibrahim Demir 
Antalya 

Hasan Ekinci 
Artvin 

Hasan Namal 
Antalya 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Baki Durmaz 
Afyon 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Mehmet Tahir Şaşmaz 
Elazığ 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

BAŞKAN — Önerge, gündemde ye
rini alacak, Meclis araştırması açılıp açıl
maması konusundaki öngörüşme, sırasın
da yapılacaktır. 

5. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertü
zün ve 16 arkadastnm, Hükümetçe izlenen yabancı 
sermeye politikasını iktisadî, siyasi, malî ve tek
nolojik boyutlarıyla incelemek ve bu konuda alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Günümüz dünya ekonomisinde ülke
ler arasında gerek doğrudan ve gerekse 
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dolaylı yabancı sermaye hareketleri gide
rek gelişmektedir. 

Gelişmiş ülkeler bir yandan sermeye 
ihraç eder, diğer yandan sermaye ithal 
ederlerken, gelişmekte olan ülkeler genel
likle sermaye ithal etmektedirler. Yabancı 
sermaye çok kârlı ve az riskli ülkelere doğ
ru sürekli bir hareketlilik içindedir. 

Türk ekonomisinin tasarruf, döviz ve 
teknolojik açıklarının kapatılmasında ya
bancı sermayeden en rasyonel ve en etkin 
bir şekilde yararlanması gereği açıktır. 

ANAP Hükümeti, yabancı sermaye 
mevzuatımızı son derece liberal hale ge
tirmiş ve ülkeye kısa zamanda gerek do
ğudan ve gerekse batıdan yabancı serma
ye akımının hızlanacağını iddia etmiştir. 

Ne var ki, 1984-87 döneminde Tür
kiye'ye gelen yabancı sermeye, yılda or
talama olarak 150 milyon dolar civarında 
kalmış ve verilen büyük imtiyazlara rağ
men, yabancı sermaye girişi beklenen öl
çüde gerçekleşmemiştir. 

ANAP Hükümeti, millî sanayileşme 
ve kalkınma hedeflerimizi destekleyici ve 
güçlendirici yönde bir yabancı sermaye 
politikası izleyememektedir. "Yabancı ser
maye politikasının sanayileşme ve dış ti
caret politikalarından soyutlanması düşü
nülemez. 

1984 sonrası gelen yabancı sermaye 
yatırıma ve üretime yönelmek yerine, da
ha ziyade hizmet sektörlerinde yoğunlaş
makta ve Türkiye uluslararası şirketlerin 
pazarı haline gelmektedir. Bir başka ifa
de ile ülkemiz "Merkantilist" etkili bir ya
bancı sermaye girişi karşısında bulun
maktadır. 

ANAP İktidarının izlediği yabancı 
sermaye politikasını iktisadî, siyasî, malî 
ve teknolojik boyutlanyla incelemek, millî 
kalkınma hedeflerimize uygunluğunu be
lirlemek ve yabancı sermaye girişindeki ye
tersizliğin sebepleriyle alınması gerekli 

tedbirleri tespit etmek maksadıyla Anaya
sanın 98 inci ve Meclis içtüzüğünün 102 
ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis 
araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Adil Aydın 
Antalya 

Onol Sakar 
Manisa 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Vefa Tanır 
Konya 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Cemal Alişan 
Samsun 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Ömer Şeker 
Konya 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

BAŞKAN — Önerge, gündemde ye
rini alacak, Meclis araştırması açılıp açıl
maması konusundaki öngörüşme, sırasın
da yapılacaktır. 

Gündemin "Seçim" kısmına ge
çiyoruz. 
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V. — S E Ç İ M L E R 

1. —Anayasa Komisyonunda açtk bulunan 
bir üyelik için seçim. 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonun
daki açık üyeliğe, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunca, Tunceli Milletvekili Sayın 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertü-
zün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda emisyon hac
minde genişlemeye yol açan ve enflasyonu hızlan
dıran nedenleri ve bunlar içinde DÇM ve garanti
siz ticarî borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açümasma ilişkin önergesi 
(10/21) 

BAŞKAN — Zonguldak Milletveki
li Tevfik Ertüzün ve 19 arkadaşının, son 
yedi yılda emisyon hacminde genişleme
ye yol açan ve enflasyonu hızlandıran ne
denleri ve bunlar içinde D Ç M ve garan
tisiz ticarî borçların rolünü tespit etmek 
amacıyla Anayasınm 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesinin öngörüşmesine, kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Önerge üzerinde, Hükümet ve grup
lar konuşmuştu. 

Şimdi söz sırası, önerge sahibi olarak, 
Sayın Tevfik Ertüzün'de. 

Buyurun Sayın Ertüzün.(DYP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Ertüzün, süreniz 10 dakikadır. 
TEVFİK E R T Ü Z Ü N (Zonguldak) 

— Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bildiğiniz gibi, geçen hafta, dövize 
çevrilebilir mevduat ve garantisiz ticarî 

Orhan Veli Yıldırım aday gösterilmiştir. 
Oylar ın ıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin, "Gene l Görüşme ve 

Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
Öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

borçların; geniş ifadesiyle, ertelenen borç
ların, 1980 öncesi alınıp 1980 sonrasına er
telenen ve ödemeleri 1980 sonrasında ya
pılan borçlann enflasyon ve emisyon üze
rindeki etkilerini birlikte incelemiştik. 

Demiştik ki : "Aslında bu iddianın 
sahibi de biz değiliz, bu iddianın sahibi 
Sayın Başbakandır ve ekonomiyle ilgili sa
yın bakanlardır." Onlar bu iddiada bulun
muşlardır, biz de kendilerine "Eğer bu id
dianıza sahip çıkıyorsanız, geliniz, bu 
Meclisin çatısı altında bu meseleyi 
inceleyelim" dedik; ancak, ben son konuş
mamı yapamadım. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gi
bi, Devlet Bakanı Sayın Yusuf Bozkurt 
Özal, bir yer meselesinden dolayı, Mecli
si, hepimizi bir saatten fazla işgal etti ve 
geçen hafta görüşülmesi ve oylanması ge
reken bu araştırma önergesi nihayete er-
dirilemedi. 

Önerge üzerinde Anavatan Partisi 
sözcüsü ve Sayın Bakanın da konuşmala
rını dinledikten sonra, bugün sizlere bir 
özet değerlendirme arz etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, geçen hafta da 
ifade ettiğim gibi, 1978'de kısa vadeli 
borçlar -DÇM' le r de içinde olmak üzere-
5 milyar dolara varmıyordu. Size çok kı
sa bir mukayese arz etmek istiyorum. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

— 403 — 



T.B.M.M. B : 22 8 . 11 . 1988 O : 1 

Bugün, 7,3 milyar doları Dresdner 
Bank nezdinde ve 6 milyar doları Türki
ye'deki bankalarda döviz tevdiat hesabı 
olarak bulunmak üzere, ayrıca 8 milyar 
dolar da devletin kısa vadeli bocu dikkate 
alındığında, toplam olarak 20 milyar do
ları aşan bir kısa vadeli borç karşısındayız. 

Türkiye'deki bankalarda açılan döviz 
tevdiat hesabını dikkate almasak, kısa va
deli borçları -Dresdner hesapları kısa va
delidir; çünkü vadesi üç yıldan kısadır; bir 

- ila iki yıl arasındadır. 1980'den önce, üç 
yıldan kısa vadeli hesaplar, "Kısa vadeli" 
olarak gösteriliyordu, üç yılı aşanlar "Or
ta vadeli" hesaba giriyordu, halbuki bu
gün, bu Çanım değişmiştir ve Dresdner he
sapları üç yıldan az vadeli olmakla birlik
te, orta vadeli hesaplar içine alınmıştır; 
ama gerçekte bunlar kısa vadelidir- 15 mil
yar dolar kabul etsek, toplam borçları da 
38 milyar dolar olarak nazarı itibara al
sak dahi, kısa vadeli borçların toplam 
borçlar içindeki payı yüzde 40 olur. Bu 
oran, bugün, borçlu ülkeler içindeki en 
yüksek orandır.Yani, Türkiye, kısa vadeli 
borçların toplam borçlar içindeki payı iti
bariyle, dünyada en ağır borç yüküne sa
hip ülke haline gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, 
burada, "32 milyar liralık D Ç M borcu
nun ertelenmesi için 1.7 trilyon lira para 
basıldığını" söyledi. Yani, buradan şöyle 
bir hesap çıkıyor. Bu dönemde ne kadar 
para basılmış? 1987 yılı sonu itibariyle, 
yaklaşık olarak 3 trilyon liraya yakın para 
basılmış. Bunda DÇM' le r ve garantisiz 
dış ticarî borçlar, yani ertelenen borçların 
Türk Lirası karşılığı ne kadar? İşte bunu 
düştüğünüz zaman, geri kalanlar normal 
şartlarda basılmış; ama, bu borçların kar
şılığı olan Türk Lirası da emisyon olarak 
piyasaya çıkarılmış şeklinde ifade ediliyor. 
Yani bu, fevkalade saçma ve fevkalade re-
dikül bir iddiadır, hatta bu bir iddia da de

ğildir, bir iftiradır ve iftiradan da öteye 
geçemez. 

Değerli milletvekilleri, geçen hafta da 
ifade ettiğim gibi, 1984 - 1987 yılları ara
sında ertelenen borçlardan yapılan geri 
ödemeler 1.5 milyar dolardır; halbuki, bu 
dönemde yapılan toplam borç ödemeleri 
ise 17 milyar dolardır. Demek ki, ertele
nen borçların toplam borçlar içindeki pa
yı, yani toplam borç geri ödemesi içinde
ki payı yüzde 9'dan ibaret. 

Değerli milletvekilleri, hiç şüphesiz, 
bu borç, Merkez Bankasına devredilmiş 
olsa dahi, para basılarak ödenmez; nere
den ödenir? Ülkenin döviz kaynaklarından 
ödenir; biraz sonra size onu da arz 
ederim. 

Kaldı ki, Hükümete şu soruyu sor
mak herhalde hakkımızdır : Hükümet, 
ertelenen borçları, 1983 sonunda iktidara 
geldiği zaman bilmiyor muydu? Ertelenen 
borçlar içinde DÇM'ler in payını, garan
tisiz ticarî borçların payını bilmiyor muy
du? Bunların emisyona müracaat edilerek 
ödeneceğini bilmiyor muydu ve niçin ona 
göre bir enflasyon hedefi koymadı? Eğer 
böyle yapılacaksa, yani, emisyona gidilip, 
para basılıp, bu borçlar ödenecek idiyse, 
tutarlı olmak bakımından ona göre bir 
enflasyon hedefinin konması gerekmez 
miydi? Siz, 1984'ten itibaren, yüzde 
20'lerde enflasyon hedefi koymuşsunuz; 
ama, enflasyon yüzde 50'lere, yüzde 
100'lere gelmiş ve şimdi buna bir sebep 
arıyorsunuz; başka bir şey değil bu. 

Değerli milletvekilleri, sayın Anava
tan Partisi sözcüsü burada, birtakım şir
ketler kurduğunu, şirket yönetimini fev
kalade iyi bildiğini vesaireyi iddia etti. 
Şimdi, sayın sözcüye ve değerli Genel Ku
rula ifade etmek isterim ki, şirket yöneti
mi ile ülke ekonomisinin yönetimi tama
men birbirinden farklı hadiselerdir. Mak-
ro ekonomi kitaplarının başında, daha ilk 
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sayfalarında denir ki, "Mikroların topla
mı, makroyu vermez." Yani siz, ülkede, 
şirketlerin gelirini, kârlarını, kişilerin ge
lirlerini vesaireyi topladığınız zaman, ül
kede yaratılan geliri bulamazsınız; arala
rında çok değişik ilişkiler vardır, araların
da birtakım parametreler vardır. 

Kişilerin tasarruf eğiliminden gide
rek ülkenin tasarruf eğilimini bulamazsı
nız. O itibarla, sizin, işte çok sık olarak 
karıştırdığınız husus budur. Şirket yöne
timi ile ülke yönetimini karıştırıyorsunuz. 
Bir ülkede şirketler kâr edebilir veya şir
ketler çok kârlı olabilir; ama, ülke ekono
misi kötüye gidebilir. Bunun en açık ör
neğini, çokuluslu şirketlerin büyük kârlar 
sağladıkları gelişmekte olan az gelişmiş ül
kelerde görüyoruz. Buna, Asya'yı, Uzak
doğu'yu, Afrika'yı veya Latin Amerika'
yı alın. Özellikle buralarda çokuluslu şir
ketler büyük kârlar sağlıyorlar; ama, bun
ların büyük kârları, o ülke ekonomileri
nin iyi performans göstermesine, iyi bir 
performans içinde olmasına imkân vermi
yor, onunla identik değildir; burada ayni
yet yok. İşte, hadise budur. 

Değerli milletvekilleri, sayın sözcü, 
burada bir Herberger formülünden beh-
setti. O Herberger fomülüne göre, yatı
rımları koruyor, borç geri ödemelerini ko
yuyor ve zannedersem ortaya şöyle bir so
nuç çıkarıyor : DÇM' l i garatisiz borçlar 
ödeme zamanında üretimi artırmadığı 
için, enflasyon üzerindeki etkisi yüzde 66. 
Sayın Bakan da, "1980 - 1987 emisyonu
n u n yüzde 60 ' ı , D Ç M ' l e r d e n 
kaynaklanmıştır" demiş. 

Her borç, alındığında, ekonomi üze
rinde, üretimi ve reel geliri artırıcı etki ya
par. Bu etki, ödendiği zaman yoktur. Bu, 
ister D Ç M olsun, ister döviz tevdiat he
sabı olsun, ister hükümetlerarası borç ol
sun, ister Dünya Bankasından aldığınız 
borç olsun; ne olursa olsun. Tabiî ki, bor-
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cu ödediğiniz zaman üretim üzerinde et
kisi yok; ama borcu aldığınız zaman, üre
time onu enjekte ettiğinizde üretim üze
rine etkisi var. 

N U H M E H M E T KAŞIKÇI (Kay
seri) — Kumar borcu?.. 

TEVFİK E R T Ü Z Ü N (Devam) — 
Dinley in e fendim. Bi lmiyorsunuz , 
dinleyin... 

Bugün, ülkenin elde ettiği üretimde, 
elde ettiği dövizde, DÇM'lerle finanse et
tiği yatırımların etkisi yok mu? Var. İnkâr 
edebilir misiniz? Edemezsiniz. O halde, 
bu Herberger fomülü statik analize uyar. 
Dış borç olayı, bir dinamik analizi gerek
tirir; dinamik analizde bu kullanılmaz. 
Bunu size kim yazdıysa yanlış yazmış. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, topar
layınız efendim. 

TEVFİK E R T Ü Z Ü N (Devam) — 
Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Değerli milletvekilleri, bir de ihracat 
rakamı söylendi; 2.2 dendi. 1979 esas alı
nıyor... Anavatan Partisi Hükümeti, eko
nomik göstergelerde bazen 1979'u esas alı
yor, bazen 1980'i alıyor, bazen 1983' alı
yor, bazen 1977'yi alıyor... Yani, bir ka
rar verse, biz de mukayeseleri ona göre 
yapsak... Ben, sadece şu kadarını ifade et
mek istiyorum : Bu 1977 - 1980 -geçen 
gün de bir vesileyle söyledim- Türkiye'nin 
çok değişik şatlar yaşadığı bir dönemdi. 
O dönemi kendi şartları içinde mütalaa et
mek gerekir; ama siz eğer bir mukayese 
yapmak istiyorsanız, işte size 1963 - 1977 
dönemi. Bu dönemde, yılda ortalama yüz
de 6.7'lik kalkınma hızı, yüzde 15'lik enf
lasyonla sağlanmış. Herhalde buna kim
senin itirazı yok. Böyle bir ekonomik per
formans, acaba 1980'den sonra ya da 
1983'ten sonra ortaya konabilmiş mi? Ko
namamış. O halde, 1977 - 1979'la yapı
lan mukayeselerin hiçbir anlamı yoktur. 
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Kaldı ki, 1979'da 2 müyar 200 mil
yon dolar olan ihracaat 1980'de 3 milyar 
dolara çıkmıştır. Yani, o günkü şartlar 
içinde fevkalade ciddî bir gelişme sağlan
mıştır. 1983'ün ihracatı da zaten 6 milyar 
dolara yaklaşmıştır. Hepsi dahil; hayalîsi, 
ticarîsi vesairesi bugün 10 milyar dolar ya
pıyor -zor yapıyor- ve 10 milyar doların 
ekonomiye maliyeti ortada. Yani, bir eko
nomiyi bütün göstergeleriyle beraber de
ğerlendirmek gerekir. 

Yine, sayın sözcü diyor ki, efendim, 
"İşte bir enflasyon var; enflasyonun dışın
da da bir şey yoktur. Bu enflasyon da iner
se, muhalefetin elinde bir şey 
kalmayacak" vesaire. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkede eko
nomik istikrarın ve ekonomik performan
sın temel göstergesi enflasyondur. Yani, si
ze sorarlar; bununla ilgili bazı şeyler var, 
emisyon artışı, bütçı açığı, kamu finans
man dengesi vesaire. Yabancılar size bu
nu sorar : Bir ülkede "Bütçe açığının mil
lî gelire oranı nedir?" derler. Başka bir şey 
sormalarına gerek yoktur. Türkiye'de yüz
de 5. Bunun standardı yüzde 2. Biz, stan
dardı yüzde 150 aşmışız. Hatta -şimdi yu
karıda tartışıyoruz- bugün, bütçe,Türki-
ye'de kamu kesimini kapsamıyor; kamu 
kesiminin gayet küçük bir kısmı, gayet kü
çük bir bölümü... Onun dışında devasa bir 
kamu sektörü var. Bütçe, zavallı, bir ke
narda kalmış. Kamu finansman dengesi
nin millî hâsılaya oranı yüzde 10. Yani, 
standardı yüzde 2; siz yüzde 500 katla
mışsınız. 

Bir de, size, enflasyonu sorarlar. İş
te, enflasyon da yüzde 70'lerde, 80'lerde 
dediğiniz zaman, "Bu ekonomide yapıla
cak bir şey yok" derler. "Bu ekonomiyi 
derhal ameliyat masasına yatırmak lazım, 
bıçak atmanız lazım; artık aspirin devri 
geçmiş bu ekonomide..." 

Yani, savunduğunuz şeylerde tutarlı 
olmanızı size tavsiye ederim; tutarlı savu

nun. Belki bazı şeyleri savunabilirsiniz; 
ama savunduğunuz zaman, iddialarınız 
doğrulan yansıtsın, tutarlı olsun. 

Şimdi, sayın sözcü diyor ki, "1968'de 
2 500 lira ila 5 000 lira arasındaki aile..." 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün, rica 
edeceğim... Sayın sözcü 20 dakika konuş
muş, o 20 dakikaya 20 dakika cevap ve
rirseniz, sürenizi aşarsınız. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Sayın Başkanım, toparlıyorum, biti
riyorum. 

"Efendim, 2 500 üa 5 000 lira ara
sında gelir elde eden aile sayısı 1968 Tür-
kiyesinde yüzde 20 imiş, bugün sıfır ol-
muşmuş..." 

Değerli milletvekilleri, yani, böyle 
mukayese yapılır mı, böyle mukayese olur 
mu?.. 2 500 ila 5 000 liranın bugünkü de
ğeri 500 bin lirayla 1 milyon lira arası ge
lir seviyesidir. 1968'den bugüne kadar, fi
yatlar en az 200 kat artmıştır. Bugün siz, 
hâlâ, 2 500 lira ila 5 000 lira arasında ge
lir elde eden arıyorsunuz., Yani 5 000 li
rayla Türkiye'de hiçbir şey alınmıyor. 
1981'in 5 000 lirası... 1981'de 5 000 liralık 
banknot ilk defa tedavüle çıktığı zaman, 
bir aileyi geçindiriyordu, kirasını da ödü
yordu; bugün, o 5 000 lira bitmiş, kalk
mış ortadan. 

O itibarla, eğer bu iddianızda sami
miyseniz, gelin bu araştırma önergesine 
destek verin, bu araştırma önergesini ele 
alalım. Değerli milletvekilleri, bunun al
tından çok şey çıkacaktır; 1988 Türkiye-
sinin, Türk ekonomisinin niye bu nokta
ya geldiği ortaya çıkacaktır. 

Değerli milletvekilleri, aslında, enf
lasyon ve emisyonun sebepleri fevkalade 
açıktır. Size, birkaç cümle ile kısaca satır
başları halinde özetleyeceğim. 

Türkiye'de, 1980 sonrasında, doğru
dan üretken olmayan yatırımlar yapıl
mıştır. 
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BAŞKAN — Sayın Ertüzün, grup 
sözcülerinin konuşmasına yakın konuşma 
süresindesiniz... Rica ediyorum... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim; çok kısa. 

Bu yatırımlar, bu üretken olmayan 
yatırımlar, kısa vadeli ve yüksek faizli; ya
ni, pahalı iç ve dış borçlanmayla finanse 
edilmiştir. Değerli milletvekilleri, böyle bir 
finansman modelini biz 19 uncu Yüzyıl sö
mürgelerinde görüyoruz. Alınız işte Hin
distan'ı, alınız Uzakdoğu'yu; böyle olmuş
tur. (DYP sıralarından alkışlar) 

"Irak'a yapılan mal mukabili ihra
catta ihracatçılara yapılan ödemeler emis
yona yol açmıştır..." Bunlar fevkalade açık 
sebeplerdir. Türk Lirasının değerinde 25 
kata varan azalmalar, kayıplar ithalat ma
liyetini büyütmüş ve emisyonu genişlet
miştir. Vergi gelirlerinin artınlamaması ve 
biraz önce bahsettiğim bütçe açığının ve 
kamu finansman açığının fevkalade boyut
lara ulaşması, emisyonu artıran temel se
beplerdir; ama isterseniz, önergeyi destek
lersiniz bu temel sebepleri, ayrıntı sebep
leriyle, -eğer o iddianızın sahibiyseniz- bu 
çatı altında inceleriz. 

Hepinize saygılar sunuyorum efen
dim. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ertüzün. 

Meclis araştırması önergesi üzerinde
ki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Meclis 
araştırması önergesi kabul edilmiştir. 

2. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 
20 arkadaşının, millî eğitimin içinde bulunduğu 
sorunların nedenlerim tespit etmek amacıyla Mec
lis araştırması açtlmastna ilişkin önergesi (10/20) 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Ad
nan Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğiti
min içinde bulunduğu sorunların neden
lerini tespit amacıyla, Anayasanın 98 in

ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesinin öngörü şmesine baş
lıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Öüyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Eğitim yatırımların en pahalısı; fakat 
en güvenceli ve kârlısıdır. Eğitime ayrılan 
bir birimlik yatırım, ulusal geliri üç birim
den daha fazla artırmaktadır. Çağ atlamak 
şöyle dursun, çağa yaklaşmak için kalkın
manın klavuzunun eğitim, eğitimin kla-
vuzunun da bilim olduğu ilkesinin yaşa
ma aktarılması gerekir. Eğitim insan ol
manın, ulus olmanın, devlet olmanın vaz
geçilmez koşuludur. Teokratik yapıyla 600 
yıllık süre içinde ulus olma niteliğine eri
şemeyen Osmanlı'dan yeni bir devlet or
taya çıkaran Atatürk, 24 Kasım 1928'de 
yürürlüğe giren millet mektepleri yönet
meliğine "Türk Ulusuna bağımsızlığını, 
özgürlüğünü, demokratik cumhuriyet dü
zeniyle ulusal egemenliğini kazandırdık
tan sonra, sıra çağdaşlaşmanın köşe taşı
nı oluşturan eğitim ve kültür savaşına gel
miştir. Bu kez geniş halk kitleleri bilmez
liğin koyu karanlığından, boş inanç ve dü
şüncelerden, sömürü aracı olmaktan 
kurtarılacaktır" kaydını koydurmuştur. 

Son yıllarda Atatürk ilke ve devrim
lerinin yörüngesinden uzaklaştırılan Türk 
millî eğitimi, Ozal Hükümetleri dönemin
de, tarikatların, teokratik devlet özlemci
lerinin ve özel sektörün emrine sunulmuş
tur. Türk - İslam sentezine hizmet eden 
müfredat programları ile, bilgili, atılım
cı, araştırıcı, yaratıcı ve uygulayıcı insan
ların yetişmesi engellenmektedir. Ders ki
tapları çağdaş, standart ve pedagojik ol
mak koşullarından soyutlanmış, tutucu
luk, okullara en büyük boyutları ile sokul
muştur. Okulların ve Bakanlığın içinde di-



T.B.M.M. B : 22 8 . 11 . 1988 O : 1 

nî biçimde selamlaşmalar, medrese stili hal 
hatır sormalar moda haline gelmiştir. 
İmam hatip kaynaklı, Yüksek İslam Ens
titüsü ve İlahiyat Fakültesi çıkışlı ya da 
Türk - İslam sentezi yanlısı kişiler, ba
kanlığın en üst kademelerinden en küçük 
birimlerine kadar yönetici yapılmıştır. 

Atatürk ilke ve devrimlerini savunan 
öğretmenler üzerinde siyasî ve ekonomik 
baskı uygulanmaktadır. Bakanlık ve vali
likler göstermelik soruşturmalarla öğret
menleri oradan oraya sürüp, haklarında 
disiplin cezalan uygulamaktadır. Aile bir
liği parçalanan, yaşamını borç içerisinde 
sürdüren eğitimciler, yılgın, suskun bir ke
sim haline getirilmiştir. 

Anayasamızın 42 nci maddesi 'Eği
tim ve öğretim Atatürk ilke ve devrimleri 
doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim 
esaslarına göre Devletin gözetim ve dene
timi altında yapılır. Bu esâslara aykırı eği
tim ve öğretim yerleri açılamaz." hükmü
nü getirmiş. Kimsenin eğitim ve öğretim 
hakkından yoksun bırakılamıyacağını da 
güvenceye bağlamıştır. 1980 öncesine gö
re Genel Bütçeden eğitime ayrılan ödenek, 
yüzde 50'den fazla azalırken, özel okullar, 
kurslar ve dershaneler körüklenmektedir. 
Eğitim bir kamu hizmeti olmaktan çıkar
tılıp, kâr ve sömürü alanı haline getirilmiş
tir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, 
hak olan eğitim, varlıklı kişilere özgü bir 
ayrıcalık olmuştur. Bir taraftan zengin aile 
çocukları için ilkokuldan başlayıp Üniver
siteye kadar uzanan özel okullar açılırken, 
diğer taraftan, devlet okulları, araçsız, ge-
reçsiz, öğretmensiz, işlevlerini sürdürmek
tedir. Devlet eliyle açılan Anadolu Lise
leri ile bu uçurum daha da derinleştirile
rek, çocukların ruhsal yapılarında yaralar 
açılmaktadır. İktidar, parayı ver oku, ve-
remiyorsan Kur 'an kurslarına git, dilen
cilik yap, hapishanelere düş, karnını do
yur demektedir. 

Yurt düzeyine örümcek ağı gibi ya
yılan, sayıları onbinleri bulan vakıf pan
siyonlarında tarikat müritlerinin, körpe 
beyinleri cumhuriyet ve Atatürk düşma
nı olarak yetiştirme çabaları sürerken, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
olaya seyirci kalmayı yeğleyip, pansiyon
ların denetimini düzenleyecek yönetmeli
ğin yürürlüğe girişini askıya almada sa
kınca görmemektedir. 

Türk millî eğitiminin içine sürüklen
diği açmazların, eğitimcilerin ve eğitim so
runlarının nedenlerinin araştırılıp saptan
ması için, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102, Anayasanın 98 inci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
için gereğinin yapılmasını dileriz. 

Adnan Keskin 
Denizli 

Ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Balıkesir Milletvekili Sayın Önder Kırlı, 
bu araştırma önergesine katıldığını bir ya
zıyla Başkanlığımıza bildirmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
Buyursunlar Sayın Millî Eğitim 

Bakanı. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELAL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; millî eğitim konusunda bu
gün gündeme gelen Meclis araştırması 
açılması talebi, aslında, Türk millî eğiti
mi bakımından yeni değildir; 17 ve 18 in
ci Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama 
dönemlerinde, bilindiği gibi, çeşitli defa
lar, millî eğitim konusunda Meclis araş
tırması, genel görüşme, yazılı ve sözlü so
rular gündeme gelmiştir. Ben de huzur
larınıza son bir yılda zaman zaman çık
ma fırsatını bulmaktayım. Aslında, geçen 
haftalarda yaptığım konuşmalarda da be
lirttiğim gibi, Türkiye'de, bana göre, en 
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başta gündem maddesi olması gereken 
millî eğitimin çeşitli sorunlarının hangi ve
sile ile olursa olsun ele alınması son dere
ce faydalıdır. 

Şunu her zaman kabul ediyoruz ve 
belirtiyoruz; Türk millî eğitiminde çeşitli 
problemler vardır, Türk millî eğitiminin 
açmazları vardır, Türk millî eğitimininin 
ihtiyaçları vardır ve bunu da, mutlaka, hü
kümet olarak, devlet olarak, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi olarak, millet olarak 
halletmek ve bu ihtiyaçları karşılamak 
mecburiyetindeyiz; ama şunu da bütün 
insaf sahipleri teslim edeceklerdir ki, Türk 
millî eğitiminin içinde bulunduğu bu 
problemler, hiçbir şekilde, birkaç yılın 
problemi değildir. Bu problemler, maale
sef, Özellikle son otuz yılda çeşitli hükü
met politikaları ile ve çeşitli uygulamalarla 
birikmiş problemlerdir. Bunları çözmek 
için, sadece Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı olarak değil, hükümet olarak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi dahil, dev
let olarak ve bütün Türk Milleti ve Türk 
Halkı olarak elimizden geleni yapmak 
mecburiyetindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cum
huriyeti Devletinin millî eğitim politikası 
tespit edilmiştir; Cumhuriyetin kuruluşu 
ile birlikte ve Kurucumuz Büyük Ata
türk'ün, çeşitli çalışmalarıyla ve ilkeleriyle 
birlikte tespit edilmiştir. Daha sonra ge
len çeşitli Cumhuriyet hükümetleri, bazı 
farklılıklarla, bu temel ilkeleri her zaman 
vazetmişler, kabul etmişler, beyan etmiş
ler ve ellerinden geldiğince, bu ilkeler çer
çevesinde millî eğitim politikalarını yürüt
meye çalışmışlardır. 

Bu Meclis araştırması önergesinde, -
millî eğitimin çeşitli sorunlarını dile getir
me bakımından faydalı olmakla beraber-
maalesef, önerge sahibi sayın milletvekil
lerinin, belirli sloganlar ve kalıplaşmış bazı 
ifadelerle yetindiğini ve millî eğitimin ger

çek meselelerinin bu kalıplar içinde eriyip 
gittiğini üzelerek ve esefle müşahede 
ediyoruz. 

25 Aralık 1987 tarihinde Yüce Mec
lisin tasvibine sunulan hükümet progra
mında, aynen, "Geleceğimizin teminatı 
olan çocuklarımızın ve gençlerimizin mo
dern ve ileri Türkiye idealine, Atatürk il
ke ve inkılaplarına bağlı, millî, manevî ve 
ahlakî değerlerimizi benimsemiş, bilgili, 
ilmî düşünceye sahip, herkese karşı sevgi, 
saygı ve müsamaha besleyen, medenî bi
rer insan olarak yetişmelerini millî eğiti
min esası sayarız" denilmektedir. Gene 
aynı hükümet programında, " H ü k ü m e 
timiz dönemininde millî eğitim, en başta 
gelen öneme sahip konu olacaktır" denil
miştir., Cumhuriyet hükümetlerinin millî 
eğitim politikasını kelimelere sığdırmak 
güzel değil, kolay değil, hoş da değil; ama 
millî, laik ve çağdaş olarak özetlemek 
mümkündür. 

Önergede, genel olarak bazı arada 
ifadelere temas edilmekle beraber, daha 
çok, "Mil l î eğitim yatırımlarına ve millî 
eğitim harcamalarına, ödeneklerine az 
Önem verildiği, müfredat programlarının 
yetersizliği, yanlışlığı ve Atatürk ilke ve in
kılapları dışında olduğu, personelin din 
menşeli olduğu, öğretmenlere baskı yapıl
dığı, özel yurt ve pansiyonlann denetimin
de de Millî Eğitim Bakanlığının gereğini 
yapmadığ ı " hususlar ından bahsedil
mektedir. 

Şunu hemen kabul etmek gerekir ki, 
herhalde sizler de şaka olarak yazdınız; 
"Tutuculuk, okullara en büyük boyutla
rıyla sokulmuş, okulların ve Bakanlığın 
içinde dinî biçimde selamlaşmalar med
rese stili hal hatır sormalar moda haline 
gelmiştir" denilmektedir. Bendeniz, med
rese mezunu olmadığım için, bu medrese 
stili hal hatır sormaların nasıl olduğunu 
maalesef bilemiyorum; eğer bir sayın söz-
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cü bize öğretirlerse, biz de bundan sonra, 
Bakanlığın içinde dikkat eder, bu çeşit hal 
hatır sormalara mani olmaya çalışırız 
efendim. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Selamü naleykü m!.. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — De
magoji yapma. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Devamla) — Efendim, bendenize 
bu küçük nükte fırsatını çok görmeyiniz, 
sizin resmî önergenizde bu demagoji bu
lunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, "Türk - İslam 
sentezine hizmet eden müfredat program
larıyla, bilgili, atılımcı, araştırıcı, yaratıcı 
ve uygulayıcı insanlann yetişmesi engel
lenmektedir. Ders kitapları çağdaş, stan
dart ve pedagojik olma koşullarından 
soyutlanmıştır'' denilmektedir. 

Eğitimimiz, Millî Eğitim Temel Ka
nunuyla, bütün yönetmelikleri, bütün öğ
retim ve .'ers programlarıyla, ders kitap
larıyla millî olmak zorundadır. Cumhu
riyetimizin kuruluşundan bugüne kadar 
hep böyle olagelmiştir. Bugün de, eğitimi
miz her yönüyle millîdir. Halbuki, bu so
ru önergesinde, "Türk - İslam sentezine 
hizmet eden müfredat programlarından, 
çağdaş, standart ve pedagojik olma koşul
larından soyutlanmış ders kitaplarından" 
söz edilmektedir ki, bunlara hiçbir şekil
de katılmamız mümkün değildir. 

Bugün, ilkokullarımızda 9 adet ders 
adı ve her dersin, bir ders müfredat prog
ramı bulunmaktadır. İlkokul programı, 
genelde geliştirilerek, 1964 yılında pilot 
olarak seçilen ilkokullarda denenmeye 
başlanan ve değerlendirilip bütün ilkokul
larda uygulamaya konulan 1968 progra
mıdır. O tarihten bu yana, ilkokullarda 
bazı derslerin ders programları değiştiril
miştir. Şöyle ki : Türkçe 1981'de, din kül

türü ve ahlak bilgisi 1982'de, matematik 
1983'te, sosyal bilgiler Cumhuriyetimiz 
ünitesi -yani, Anayasa paralelinde-
1983'te, beden eğitimi 1987'de uygulama
ya konulmuştur. 

Ortaokulda ise 12 adet ders okutul
maktadır. Ortaokul programında 45 adet 
de seçmeli ders bulunmaktadır. Bu ders
lerden, Tükçe İ981'de, inkilap tarihi ve 
Atatürkçülük 1981'de, din kültürü ve ah
lak bilgisi 1982'de, millî tarih ve millî coğ
rafya ve vatandaşlık bilgileri 1985'te, mü
zik 1986'da, beden eğitimi 1987 yılında ge
liştirilip uygulaya konulmuş ve diğerleri 
daha eski yıllarda hazırlanmış program
lardır. 

Lise ve dengi okullarda ise 15 adet 
ders bulunmaktadır; ayrıca genel liseler
de 20 adet seçmeli ders mevcuttur. Bun
lardan, 1980 yılından bu yana program
ları geliştirilerek uygulamaya konulan 
derslerden bazılarını şöylece sıralamak 
mümkündür : İnkılap tarihi ve Atatürk
çülük 1981, din kültürü ve ahlak bilgisi 
1982, tarih ve coğrafya 1983, fizik, kim
ya, biyoloji ve felsefe 1985, sosyaloji ve mü
zik 1986, beden eğitimi ve millî güvenlik 
bilgisi 1987. 

Sayıları binleri geçen her tür seviye
deki okullara ait diğer bütün ders prog
ramlarını burada saymamız mümkün de
ğildir. Bu programların tamamı, Tebliğ
ler Dergilerinde yayımlanmış ve bir kıs
mı da kitap halinde basılmıştır. Böylece, 
müfredat programlarımız ve bunlara da
yalı olarak yazılan ders kitaplarımız, her
kesin görüş ve incelemesine açıktır. 

Bir ders programının ve bir ders ki
tabının hazırlanması işi, kısa sürede ya
pılabilen bir iş değildir. Bir ders progra
mı hazırlığında, birçok öğretmen, eğitim 
uzmanı ve öğretim üyesi, safha safha gö
rev alır. Ders kitaplarının hazırlanıp öğ
rencinin istifadesine sunulması işlemi de, 
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ders programı gibi, çeşitli safhalardan ge
çer; planlama, programlama, yazılma, de
ğerlendirme, basım ve yayım işleri bu saf
haların çok kısa bir ifadesidir. Bu safha
larda da, birçok eğitim uzmanı, yazar, öğ
retmen ve öğretim üyesi görev alır. Bütün 
bu çalışmalarda, Atatürk 'ün belirlediği 
millîlik anlayışıyla, çağdaş, modern ilim 
ve teknoloji esas alınmaktadır; bu anlayış
tan asla taviz verilmez. Bir ders progra
mının hazırlanması ve nihayet yeni prog
rama uygun ders kitabının yazılıp, öğren
cilerin istifadesine sunulması çalışmaları, 
önceki yılların birikimine ve devamlılığı
na dayanmakla beraber, bazen çok uzun 
zamana ihtiyaç göstermektedir. 

Şimdi, durum bu iken, soru önerge
si sahiplerine sormak gerekir : Hangi ders 
programı Tür - İslam sentezine hizmet 
eden programdır? Hangi ders kitabı çağ
daş standartlardan uzak ve pedagojik de
ğildir? Bunların, misallerle ifade edilmesi 
gerekir. "Yoksa, bazen gazetelere intikal 
eden, özel olarak yayınlanmış yardımcı ki
taplardan alınan çeşitli pasajlar, Bakanlı
ğı bu konuda bağlamayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bir de ' ' İmam-
hatip kaynaklı Yüksek İslam Enstitüsü ve 
İlahiyat Fakültesi çıkışlı ya da Türk -İslam 
sentezi yanlısı kişiler, Bakanlığın en üst ka
demelerinden en küçük birimlerine kadar 
yönetici yapılmıştır" iddiası var. 

Şimdi, bu Türk - İslam sentezi, tem
cit pilavına döndü. Daha önce de bahset
miştim; bunun karşı görüşte olanı, acaba, 
gayrî Türk, gayrî müslim sentezi falan mı
dır? Biz, böyle olduğunu düşünmüyoruz; 
ama şunu söyleyelim, bu çeşit, muğlak, 
müphem, havada, soyut iddialarla herhan
gi bir şekilde siyasî iktidarın kötülenme
si, bir grubun, bir misyonun tenkit edil
mesi bence mümkün değildir. 

Personel konusundaki iddialarının 
cevabını kısaca arz etmek isterim : Manc-

hester Üniversitesi mezunu bir doçent, 
müsteşardır. Bir siyasal bilgiler fakültesi 
mezunu, bir meslekî ve teknik grup me
zunu -doçent- ve bir Harp Okulu meslekî 
teknik grubu mezunu olmak üzere, üç 
müsteşar yardımcısı bulunmaktadır. 1 
edebiyat grubu branşında kurul başkanı, 
2 edebiyat grubu, 4 meslekî ve teknik gru
bu, 1 ortak dersler grubu, 1 ilahiyat bran
şında olmak üzere 8 genel müdür vardır. 
Bu 8 genel müdürün ilahiyat branşında 
olanı, Din Öğretimi Genel Müdürüdür. 
1 hukuk branşında hukuk müşaviri, 3 ede
biyat grubu, 6 fen grubu, 4 meslekî ve tek
nik grubu, 2 ortak dersler grubu, 1 ilahi
yat branşında olmak üzere 16 Genel Mü-
iür yardımcısı vardır. İlahiyat branşında 
olan genel müdür yardımcısı, Din Öğre
timi Genel Müdür Yardımcı sı dır. 3 ede
biyat grubu, 1 fen grubu, 7 meslekî ve tek
nik grubu, 1 ortak dersler grubu, 1 Siya
sal Bilgiler Fakültesi branşında olmak üze
re, 13 bağımsız daire başkanı; 17 edebi
yat grubu, 3 fen grubu, 10 meslekî teknik 
grubu, 3 ortak dersler grubu, 1 hukuk, 6 
ilahiyat branşında olmak üzere 40 bağımlı 
daire başkanı, ilahiyat branşında olan 6 
bağımlı daire başkanından 2'si Din Öğ
retimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı 
bulunmaktadır. 

Bakanlığımız merkez teşkilatında ha
len görev yapmakta olan toplam 83 üst ka
deme yöneticisinin yüzde 31,3'ü (26 kişi
dir) edebiyat grubu, yüzde 12'si (10 kişi
dir) fen grubu, yüzde 33,7'si (28 kişidir) 
meslekî ve teknik grubu, yüzde 8,4'ü (7 
kişidir) ortak dersler grubu, yüzde 4,8'i (4 
kişidir) hukuk grubu, yüzde 9,6'sı (8 kişi
dir) ilahiyat branşmdadır ve bu branşta 
olan 8 kişiden 4'ü, biraz önce söylediğim 
gibi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğün
de görev yapmaktadır. Demek ki, ilahiyat 
branşında olanların oranı yüzde 4,5'tir. 

Türkiye genelinde ise, 5 002 ortaokul 
ve lise müdüründen sadece 489'u (yani, 
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yüzde 9'u) din kültürü ve ahlak bilgisi öğ
retmenidir. Görüldüğü gibi, iddialar ta
mamen gerçek dışıdır. 

Öğretmene baskı meselesine gelince : 
Şunu açıklıkla ifade etmek isterim ki, öğ
retmenler, zaten, hiçbir şekilde, bizim dö
nemlerimizin bir neticesi olarak değil, de
min arz ettiğim birikimin bir sonucu ola
rak geçim sıkıntısı içinde bulunmakta 
iken, ayrıca hiçbir şekilde onlara siyasî ve 
ekonomik baskı uygulandığı iddiasını ka
bul etmiyoruz; bunlar bütünüyle hayal 
mahsulüdür. 

Öğretmenler arasında, görüş ayrılık
larından dolayı hiçbir değişik muamele ya
pılmamakta, adil davranılmaktadır. 500 
bin personeli olan bir Bakanlıkta Bakan
lık yapmaktayım. Eğer, bilgimiz dışında, 
bu şekilde bir baskı konusunda bilgisi olan 
varsa, bize iyi niyetle intikal ettirir ve eli
mizden geleni yaparız. 

Özel yurt ve pansiyonların denetimi
ne gelince : Türkiye'de özel yurt ve pan
siyonların denetimi üç şekilde yapılmak
tadır. Birincisi, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. 
Yurtkur'a bağlı olanların dışında kalan 
yurtların açılması, işletilmesi ve denetlen
mesi 5661 sayılı Kanuna göre yapılmak
tadır. Bu kanuna dayanarak çıkarılan iki 
yönetmelik, yurt ve pansiyonların açılma
sı, işletilmesi ve denetlenmesi hususlarını 
düzenlemektedir. Bunlardan birincisi, 4 
Aralık 1972 tarihli Özel Yükseköğretim 
Yurtları ve Benzeri Kurumlar Yönetme
liği, ikinciside, 22 Ekim 1973 tarihli Yük
seköğrenim Öğrenci Yurtları Dışında Ka
lan Özel Öğrenci Yurtlan ve Benzeri Ku
rumlar Hakkında Yönetmeliktir. 

Son derece detaylı olan bu iki yönet
meliğe göre, halen, Bakanlığımca düzen
li şekilde denetleme yapılmaktadır. Ayrı
ca, Bakanlığın Gençlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü bünyesinde, koordinasyonu 

sağlamak üzere, yeni bir ünite (Özel Yurt
lar ve Yönetim Dairesi Başkanlığı) kurul
muştur. 

ikinci olarak, İçişleri Bakanlığının 
denetimi gelmektedir. 2908 sayılı Dernek
ler Kanununa göre, merkez ve illerde de
netleme yapılmaktadır. Merkezlerde, ay
rı bir ünite şeklinde organize edilmiş, Der
nekler Özel Denetleme Grubu vardır. Ay
rıca, Emniyet Genel Müdürlüğü bünye
sinde Dernekler Özel Denetleme Şube 
Müdürlüğü kurulmuştur. Valilikler tara
fından, bu kuruluşlar devamlı olarak de
netlenmektedir. 

Üçüncü olarak, Vakıflar Genel Mü
dürlüğünün denetimi gelmektedir. Özel 
vakıflar tarafından açılan yurt ve pansi
yonların işletilmesi ve denetlenmesi, Me
denî Kanunun ilgili maddesine göre çıka
rılan yönetmelik esasları çerçevesinde ya
pılmaktadır. 

Değişik kaynaklı mevzuata göre, özel 
yurt ve pansiyonların açılması, işletilme
si ve denetlenmesi konusunda koordinas
yona ihtiyaç bulunduğundan, mevcut da
ğınık mevzuatı birleştiren bir yönetmelik 
hazırlanmış; ancak, üzerinde mutabakat 
sağlanamadığı için, henüz yürürlüğe gir
memiştir. Halen, bu konuda çalışmalar 
devam etmektedir ve bu koordinasyon ma
hiyetindeki yönetmeliğin hazırlanması bit
mek üzeredir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Keskin ve 
arkadaşlarının Meclis araştırması önerge
lerini dikkatle okudum. Bence, metnin en 
can alıcı kısmı, bilgili, atılımcı,araştırıcı, 
yaratıcı ve uygalayıcı insanların yetişmesi 
arzusunun belirtildiği kısımdır. Gerçekten 
de, dünyanın yeni bir yüzyıla girme yarı
şının başladığı günümüzde, bütün önce
likleri -Sayın Keskin ve arkadaşlarının ke
limelerini kullanarak söylüyorum- bilgili, 
atılımcı, araştırıcı, yaratıcı ve uygulayıcı 
insanların yetiştirileceği bir eğitim ve top-
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lum ortamı meydana getirmek için ayır
mamız gerekmektedir. Ne var ki, her şey
den önce, bu kelimeleri seçip kullanırken, 
boşlukta kalmamak ve hakikaten bu keli
melerin anlamlarına yakışan bir tavrı da 
ortaya koymak gerekir. Bilgi, fikir, hür dü
şünce, hoşgörü ve araştırma ortamı ancak 
böyle oluşturulur; yoksa, Sayın Keskin ve 
arkadaşlarının bir satırda bu kelimeleri 
peşpeşe dizdikten sonra, iki sayfalık bir 
metni, sübjektif, gerçeklerden uzak, hiç
bir inceleme ve araştırmaya dayanmayan 
ve belki son iki yasama döneminde en az 
on defa sorulup on defa cevabı alman mes
netsiz iddialarla değil. 

Şimdi, sorarım size sayın milletvekil
leri; "Boş inanç ve düşünceler, sömürü 
aracı, özel sektör emrine sunulmak, dinî 
biçimde selamlaşma, medrese stili hal ha
tır sorma, Türk - İslam sentezi yanlısı 
olma" gibi ifade ve ibarelerin hangisinin, 
bilimle, araştıncı olmayla, çağdaş standart 
ile ilgisi vardır? (ANAP sıralarından alkış
lar) Yüce Meclisin, bu gibi sübjektif, tek 
taraflı suçlamalarla kaybedecek vakti var 
mıdır? Bizim, burada, bütün düşünce uf
kumuzu zorlayarak, gelişmiş ülkelerle baş
lattığımız insangücü, beyingücü yarışını 
nasıl kazanacağımızı tartışmamız gerekir
ken, Türkiyemize yıllar kaybettiren ve 
Türk insanını sebepsiz yere birbirine dü
şüren önyargılı suçlamalarla, en önemli, 
en ciddî bir millî meseleyi bu şekilde ele 
almamız, effedilmez bir hata değil midir? 

İlmin ve teknolojinin, yaklaşmakta 
olan yeni bir eğitim reformunun, millet
lerarası forumlarda tartışması yapılırken, 
biz nelerle uğraşıyoruz... Geliniz, biz de, 
eğitim anlayışını kökünden değiştiren ge
lişmeleri ele alalım. Geliniz, 21 inci Yüz
yıl için diğer ülkeler neden yeni bir eği
tim reformu arayışı içindeler, ondan bah
sedelim. Varsa dağarcıklarda, bunlar or
taya konsun; yoksa, rivayet ve dedikodu

larla, muhayyel isnat ve evhamlarla Yüce 
Meclisi işgal etmeyelim. 

Bu sebeplerle, Meclis araştırması ta
lebinin reddedilmesi görüşünde olduğu
muzu belirtir, hepinize saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Mümtaz Güler; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA MÜMTAZ 
GÜLER (Uşak) — Sayın Başkan, saygı
değer milletvekilleri; Denizli Milletvekili 
Sayın Adnan Keskin ve 20 arkadaşının, 
Türk millî eğitiminin içine sürüklendiği 
açmazların ve eğitim sorunlarının sebep
lerinin araştırılıp tespit edilmesini öngö
ren, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 üncü maddeleri, Ana
yasamızın 98 inci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin Öner
geleri hakkında, Anavatan Partisi Grubu
nun görüş ve düşüncelerini Yüce Heyeti
nize arz etmek üzere huzurlarınızda bu
lunuyorum. Bu vesileyle, grubum ve şah
sım adına, en derin saygılarımı su
nuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
malumları olduğu üzere, kamu persone
linin üçte birini, devlet memurlarının yüz
de 40'ını istihdam eden Millî Eğitim Ba
kanlığımız, 66 bin eğitim ve öğretim ku
rumu, 391 bin öğretmen ve 11 milyon öğ
rencisiyle, yurdun en ücra köşelerine ve 
yurt dışına yayılan teşkilatlarıyla, nüfusun 
tamamına hizmet götüren, memleketimi
zin en büyük kuruluşudur. 

Devletimizin bekası ve refahı ile doğ
rudan ilgili olan, eğitim, gençlik ve spor 
hizmetlerinin yürütülmesinde, Atatürk'
ün emir ve direktifleri, Anayasımız, Millî 
Eğitim Temel Kanunu ve hükümet prog
ramımız, rehberimiz olmaktadır. 
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Büyük Atatürk, cumhuriyetin kuru
luşundan bir yıl sonra, eğitim felsefemi
zin, millî esaslar üzerinde inşa edilmesini 
ve yapılacak eğitim programlarının millî 
karakterde olmasını istemiş ve bu isteğini 
şu şekilde ifade etmiştir : "Türkiye Cum
huriyetinin yeni nesle vereceği eğitim, mil
lî eğitimdir. Yetişecek çocuklarımıza ve 
gençlerimize, görecekleri öğrenimin sını
rı ne olursa olsun, her şeyden önce Tür
kiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine, 
millî geleneklerine düşman olan bütün un
surlarla mücadele gereği öğretilmelidir." 

Millî Eğitim Bakanlığımız, millî eği
tim hizmetlerinin, millî karakteri bozul
madan yerine getirilmesinin şuuru ve gay
reti içerisindedir. Eğitim programlarının 
hazırlanmasında, Büyük Atatürk'ün en 
güzel şekilde özetlediği bu temel ilke esas 
alınmaktadır. Görüldüğü gibi, Millî Eği
tim Bakanlığımızın görev alanına giren 
hizmetlerinin önemli karakteri, millî olu
şudur. Bu millî karakter, Anayasamızda, 
Millî Eğitim Temel Kanununda, yüce mil
letimizin iradesi olarak ifadesini bul
muştur. 

Millî Eğitim Temel Kanununda 
"Türk millî eğitiminin temel amacı, Türk 
Milletinin bütün fertlerini Atatürk inkılap 
ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan 
Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Mil
letinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kül
türel değerlerini benimseyen, koruyan ve 
geliştiren; ailesini ve vatanını, milletini se
ven ve daima yüceltmeye çalışan; insan 
haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki 
temel ilkelere dayanan, demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluk
larını bilen ve bunları davranış haline ge
tirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; be
den, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımla
rından dengeli ve sağlıklı bir şekilde ge
lişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bi

limsel düşünce gücüne, geniş bir dünya 
görüşüne sahip insan haklarına saygılı, ki
şilik ve teşebbüse değer veren, topluma 
karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve 
verimli kişiler olarak yetiştirmek; ilgi, is
tidat ve kabiliyetlerini geliştirmek, gerek
li bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş 
görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle 
hayata hazırlamak ve onların, kendilerini 
mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna 
katkıda bulunacak bir meslek sahibi olma
larını sağlamak; böylece, bir yandan, Türk 
vatandaşlarının ve Türk toplumunun re
fah ve mutluluğunu artırmak, öte yandan, 
millî birlik ve bütünlük içinde, iktisadî, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek 
ve hızlandırmak ve nihayet, Türk Mille
tini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seç
kin bir ortağı yapmaktır'' denilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Anayasada ve Millî Eğitim Temel Kanu
nunda ifadesini bulan, eğitimin milliliği 
karakteri, 25 Aralık 1987 tarihinde Yüce 
Meclisin tasvibine sunulan hükümet prog
ramımızda da aynen şu şekilde yer almış
tır : "Geleceğimizin teminatı olan çocuk
larımızın ve gençlerimizin, modern ve ileri 
Türkiye idealine, Atatürk ilke ve inkılap
larına bağlı, millî, manevî, ahlakî değer
lerimizi benimsemiş, bilgili, ilmî düşün
ceye sahip, herkese karşı sevgi, saygı ve 
müsamaha besleyen medenî birer insan 
olarak yetişmelerini, millî eğitimin esası 
sayarız." 

( Hükümet programımızda öngördü
ğümüz, "Eğitim ve öğretim en fazla önem 
verdiğimiz konuların başında gelmekte
dir" şeklindeki ilkeyle, millî eğitim, önü
müzdeki beş yıllık dönemde esas ağırlık 
verilecek saha olarak tespit edilmiştir; bu 
ilke istikametinde çalışmalara devam edil
mektedir. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığı, millî kültürümüzü çağdaş uygarlık se-
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viyesinin üstüne çıkarmak gibi, büyük, di
namik ve yüce bir hedefi gerçekleştirmek 
görevini de üstlenmiştir. Bu hedefe ulaş
manın temel şartı, her şeyden önce, millî 
birlik ve beraberliğin sağlanması ve devam 
ettirilmesi; millî hedeflerin, millî değer ve 
menfaatlerin, eğitim yoluyla, çocuklar ve 
gençler dahil, milletimizin her kesimine 
mal edilmesi ve benimsetilmesidir. 

Millî Eğitim Gençlik.ve Spor Bakan
lığımızda bütün bu hizmetlerin yerine ge
tirilmesini sağlayan eğitim personeli, Ata
türk ilke ve inkılaplarına bağlı, milliyetçi 
ve her türlü şartlarda bu aziz vatanı ve Bü
yük Türk Milletinin sevkiidaresine yakı
şan cumhuriyet ve demokrasi esaslarını 
koruyacak, geliştirecek ve güçlendirecek 
seviye ve şahsiyete sahiptir. Kaldı ki, id
dia edildiği gibi, Bakanlık personelinin ta
mamının dikkate değer bir oranı dahi, is
lam enstitüsü mezunu değildir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
nın, mevcut 88 üst seviyedeki yöneticisi
nin mensup olduğu meslek gruplarını ve 
bunların gruplara dağılım yüzdelerini, 
benden önce konuşan Sayın Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı huzurlarınızda 
açıklanmıştır. 

Sayın milletvekilleri cumhuriyet dö
neminde işbaşına gelen her siyasî iktidar, 
millî eğitimi millî rayına oturtmak yerine, 
eğitimi ve öğretimi, eğitimcinin politika
sı haline getirmiş, bunun sonucu olarak 
da, artan ve çoğalan nüfusumuzun yanı 
sıra, yığınla birtakım meseleleri de günü
müze kadar sürüklemiş bulunmaktadır. 

Millî eğitimin münakaşa götürmeyen 
meseleleri, dün de vardı, bugün de var
dır; önemli olan, bu meseleleri müşahhas 
olarak ortaya koymak ve gereken tedbir
leri süratle almaktır. Her devirde, muha
lefet parti sözcüleri, millî eğitimin özün
deki aksamalan dile getirmek yerine, sa-
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tıhtaki bazı meseleleri gündeme getirme
yi âdet haline sokmuşlardır, esas olan, in
san unsurudur. Beşikten mezara kadar 
ilimle uğraşması gereken ve insanı şekil
lendiren eğitimcilerin millî eğitimi, eğiti
min millî rayına oturmasını sağlayacak 
millî eğitim politikasının oluşmasından 
ibarettir. Asıl hedef bu olmalıdır. 

Her seferinde hedef tahtası haline ge
tirilen bu Bakanlığımız, aslı esası olmayan 
karalamalardan büyük yaralar almaktadır. 
Anavatan İktidarı, millî eğitim meselele
rini cesaretle ele almış, birtakım temel 
problemlerin çözümünde önemli mesafe
ler kaydetmiştir. 

Her yıl, üniversiteye girmek için sı
raya giren çocuklarımızın sayısı katlana
rak büyümekte ve ürkütücü boyutlara 
ulaştığı görülmektedir. 

Orta ve lise sıralarında, medenî ve 
uygar ülkelerde gördüğümüzün aksine, bir« 
sıraya dört kişinin oturduğu sıralarla, bir 
sınıfta 60 - 70 öğrencinin eğitim ve öğre
nim gördüğü bir vakıadır. Her şeyden ev
vel, millî hedeflere yönelik bir ihtisaslaş
manın başlatılması, öğrencilerin bilgi ve 
becerilerine göre kabiliyetlerinin ortaya 
konulması zamanı çoktan gelmiştir. 

Millî eğitimdeki tayinler, şanlı Ordu
muzda olduğu gibi önemli bir esasa soku
larak; bu şekilde, tayinlerin, siyasî iktidar
ların elinden alınarak, normal hale geeti-
rilmesi şarttır. Bu cümleden olarak, Ba
kanlığımızda örnek bir çalışmanın yapıl
dığını görmek bizleri sevindirmektedir. 
Bakanlığımızın bu fedakâr çalışmaların
dan dolayı, millî eğitim camiasına huzur
larınızda teşekkür etmeyi bir görev sa
yıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
öğretmenlerimiz Türk millî eğitiminin te
mel taşıdır. Onların, huzur ve güven içe
risinde, çocuklarımızı ve gençlerimizi çağ
daş ilim ve tekniğin bilgileriyle donatacak
larına inanıyoruz. Öğretmenlerimiz her 
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türlü siyasî baskıdan uzak tutulmakta, on
ları ekonomik bakımdan daha güçlü kıl
mak için gereken her türlü çaba gösteril
mektedir. Millî Eğitim Bakanlığı müfet-
teşlerinin, Atatürk ilke ve inkılaplarına 
bağlı hiçbir öğretmeni haksız yere tedir
gin etmesine asla müsaade etmeyiz. 

Bakanlık müfettişlerimiz, bütün okul 
ve kurumlarımızı denetlerken, özel öğren
ci yurtlarını da denetlemektedir. 

Ders kitapları, bilim ve teknolojide 
meydana gelen gelişmeler paralelinde ye
nilenmekte; öğretim programları, öğren
cilere çağdaş bilimsel düşünce yeteneğini 
kazandıran, yaratıcılıklarını geliştirici, te
orik ve pratik arasında denge sağlayan 
usul ve tekniklere uygun şekilde geliştiril
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, özel okullar, 
kurslar ve dershaneler konusuna da kısa
ca değineceğim. Anayasamızın 42 nci 
.maddesinin, "Özel ilk ve orta dereceli 
okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet 
okulları ile erişilmek istenen seviyeye uy
gun olarak, kanunJa düzenlenir" hükmü 
gereğince çıkarılan 625 sayılı Özel Öğre
tim Kurumları Kanununa uygun olarak, 
her dereceli okul, kurs ve dershaneler açıl
maktadır. 

1983 -• 1984 öğretim yılında, ülkemiz
de, 348 özel kurs, 129 özel dershane ve 352 
özel okulda, toplam 192 263 öğrenci, 5 179 
öğretmen ile eğitilirken; 1987 - 1988 öğ
retim yılında, özel kurs sayısı 574, özel 
dershane sayısı 561 ve özel okul sayısı 
520'ye yükselmiş olup, bu okullarda top
lam 306 645 öğrenci, 12 960 öğretmen ile 
eğitilmektedir. 

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin yü
rütülmesinde, devletin resmî okulları ya
nında her geçen gün sayıları hızla artarak 
hizmete giren özel öğretim kurumlan, bu 
alanda verdiği hizmetle önemli bir ihtiyacı 
karşılamaktadır. 

Özel öğretim kurumları, vatandaşlar
dan gördüğü ilgi ve alaka oranında geliş
mektedir. 

Varlıklı ailelerin çocuklarının özel 
okullara gitmesini ise, sosyal adalati zede
leyici bir davranış olarak düşünmemek ge
rekir; çünkü, zengin aile çocuklannın dev
let okullarında parasız okumalan, içtimai 
adalet duygusuna ve vicdan ölçülerine ay
kırıdır. Kaldı ki, özel öğretim kurumlann-
da fakir aile çocuklan da okumaktadır. Bu 
maksatla, bu kurumlarda okuyan öğren
ci sayısının yüzde 7'si oranında bir kon
tenjanın aynlması Bakanlığımızca sağlan
mış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, Türk mil
lî eğitimini Yüce Atatürk'ün inkılapları ve 
ilkeleri doğrultusunda tespit ettiğimiz he
deflere ulaştırmak, Türk çocuklarını ve 
gençliğini her türlü zararlı faaliyetlerden 
uzak tutarak; fikri hür, irfanı hür, vicda
nı hür, birbirini seven ve sayan, millî, ma
nevî ve ahlakî değerlerimizi benimsemiş, 
koruyan ve geliştiren birer vatan evladı 
olarak yetiştirmek azmi ve gayreti içeri
sindeyiz. 

Bu duygu ve düşüncelerimi Yüce 
Meclisimizin de paylaşacağı inancıyla he
pinize en derin saygılarımı sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Güler. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Yaşar Topçu; buyurun. (DYP sırala
rından alkışlar.) 

DYP G R U B U A D I N A YAŞAR 
T O P Ç U (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; SHP' l i 21 arka
daşımızın vermiş olduğu, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı konusundaki 
araştırma önergesi üzerinde Doğru Yol 
Partisi Grubunun görüşlerini belirtmeye 
çalışacağım. 
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Değerli milletvekilleri, millî eğitimin 
esas unsuru insandır. İnsan, devletin ve 
onu oluşturan toplumun kutsal öğesi, bü
tün sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasî fa
aliyetlerin tek ve vazgeçilmez amacı, or
tak noktasıdır; eğitim ise, kişileri insan ya
pan; insanlan, mensup oldukları toplu
mun şerefli birer üyesi; millî, ahlâkî, in
sanî, manevî, kültürel ve moral değerle
rini benimseyen, koruyup geliştiren, er
demli vatandaşlar olarak yetiştirmenin ve 
onlan mutlu ve müreffeh kılacak bir mes
lek ve iş sahibi yapmak suretiyle hayata 
hazırlamanın genel ifadesidir. 

Demek ki, eğitimin üç temel fonksi
yonu vardır: Birincisi, kişiyi iyi bir insan 
yapmak; ikincisi, insanı iyi bir vatandaş 
kılmak; üçüncüsü, iyi bir üretici yetiş
tirmek. 

O halde, devletin, eğitimden daha 
önemli bir görevi olamaz; çünkü, devle
tin ve milletin varlığı ve bekası, görüldü
ğü gibi eğitime bağlanmıştır. Her ülke, 
kendi insanını yetiştirmek zorundadır. 
Her ülke, eğitim sistemlerini kurarken ve 
geliştirirken, vatandaşların isteklerini, ma
nevî ve moral değerlerini, millî kültürle
rini, örf ve âdetleriyle, ekonomisinin ihti
yaçları arasında iyi bir denge kurmak zo
rundadır. Bütün eğitim politikalarını, eko
nomik, kültürel ve sosyal politikalardan 
ayırmak mümkün değildir; eğitim politi
kaları, bu politikaların bir bölümüdür; o 
halde, kalkınma hedef ve politikaları için
deki yerine çok iyi oturtulması gerekir. 

Esasen, ülkelerin eğitim sistemlerini, 
o ülkenin siyasî, sosyal, kültürel ve eko
nomik sistemleri meydana getirir. Eğitim 
hizmetlerinin beklenen sonucu vermesi, is
tenen faydayı sağlaması, istenilen verimi 
sağlayabilmesi bu sistemlerin hem birbir
leriyle hem de ülkenin sosyal ve ekonomik 
şartlarıyla dengeli ve tutarlı olmalarına 
bağlıdır. 

Görülüyor ki, eğitim, ülkeyi sosyal ve 
kültürel, siyasal ve ekonomik yönlerden 
güçlü ve modern yapmanın, aynı zaman
da değişen ve gelişen dünya şartları içeri
sinde kişiye millî kültürünü muhafaza et
me gücünü, topluma millet olma bilinci
ni vermenin en etkin yoludur. 

Türk insanını yetiştirecek, onun mo
del ve vasıflarını belirleyecek durumda bu
lunan Türk millî eğitiminin somut ilkele
rini, 1973 tarihli 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Yasası ile hukukî bir yapıya kavuş
turmuş bulunmaktadır. Millî Eğitim Ba
kanlığı, bu yasanın yüklediği görevleri yü
rütecek şekilde teşkilatlanmıştır. 

Millî eğitimin önemini kavramış olan 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, bu 
Hükümete gelinceye kadar, bütçeden, en 
büyük payı, Millî Savunmadan sonra bu 
Bakanlığa ayırmışlardır. 

Millî Eğitim Temel Yasası, özet ola
rak, millî birlik ve bütünlük içinde, eko
nomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı hız
landırmak, desteklemek ve böylece vatan
daşların ve Türk Halkının refah ve mut
luluğunu artırmayı; Türk Milletinin, çağ
daş uygarlığın, yapıcı, yaratıcı ve seçkin 
bir ortağı yapmayı amaçlamıştır. Bu 
amaçlar dünden bugüne, yarına, geçerli
liğini koruyacaktır. Bu iktidara gelinceye 
kadar ülkenin en önemli meselelerinden 
birisi olarak ele alınmış bulunan Türk mil
lî eğitimi, bu iktidarın bir eğitim politika
sına sahip olmaması ve eğitimin önemini 
de kavramamış bulunmasından dolayı du
raklama ve sonra da gerileme dönemine 
girmiştir. 

Bu siyasî iktidarın millî eğitim poli
tikası, şimdiye kadar devlet politikası ola
rak tayin ve tespit edilmiş bulunan millî 
eğitim politikasını, günlük, palyatif tedbir
lerle ve daha ziyade göstermelik uygula
malarla yürütmeye çalışmaktan ibarettir; 
oysa, eğitim, günlük ve palyatif tedbirleri 
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sevmez; sürekli sabırlı ve sistemli gayret
leri sever. 

Şimdi, bu iktidar döneminde ne ol
muştur bir bakalım : 

Önce, tasarruf ve daha iyi organizas
yon gerekçesiyle, Gençlik ve Spor Bakan
lığıyla Millî Eğitim Bakanlığı birleştiril
miştir. Bu birleşme, bu siyasî iktidarın, 
millî eğitimi de, gençlik ve sporu da önem
semediğinin resmen tescilinden ibarettir. 
Birleştirilen bu iki bakanlık, bütünleşme-
miştir, bütünleşmesi de mümkün değildir. 
Millî Eğitim Bakanlığı gibi, sayı ve yapı 
itibariyle kamunun hemen hemen yarısı
nı kapsayan bir temel görevin üzerine, ül
kenin dikkatli ve duyarlı bulunduğu genç
lik ve sporu ekleyince, her iki görev de yü
rümez olmuştur. Millî Eğitim Bakanı da, 
bu işler için gerekli formasyona sahip bu
lunmayınca, işler büsbütün çıkmaza gir
miştir. 

Değerli milletvekilleri, bakın ki, ta
sarruf sebebiyle bakanlık birleştiren bu 
Hükümet, neredeyse israftan ölecektir. 

Bu Hükümetin millî eğitimden pek 
fazla hoşlanmadığını gösteren ikinci bir 
tespit de, bütçe ile ilgilidir. Geçmiş dö
nemlerde büteçenin yüzde 17'sine varan 
oranda pay almış olan millî eğitim, Ana
vatan Hükümetleri döneminde, bu payı
nın yarısını kaybetmiştir. Millî eğitime ay
rılan ödeneklerin bütçeye oranı, yüzde 
8'lere kadar düşmüştür. Bu rakam bu Hü
kümetin, -her yaptığı işi geçmiş hükümet
lerle kıyaslama hevesinde olan bu hükü
met için söylüyorum- Türkiye Cumhuri
yeti hükümetlerinin gelmiş geçmişleri içe
risinde millî eğitime en az pay ayıran hü
kümet olarak tescil edilmesini sağlaya
caktır. 

Millî eğitimin bütçeden aldığı pay bu 
derece düşünce, okullaşma süreci yavaş
lamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı, hamiyetli 
kişileri devreye sokup okul yapımını üst
lenmiş olmasa, dershanelerde sayıları za

man zaman 100'e kadar çıkan sınıf mev
cutlarını, azaltmak şöyle dursun, herhal
de okulların bahçelerine taşımak gereke
cektir. 

Henüz, binden fazla köyümüzde okul 
bulunmamaktadır. İlköğretim okulları da 
yeterli sayıya ulaştırılamadığından, okul 
çağındaki çocuklarımızın okullaştırılma
sı yüzde 90 civarlarında kalmaktadır. Bu
nun anlamı şudur: Okuma yazma bilme
yenlerin, yani Osmanlıdan ve Cumhuri
yetin ilk yıllarından kalanların ortadan 
kaldırılması için zaman zaman okuma 
yazma seferberlikleri başlatan cumhuriyet 
hükümetlerinin yanında, şimdi yeni nesil
den her yıl yüzde 10'a yakın okul çağın
daki çocuk okuma yazma bilmeyenler sa
fına katılmakta ve buna seyirci kalınmak
tadır. Bu, çok büyük bir ayıptır. 

Kaldı ki, ülkenin okul ve öğretmen 
ihtiyacı çok büyük çaplıdır. Herkes için bir 
okul bulunsa bile, özellikle köylerde oku
yan çocuklarımızın fırsat eşitliğinden ya
rarlanabilmesi okullara üst seviyelerde de
vam edebilmesi için birleştirilmiş sınıflar 
programı uygulayan ve bütün ilkokulların 
1/3'üne varan sayıdaki birleştirilmiş prog
ramlı okulların yeni derslikler ve öğretmen 
ilavesi ile şehir ve kasaba okullarıyla eşit 
duruma getirilmesi kaçınılmazdır. 

Birleştirilmiş program uygulayan 
binlerce köy okullarında, üçüncü sınıfa 
geldiği halde hâlâ okuma yazma ile uğra
şan binlerce öğrenci vardır. Bunların eği
tildiği ve öğretildiği iddia edilemez. Bu ço
cuklar için ilköğretim sadece okuma yaz
ma seviyesinde kalmaktadır; böylece, fır
sat eşitliği sürekli olarak bu çecukların 
aleyhine çalışmaktadır. 

Şehir ve kasabalardaki okulların da 
durumları iç açıcı değildir. Şehir ve kasa
baların hemen tamamına yakınında, öğ
retim ikilidir, bazılarında üçlüdür. Bu tür 
uygulama, çocukların yeterli eğitime ka
vuşmasını az da olsa engellemektedir. Ay-
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rica, tam gün eğitimin sağlıklı sonuçların
dan çocuklar yararlanamamaktadır. 

Bütçeden ayrılan Millî Eğitim payı 
azalmca ne olmuştur? Okullar araçsız ge-
reçsiz kalmıştır. Öylesine ki, 1980 sonuna 
kadar yapılmış olan endüstri meslek lise
lerinin atölyeleri, makine, teçhizat ve do
natım bakımından yeterli seviyeye getiri
lememiştir; bunun sonucu olarak da, bu 
okullar tam kapasiteyle çalışamaz durum
da bırakılmıştır. 

Bu okullar öğretmen bakımından da 
darboğaz içindedir. Atölye öğretmenleri
nin açığı 6 binlerin üzerindedir. 

Millî eğitim ile gençlik ve sporu bir
leştiren bu iktidar, bakınız ne yapmıştır : 
Bir devlet bakanlığına, gençlik meselele
rini ayn bir görev olarak vermiştir. Bu
nunla da yetinmemiş, Millî Eğitim Bakan
lığının meslekî ve teknik eğitimi bünyesin
de bulunan meslek ve beceri kurslarını da 
ayrı bir devlet bakanlığına bağlamıştır; 
böylece, tasarruf ve tek elden yönetmeyi 
amaçlayarak birleştirdiğini ilan ettiği millî 
eğitim, gençlik ve sporu üç başlı hale ge
tirmiştir. 

Buraya iki nokta koymak istiyorum : 
Millî Eğitim Bakanlığı, gençlik ve spor 
hizmetlerini üstlenip yürütürken, eline bir 
elek alıp, gençlik meselelerini bu elekten 
geçirip devlet bakanlığına mı atmaktadır? 
Gençlik meseleleri, büyük boyutlu ve ay
rı bir devlet bakanlığı gerektirecek nitelik
te ise, millî eğitimle birleştirilmesinin 
mantığı ne idi? Bu hercümerce, tek keli
meyle, "Ne yaptığını bilmemek" denir, 
başka bir şey denilmez. 

Esasen, gençliğin iki temel problemi 
vardır ve olagelmiştir. Bunlardan birinci
si, eğitim ve öğrenim; ikincisi, toplumun 
üretici bir üyesi olarak kendisini, ailesini 
ve milletini mutlu ve müreffeh kılacak, bil
gi ve becerisine uygun bir iş sahibi olmak
tır. Bunlardan birincisini, Millî Eğitim Ba
kanlığı; yani, eğitim ve öğretim ihtiyacını 

Millî Eğitim Bakanlığı üstlenmiştir. Peki 
ikincisini, gençlik meseleleriyle ilgili dev
let bakanlığı mı yürütmektedir? Hayır, bu 
işlede bir başka devlet bakanlığı görevlidir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, iş
sizlik, bu siyasî iktidar sayesinde yüzde 
22'lere tırmanmıştır. İşsiz sayısı bakımın
dan Avrupanın birinci ülkesi haline gel-
mişizdir. İşsizliğin en çok etkilendiği kit
le, elbette ki, genç nüfustur. Okul ya da 
askerlik sonrasında hayata atılacak olan 
genç için, bu atılım, bir iş sahibi olmakla 
gerçekleşecektir. O halde, ülkedeki işsiz sa
yısı ileri yaştakilerin boşta kalmalarından 
değil, yeni neslin iş bulamamasından do
layı artmaktadır. 

İktidarın, işsizliğe bakışı da şaşıdır. 
İktidara göre, ülkede, işsizlik, sanıldığı gi
bi değildir; öyle, büyük boyutları da yok
tur. Mevcut olan işsizlik de, işsizler ordu
sunun, vasıfsız işsizlerden oluşmasından 
kaynaklanmaktadır. Vasıfsız bu işsizlere 
bilgi ve beceri kazandırılırsa, bunlar da iş 
bulabilirler. O halde, işsizlik konusu, mes
lek ve beceri kurslarıyla giderilebilir iddi
asındadır. Bunun için, büyük masraflar 
yaparak, kendisinden önce yokmuşçasına, 
sanki yeni yapıldığı intibaı verilircesine, 
meslek ve beceri kursları açtığını ilan et
mektedir. Hatta, bu ilana, bu kurslardan 
yetişenlere iş garantisi verildiğini de ilave 
etmektedir. Önce şunu belirtelim ki, va
sıflı işçiler, bir ekonominin en büyük po
tansiyelidir. Bir ülkenin işgücü, teknik gü
cünün yoğunluğu ile ölçülür. Ülkemizde
ki meslekî ve teknik öğretime en büyük 
payı ve önemi Adalet Partisi Hükümetle
ri vermiştir. Bu hükümetler döneminde ise 
meslekî ve teknik öğretimin millî eğitim 
bütçesi içindeki payı yüzde 24'lerden yüz
de ll'e indirilmiştir. 

Diğer yandan, meslek ve beceri kurs
ları hemen bütün cumhuriyet hükümet
lerince açılmış ve uygulanmıştır; hatta, 
köylere uzanmış gezici kurslar oluşturul-
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muştur. Değirmencilikten kompütüre ka
dar 100'e yakın mesleğin eğitimi sağlan
mıştır. Meslekî ve teknik eğitime devam 
eden öğrenci sayısı 1950 başlarında 55 bin 
civarındayken, bu sayı, bu siyasi iktidar 
öncesinde, 500 binin üzerine çıkarılmış
tır. Şimdi, meslek ve beceri kurslarına de
vam edenlere iş bulacağını ilan edenlere 
sesleniyorum : Kursları bitirenlere iş ga
rantisi veriyorsunuz da, 11 yıllık bir eği
timden geçen meslek sahibi gençleri niçin 
diplomalı işsizler ordusuna katıyorsunuz? 
Bunlar komşu ülkelerin çocukları mı? Ya 
bunlara da iş bulursunuz ya da milleti ve 
kendinizi aldatmaktan vazgeçersiniz. 

Yapılanları anlatmaya devam ediyo
rum : Bu Hükümetin millî eğitime yeter
li derecede önem vermediğinin bir başka 
Örneği de, Bakanlık üst kademelerine, 
uzun süre vekaletlerle yönetildikten son
ra, bu Sayın Bakan zamanında, meslek
ten olmayan ve Sayın Bakanın üniversi
teden dostça arkadaşı olan kişilerin, çifte 
maaşlar verilerek oturtulmuş olmalarıdır, 
Millî Eğitimin kurmayı sayılan Talim Ter
biye gibi çok önemli bir yerin, bir emek
liye teslim edilmiş olmasıdır. 

Diğer bir yara, kitap konusudur. 
Dünyanın gelişen ve değişen ve teknoloji 
ve uygarlığına ayak uyduracak yeni müf
redat programları belirlenmeden ve hiç
bir bilimsel temele dayanmadan, 2 binden 
fazla kitap, kitap yazmadaki ehliyet ve li
yakatinin ne olduğu bilinmeyen kişilere 
yeniden yazdırılmıştır. Bir kişinin başarı
lı bir öğretmen olması, iyi bir eğitim ki
tabı hazırlaması için yeterli ölçü değildir. 

Müfredat programları, yetiştireceği
niz insanın reçetesidir. O halde, bu reçe
te bilimsel bir şekilde ve çağın bilim ve tek
nolojisine ayak uyduracak bir ölçüde ha
zırlanmadıkça, kitaplar, kâğıt yığınından 
ibaret kalacaktır ya da yetiştirdiğiniz in
sanlar amaçladığınız insanlar olmayacak

tır; amaçladığınız yahut da ihtiyacınız 
olan beyin gücü olmayacaktır. 

Sıra geldi, millî eğitimin en önemli 
iki öğesinden birisi olan öğretmene. Ön
ce şunu belirtelim ki, öğretmenlik, üzeri
ne basarak, altını çizerek söylüyorum ki, 
bir meslektir. Kendisine özgü formasyo
nu vardır, belli nitelikler ister. Öğretmen 
yetiştirmek fevkalade önemli bir konudur; 
millî eğitim politikasının başarısı, yetiştir
diğiniz öğretmene bağlıdır. Gelin görün 
ki, öğretmen yetiştirme işi YÖK'e bırakıl
mıştır. YÖK'ün ise bir öğretmen politikası 
yoktur; herhangi bir sorumluluk da duy
mamaktadır. YÖK'ün yetiştirdiği bu öğ
retmenleri, Millî Eğitim Bakanlığı, bir sı
navdan geçirmeden mesleğe almamakta
dır. Bir devlet düşününüz ki, bir kuru
munda verdiği diplomayı, öbür kurumun
da kabul etmiyor... Kaldı ki, bu sınavlar 
opjektif ölçülerle de yapılmamaktadır. 

Öğretmen, eğitimin en önemli iki 
öğesinden birisidir, dedikten sonra, öğret
men sorununu halledememiş bir eğitimin, 
öğretmeni huzur ve güven içinde çalıştı-
ramayan bir eğitimin başarılı olmasının 
beklenmesi mümkün değildir. 

Bu siyasî iktidar döneminde, diğer 
memurlar gibi, öğretmenler de yoksullaş-
tırılmıştır. Öğretmenler, şoförlük, garson
luk, bulaşıkçılık, pazarcılık yaparak geçim
lerini sağlar duruma düşürülmüştür. Ada
let Partisi dönemlerinde (yani, 1970'li yıl
larda) on yıllık bir ilkokul öğretmeni bir 
aylık maaşıyla 40 gram altın alabilirken, 
bugün aynı öğretmen 5 gram altın alabil
mektedir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Mesleğinde ilerleyenlere, ileri giden 
öğretmenleri de özel dershaneler, devletin 
verdiği ücretin üçbeş katını vererek kap
maktadır. 

Maddî durumu bozulan öğretmen, 
ansızın tebliğ edilen tayin ve nakil emir
leri yüzünden de rahatsız ve huzursuzdur. 
Tayin ve nakil işi, Bakanlıkça, hâlâ bir 
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esasa bağlanmamıştır. Böyle bir eğitimin 
başarılı olması elbette beklenemez. Millî 
eğitimin son yıllardaki başarısızlığı, 
ÖSYM sınav sonuçlanna kadar yansımış
tır, bu konuda üniversitede hazırlanmış 
raporlar mevcuttur. 

Bu iktidarın icraatından, çocuk oku
tan aileler de nasibini almıştır, öylesine ki, 
eğitim masrafları, aileler için, çekilmez ha
le gelmiştir, ilkokulda okuyan bir çocuğun 
okula başlama masrafı 150-200 bin lira 
arasında bir paraya çıkmıştır. Anadoluda 
ailelerin genellikle iki ve daha fazla çocuk
lu olmaları ve çocuklar arasındaki yaş far
kının da genellikle bir iki yaş olması* aynı 
anda birden çok çocuğunu aynı tür okul
da okutmak zorunda olan aileler için bü
yük fedakârlıklar gerektirmiştir. 

Anayasamıza göre, ilköğretim, bu 
çağdaki herkes için zorunlu ve parasızdır. 
İlkokul masrafları da ailelerin takati dışı
na çıktığına göre, artık, bu zorunlu eğiti
min hiç değilse araç ve gereçlerinin dev
letçe öğrencilere ücretsiz verilmesi kaçınıl
mazdır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz genç 
bir nüfusa sahiptir; 0-25 yaş grubu, tüm 
nüfusun yüzde 55'inin üzerindedir. Her 
yıl 1 milyondan fazla çocuğumuz ilkokul 
çağına geliyor. 12 milyondan fazla çocu
ğumuz okullarda kayıtlı. Birçok okul, öğ
retmensiz. Sınıflardaki öğrenci sayısı 100'e 
kadar çıkabiliyor. Üniversite öğrenimi ye
tersiz ve ihtiyaca cevap vermiyor. Her yıl, 
yüzbinlerce öğrenci üniversite kapısından 
dönüyor, bütün umudunu yitiriyor, dip
lomalı işsizler ordusuna katılıyor. 

Dershanecilik kârlı bir iş haline gel
miş, lise öğrencileri âdeta çift öğrenim gö
rüyor; okuldan çıkıyor, dershaneye koşu
yor. Aileler, nereye para yetiştireceklerini 
şaşırmış vaziyetteler. 

Diğer yandan, hür ve şahsiyet sahi
bi, doğru ve iyi düşünen, isabetli karar ve-
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rebilen, millî benliğini iyi geliştirmiş, ül
ke sorunlarına bağlı ve idealist, kafasını ve 
vicdanını yabancı ideolojilere kaptırma
yan, beden ve ruh bakımından sağlıklı, 
çağdaş; ama millî geleneklerine bağlı ve 
inançlı nesiller yetiştirmek, 21 inci Yüz
yılın Türk insanını yetiştirmek zorunda
yız. Zira, bugünün öğrencileri 21 inci 
Yüzyılın Türkiyesini kuracaklar; bugünün 
ortaokul, lise ve üniversite öğrencisi, Av-
rupanm orta, lise ve üniversite öğrencisiyle 
yarışacak. 

İşte bu sebeplerle, biz bu Meclis araş
tırması önergesine katılıyoruz ve araştır
ma açılmasını istiyoruz. Yalnız, Meclis 
araştırması önergesindeki... 

BAŞKAN — Sayın Topçu... 
YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Ta

mamlıyorum efendim. 
BAŞKAN — "Yalnız" deyip de 5 da

kika daha almayın; süreniz doldu. 
YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Ha

yır, sadece üç karton var. 
BAŞKAN — Peki. 
YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Mec

lis araştırması önergesindeki ifadeleri ba
kımından, SHP'l i arkadaşlara şunu belir
telim ki, önergede sözü edilen Türk-İslam 
sentezine hizmet etmek, bu Sayın Baka
nın harcı değildir. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Onu 
da mı beceremez yani?!. 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — Esa
sen, önceki hafta gündem dışı bir konuş
maya verdiği cevapta, "Türk-İslam sen
tezi gibi bir meseleleri olmadığını" ifade 
etmiş bulunuyor. Türk-İslam sentezine 
hizmet etmek ayrı bir formasyon ister. Sa
yın Bakan, hasbelkader, Millî Eğitimin 
başına gelmiştir. Sayın Bakan için, sağ-sol 
diye bir problem yoktur. Esasen, kendile
ri bürokrat iken " D ö r t mevsim" lakabıy
la anılırdı. Sonra geldi, dört eğilimli bir 
partide bakan oldu; her eğilimle uyuşur. 
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BAŞKAN — Sayın Topçu, şahsiyata 
niçin giriyorsunuz?.. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir 
saniye efendim... 

BAŞKAN — Millî eğitim politikası 
tartışılırken, Sayın Bakanın şahsiyatı ko
nusuna niçin giriyorsunuz?.. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ora
da söylenen sözler için söylüyorum Sayın 
Başkanım... Tamam efendim, kendisi sa
vunur, siz müdahale etmeyin. 

Bu bakımdan, araştırma önergesin
deki bu tür beyanları kendisine haksızlık 
kabul ediyoruz. Şimdi, niye söyledim an
ladınız mı? 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Ce
vabını vereceğiz tabiî; öyle, mideden ko
nuşmuyoruz ki. 

BAŞKAN — Siz mideden mi konu
şuyorsunuz? 

ADNAN KESKİN — (Denizli) — 
Sayın Bakan bizi bir saat alaya aldı, bir 
sürü hakaret etti efendim, niçin müdaha
le etmediniz?.. 

BAŞKAN — Cevabını verirsiniz. 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Ve

receğiz tabiî. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) Sayın 

Bakan, sadece reklamcıdır, her şeyin rek
lamını sever. Radyo, televizyon ve basın 
kendisinden bahsetsin de... Mesele yoktur. 
Bu araştırma önergesi de, kendisinden 
radyo ve televizyonda bahsedileceği için, 
tabiî ki memnuniyet vericidir. Bakınız, 
dört ay önce, Sayın Bakan, Eğitim Şûra
sını topluyorum, diye... 

BAŞKAN — Sayın Topçu... Sayın 
Topçu... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — As
lında, sempozyum sayılacak bir toplantı 
yapıyor, arkasından... 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum 
efendim. Çünkü, oraya saat çıkardınız; 
bakın saatinize, 10 dakika geçti ve sözü
nüzü kestim efendim buyurun... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ha
yır efendim, 10 geçe başladım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ha

yır efendim! 
BAŞKAN — 10 geçe ne olur? 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ta

mam, bağlıyorum dedim ve bağlıyorum 
Sayın Başkan. (DYP sıralarından "Bağ
la, bağla" sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sözü
nüzü kestim efendim, buyurun... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sayın 
Başkan, sözümü bağlıyorum... 

BAŞKAN — Efendim, zatı âlinize iki 
üç defa ikaz ettim, saati de önünüze çı
kardınız, 10 dakika geçti efendim. 

YAŞAR TOPÇU — (Devamla) — 
Sayın Başkanım, saat önümde, saatimi,be-
nim hesabıma göre ya üç ya dört dakika 
geçti. 

BAŞKAN — Efendim, 10 dakika 
geçti. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bu
rada konuşan herkese 5 dakika, 10 daki
ka müsamaha... 

BAŞKAN — Sayın Güler... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ama, 

Sayın Bakandan bahsediyorum diye, ya da 
işine gelmeyen birtakım sözler söylüyorum 
diye yapıyorsanız, o zaman biz buraya hiç 
çıkmayalım, terk edip gidelim ya da mu
halefet istemiyorsanız, bırakıp gidelim... 

BAŞKAN — Sürenizi aştınız efen
dim.. (DYP sıralarından gürültüler) 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, bu Mecliste herkes süresini aşıyor. 
(DYP sıralarından "Bağla, bağla... Bağ
lıyor Sayın Başkan" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Aştınız efendim. Buyu
run... Buyurun lütfen... Lütfen efendim... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sözü
mü bağlıyorum efendim, müsaade 
ederseniz... 
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BAŞKAN — Efendim sözünüzü bi
tirdiniz. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bitil
medim Sayın Başkan; 3 kartonum kaldı, 
dedim, siz de "Peki" dediniz. İşte, bir, iki, 
üç tane karton... 

BAŞKAN — Hayır efendim! 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sayın 

Başkan, 10 saniye sürmüyor her bir kar
ton, büyük harflerle yazılmış notlar; alt ta
rafı, üç tane karton... 

BAŞKAN — Sayın Topçu, mümkün 
değil efendim; buyurun... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ha
yır efendim! Olur mu? Ne münasebet! 

BAŞKAN — Buyurun efendim... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ha

yır efendim! Sözümü tamamlayayım, mü
saade buyurun. 

BAŞKAN — Efendim... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sözü

mü tamamlayayım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın hatip, birleşimi 

kapatıyorum... Lütfen... (DYP sıraların
dan "Kapat kapat" sesleri) Lütfen efen
dim... Lütfen efendim... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sayın 
Başkan, ben, zaman zaman saatimden az 
konuşurum... Mesela, demin Hükümet 
tezkeresi üzerinde 20 dakika konuşmadım. 
Ben, saat doldurma hevesinde olan bir in
san değilim. Sadece ve sadece, söyleyece
ğim şeyi söyleyip ineceğim. Zatıâlinize de 
söyledim, dedim ki, 3 karton kaldı, bitiri
yorum. Demin, bizim gruptan bir arka
daşımız -zatıâliniz de ifade ettiniz- 10 da
kika konuşacakken 20 dakikadan fazla ko
nuştunuz, diye... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ba
na gelince ayrı muamele yapışınızı kabul
lenmek mümkün değil. Ben bu Meclisin 
eşit üyesiyim, böyle şey mi olur? Müsaa
de buyurun, sözümü bağlayayım. 

Tamam... / 
BAŞKAN — O zaman, Başkanlığa 

itimat edeceksiniz, koyduğunuz saate de 
itibar edeceksiniz... 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efen
dim, saati özellikle sizi müşkül durumda 
bırakmamak için koyuyorum ve gözümle 
bir taraftan da oraya bakıyorum. 

BAŞKAN — Başkanlığa da itimat 
edeceksiniz. 

Buyurun... 
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ben 

bir itimatsızlıkta bulunmadım ki size 
karşı. 

BAŞKAN — Buyurun. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, saate buradan bakıyorum; ya
ni saatimi geçirmemek için çıkarıyorum. 
Sayın Başkan bana 20 dakika tanıyor mu 
tanımıyor mu diye değil; ben, hakkımı te
cavüz etmemek için bunu koyuyorum. 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇI-
OĞLU (Sivas) — Tefsir yapıyorsun. 

YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Ha
yır efendim, ne münasebet; kesinlikle hiç
bir zaman bu saati o sebeple çıkarmam 
ben. Öyle bir âdetim yoktur. Eğer öyle an
laşmıyorsa özür dilerim, kesinlikle. Benim 
hep yaptığım bir şey; yani, Sayın Yıldırım 
Avcı oradayken de çıkarıyorum. 

Dört ay önce, Sayın Bakan, Eğitim 
Şûrası topluyorum diye, aslında sempoz
yum sayılacak bir toplantı yapıyor; arka
sından, dört ay sonra Gençlik Şûrasını 
topluyor. Ben size haber vereyim ki, rek
lam uğruna, birkaç ay sonra, spor şûrası 
toplayacaktır. 

Türkiye'de gençlerin sorunlarını sa
mimi olarak tespit etmek isteyen bakanın 
ilk yapacağı iş şûra toplamak değildir. Sa
yın Bakan gençlerin sorunlarını tespit et
mek istiyorsa, üniversiteye gitsin, içeri gi
renlere baksın, kapıdan dönenlere baksın; 
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yurtlara gitsin, üniversiteye hazırlayan 
kurslara, dershanelere gitsin, 100 kişilik sı
nıflara girsin; Meşrutiyet Caddesinde 
Anavatan Partisi Çankaya Belediye Baş
kanının yemek dağıttığı aşevinden bir iki 
kap yemek alabilmek için iki saat kuyrukta 
bekleyip, kaldırımda oturan üniversiteli 
gençlerle konuşsun; sanayi çarşılarını gez
sin, işçi pazarlarım, kahvehaneleri gezsin, 
gençliğin meselelerini en geçerli şekilde 
tespit etmiş olur. 

Bizim bu konuda söyleyeceğimiz son 
söz, iktidarın bu işe "evet" demesidir. 
Eğer, iktidar bu işe ' 'evet' ' demeyecekse, 
şunu belirterek sözlerimi saygıyla bağla
mak istiyorum : İkide bir, Sayın Başba
kan ve Sayın Bakan, gençleri sevdiklerini 
söylüyorlar. 

M. K E M A L D U D U O Ğ L U (Hatay) 
— Cici diyorlar, cici. 

YAŞAR T O P Ç U (Devamla) — 
Gençler lafla sevilmez. Lafla sevilmenin 
Türkçede atasözüyle ifadesi vardır; "Lafla 
sevmek, buğday ekmeği olmayan için
dir..." Buğday değil, buğday ekmeği olma
yan içindir... Gençler, kendilerine iyi bir 
eğitim, iyi bir istikbal, iyi bir iş, iyi bir eş 
imkânı sağlanarak sevilir. 

Saygı sunuyorum. (DYP ve S H P sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Ba
kanı, kendisine, "Formasyonsuz, sağı so
lu belli olmayan, reklamcı vesaire" şeklin
de beyanlarda bulunulduğu için sataşma 
sebebiyle söz istemiştir, kendilerine söz ve
riyorum. 

Buyurun. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

M İ L L Î E Ğ İ T İ M G E N Ç L İ K VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; aslında, Sayın DYP sözcüsü... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yeni ce
vapları hazırlayacak mahiyette cevap ver

memenizi rica ediyorum. 
M İ L L Î E Ğ İ T İ M G E N Ç L İ K VE 

SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Devamla) — Peki efendim. 

... bu sataşmaları, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi genel Kurulunda, XVII I . 
Dönemin başlangıcından itibaren bir âdet 
haline getirmiştir.Bunu bütün Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bil
mektedir. Ben, hiçbir zaman, böyle bir yo
la tevessül edilmesini uygun görmüyorum. 

Aslında, belki sataşmaya cevap ver
meye bile değmezdi; ancak bazı hususla
rı -şahsımla alakalı- arz etmem lazımdır. 

Bir defa, Türk - İslam sentezi konu
sundaki görüşümüzü tekrarlayalım. O da 
şu : Türk - İslam sentezi konusunda... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Arap 
kültürü, Arap! Saptırma... 

M İ L L Î E Ğ İ T İ M GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Devamla) — Şunu hemen söyleye
lim ki... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Var 
mı Atatürk ilkelerinde Arap kültürü?.. 
M İ L L Î E Ğ İ T İ M G E N Ç L İ K VE S P O R 
BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL (De
vamla) — efendim, sizin de bir buyura
cağınız husus varsa, Meclis herkese açık, 
kürsü herkese açık; o zaman buyu
rursunuz. 

Türk - İslam sentezi konusunda, bi
zim, herhangi bir, Hegelci, Marksçı sen-
tezci olmadığımızı, Türk - İslam sentezi 
iddiasının, sayın muhalefete mensup bir 
grup üye tarafından -zaman zaman, bir-
kısım basın tarafından da etkilenerek-
gündeme getirildiğini, bu tertipteki Türk 
ve İslam unsurlarına bu iddiada bulunan 
sayın muhalefet mensuplarının bile karşı 
olmaması gerektiğine, esasen olmadıkla
rına inandığımızı, Türkten ve İslamdan 
bu ülkede yaşayan kimsenin gocunmaması 
gerektiğini; ancak, bu şekilde sunî ideo-
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lojiler uydurmanın da mümkün olmadı
ğını söyledim. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — De
magoji yapıyorsun; yakışmıyor bir Millî 
Eğitim Bakanına. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, lütfen 
efendim... Yeni geldiniz, daha evvelki ko
nuşmaları zannediyorum dinlemediniz... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Din
ledim efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANI HASAN CELÂL GÜ
ZEL (Devamla) — Biraz evvel de, dikkat 
buyurulduysa, bunun tam tersinin gayri
müslim mi olduğunu sordum, böyle an
laşılmadığını da söyledim; ayrıca, şunu da 
ilave ettim; biz -partimizin en temel ilke
si olan- milliyetçiyiz, muhafazakârız da, 
dedim. 

Şimdi, bu şekildeki iddialarla, kalkıp 
da "Türk" ve "İslam" kelimelerinin ver
diği gerçekten ölümlü kıymet hükümleri
ni, Sayın SHP mensupları takdir etmedi 
diye, DYP mensuplarının, bu güzel keli
melerin arkasına sığınıp da, bizim ifade
lerimizden yararlanarak, kamuoyu önün
de bir atriksiyon yapmasını da kimse yu-
tamaz efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Diğer taraftan, bizim sağımız da, so
lumuz da, yolumuz da bellidir. Eğer, Sa
yın Topçu daha yeni gelmişse, Ankara'yı 
yeni keşfetmişse, Sinop'taki avukatlık hiz
metinden sonra bu konularda bilgi edine-
memişse, kendi grubundaki arkadaşları
na sorabilir efendim; tavsiye ederim. 

Diğer taraftan, biz reklamcı değiliz, 
"Radyo, TRT bahsetsin, yeter" diye hiz
met etmeyiz, milletimizin verdiği imkân
ları sabahlara kadar kullanırız, demagoji 
yapmaya da çalışmayız, dağarcığında bir 
şey olmayanların iddialarını da buraya ge
tirip sunmayız. Millî Eğitim Şûrası olsun, 
Gençlik şûrası olsun, kamuoyunda, ger
çekten hak ettiği değeri kazanmıştır; bu

nun reklamcılıkla ilgisi yoktur. 
1973'te Gençlik ve Spor Bakanlığı ku

ruldu. Ben de o zaman bir uzman olarak 
Gençlik ve Spor Bakanlığında çalıştım. 
Daha sonra, gençlik ve spor şûralarının bir 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle müessese-
leştiğini ve hüküm altına alındığını da bi
liyoruz. Biz hiçbir zaman, geçmişte hiz
met eden insanları bu kürsüden suçlama-
dık. Yine onları tenzih ederek arz edeyim, 
eğer marifet sahibi idilerse, bu kadar gel
miş geçmiş iktidarlar sırasında niye genç
lik şûrası toplamayı, bu hükme rağmen 
akıl edemediler? (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Kıskanç olmamak zorundayız. Eğer, 
yapacak bir şeyimiz varsa, çıkar yaparız, 
söyleyecek sözümüz varsa, söyleriz. 

Başkalarını karalayarak bir neticeye 
varmanız mümkün değildir. Millî Eğitim 
Şûrası da böyle olmuştur, Gençlik Şûrası 
da bu değerde olmuştur. 

Aynca, hemen şunu arz edeyim ki, 
biz gençleri gerçekten seviyoruz, sevdiği
mizi de gösteriyoruz. Formasyonumuz da 
çok şükür buna müsaittir. 

Bunu bir hicap içinde söylemek zo
rundayım; ama altı yıl Planlama Teşkila
tında eğitim uzmanlığı yaptım. Eğitim ko
nusunda 22 adet yayınlanmış tebliğim ve 
yazılı eserim vardır. 16 yıl üniversitede hiz
met ettim. Diğer devlet memuriyetlerimi 
saymaya lüzum görmüyorum. Sayın Top
çu, siz bu iddialara sahip olabilmek için, 
acaba, bu devlete hangi hizmette bu
lundunuz?.. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — 20 yıl 
Sayın Bakan, 6 yıl da ilave edersek, tam 
26 yıl; senin yaşın kadar Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Gündemdeki kanun ta
san ve teklifleriyle, 118 sıra sayısıyla bası
lıp, 7.11.1988 Pazartesi günü dağıtılan, aynı 
gün gelen kâğıtlarda yayınlanan kanun ta-
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sarısını sırasıyla görüşmek ve 9 Kasım mak üzere birleşimi kapatıyorum. 
1988 Çarşamba günü saat 15.00'te toplan- Kapanma Saati : 18.55 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-

m, 1982yûında Irak'ta vuku bulan bir kaza ne
deniyle mahkemece, mağdur vatandaşlarımız lehi
ne hükmedilen ve Irak'taki bir bankaya yatırılmış 
alan tazminatın bugüne kadar alınmadığı iddiası
na ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Yusuf Bozkurt 
Özal'm yazdı cevabı (7/277) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak il
gili Devlet Bakanı tarafından cevaplandı
rılmasına müsaadelerinizi saygılarımla ri
ca ederim. 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Burdur ili, Gölhisar ilçesi Çavdır ka
sabasında mukim kamyon sahibi Mehmet 
Cesur ve şoförü Hasan Polat 1982 yılında 
Irak'ta vukubulan trafik kazasında şoför 
Hasan Polat hayatını, Mehmet Cesur 
kamyonunu kaybetmiştir. Mehmet Cesur 
tarafından Irak'ta yetkili mahkemede açı
lan dava 1986'da sonuçlanmıştır. Şoför va
risleri lehine 11.500,— Dinar, Mehmet Ce
sur lehinede 18.500,— Dinar hükmedil-
miştir. Bu paralar Musul Rafıdain Ban-
kası'na şoför için 61198, kamyon sahibi 
Mehmet Cesur için de 61202 hesaplarına 
yatırılmıştır. 

Mağdur Mehmet Cesur 20.1.1988 ta
rihli bir dilekçe ile mezkûr bankada leh
lerine yatırılan paraların kendilerine öden
mesini teminen Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığına başvurmuş bugüne kadar 
olumlu bir cevap alamamıştır. 

1. 1982'den beri mağduriyeti süren 
bu vatandaşlann lehlerine hükmedilen 
tazminat alacakları için bugüne kadar ne 
yapılmıştır.? 

2. İlgililerin bu paralarını Irak'a gi
derek harcamaları istemeyeceğine göre, 
Türkiye'de nasıl alabileceklerdir? 

TC. 
7.11.1988 Başbakanlık 

Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı 

Dosya No. : ANL-
V-IRAK-G11-84048 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı) 

İLGİ : 3.10.1988 Gün. ve Kan. Kar. 
Md, 7/277.1365/07080 sayılı yazıları. 

Irak'ta vuku bulan trafik kazasında 
kamyonu hasar gören ve şoförünü kaybe
den Mehmet Cesur adlı vatandaşımızın 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına mu
hatap Musul Rafidain Bankası' na yatırı
lan toplam 30.000,— Irak Dinarının ken
dilerine ödenmesine ilişkin 20.1.1988 tarih
li dilekçesi üzerine konu aynı gün Bağdat 
Ekonomi ve Ticaret Müşavirliğine intikal 
ettirilmiş ve gerekli girişimlerde bulunu
larak sonuçtan bilgi verilmesi talep edil
miştir. 

Dilekçe sahibinin talebi Bağdat Eko
nomi ve Ticarejt Müşavirliğimizce ve ilgi
si nedeniyle TC. Musul Başkonsolosluğu
muzca devamlı olarak izlenmiş ve konu en 
son 29 Mart - 3 Nisan 1988 tarihleri ara
sında Bağdat'ta yapılan 8 inci Dönem \ 
Türkiye-Irak Karma Ekonomik Komisyon 
Toplantısında dile getirilmiş olup, yapılan 
incelemeler sonucunda hesaba yatırılan 
paranın kaynağı ile ne tür bir işlem sonu
cunda bu paraya hak kazanıldığının hak 
sahiplerince sözkonusu bankaya bildiril
mesi ve bankada mevcut özel bir formun 
doldurulması gerektiği tespit edilmiştir. 

Keyfiyet 6.4.1988 gün ve 29629 sayı
lı yazı ile Mehmet Cesur'a bildirilmiş 
olup, adıgeçenin bu tarihten sonra TC. 
Musul Başkonsolosluğumuzla temasa ge
çip geçmediğine ve yukarıda belirtilen iş-
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lemleri yapıp yapmadığına ilişkin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığında bilgi bu
lunmamaktadır. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
Yusuf Bozkurt Özal 

Devlet Bakanı 
2. — izmir milletvekili M. Turan Baya-

zıt'm, Bergama ilçesi Göbeller Köyü yolunun as-
Jalüanmastna ilişkin sorusu ve Tanm Orman ve 
Köyişleri Bakam H. Hüsnü Doğan'm yazdı ce
vabı (7/285) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tanm Orman ve 
Köyişleri Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Turan Bayazıt 

İzmir 
Soru : 
1. Bergama Göbeller Köyü yolunun 

asfalt kaplaması hangi yıl programına da
hildir? 

2. Mevcut programlarda yoksa hangi 
yıl programına alınacaktır? 

TC. 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 3.11.1988 

Sayı : ÖKM : 2-550 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi: Kan. ve Kar. Müd.'nün 4 Ekim 

1988 tarih ve 7/285-1376/07129 sayılı 
yazısı. 

İzmir Milletvekili Sayın Turan Baya-
zıt'm yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

İzmir- Bergama-Göbeller köy yolu
nun asfaltlanması 1989 yılı program tek
lifleri içerisinde yer almaktadır. Ancak, ya
tırımın gerçekleşmesi hususu, U'in genel 
köy yolu yapısı içerisindeki öncelik, acili-
yet durumu ve bütçe imkânlarına göre de
ğerlendirilecektir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

3 — Balıkesir Milletvekili î. Önder Ktr-
lı'ntn, Türk Hava Kuvvetlerinden emekliye ayrı
lan pilotlardan Türk Hava YoUartnda görev almak 
isteyenler bulunup bulunmadığına ve Türk Hava 
Yollartnm "kendi pilotunu kendin yetiştir" uygu
laması için yaptığı harcamaya ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakam Ekrem Pakdemidi'nm yazılı ce
vabı (7/293) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandır
ması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 
İ. Önder Kırlı 

Balıkesir 
1. THY'na pilotluk için başvuran 

Hava Kuvvetlerimizden ayrılmış 150'yi 
aşkın pilotun olduğu doğru mudur? 

2. Hava Kuvvetlerimizden emekliye 
ayrılarak, THY'da görev almak isteyen
lere iş verilmemesi yolunda Askerî yetki
lilerce baskı yapıldığı doğru mudur? Doğ
ruysa nedenleri nedir? 

3. THY'nm, emekli olarak pilotluk 
yapabilecek, yetişmiş ve yetenekli eleman
lar olduğu halde, örneğin Yugoslavya'da 
veya başka ülkelerde eğittiği elemanlar var 
mıdır? Bunlar hangi ülkelerde eğitilmek
tedir ve sayılan nedir? 

4. THY'nm kendi pilotunu kendin 
yetiştir şeklinde bu uygulamasıyla harca
nan para miktarı ne olacaktır? 

TC. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-39/ 3.11.1988 
1115-27238 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : 5.10.1988 gün ve Kan. Kar. 
Md. 7/293-1392/07209 sayılı yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Sayın İ. Önder 
Kırlı'nın, Türk Hava Kuvvetlerinden 
emekliye ayrılan pilotlardan, Türk Hava 
Yollarında görev almak isteyenler bulunup 
bulunmadığına ilişkin ilgi yazınız eki kı
zılı Soru Önergesi incelenmiş ve cevapla
rımız ilişikte sunulmuştur. 
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Bilgilerinize arz ederim. 
Ekrem Pakdemirli 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. THY'na pilotluk için başvu
ran Hava Kuvvetlerimizden ayrılmış 
150'yi aşkın pilotun olduğu doğru mudur? 

Cevap 1. THY'na, 1987 yılı başın
dan bu yana 148 kişi pilotluk için başvur
muş bulunmaktadır. 

Başvuranlardan 67'si Türk Silahlı 
Kuvvetlerinden istifaen, 34'ü emekli ola
rak ayrılmış olup, 16'sı halen görev yap
makta olup, geriye kalan 31 kişi ise, ayrıl
dığı veya göreve devam edip etmediği belli 
olmayanlardır. 

Soru 2. Hava Kuvvetlerimizden 
emekliye ayrılarak, THY'da görev almak 
isteyenlere iş verilmemesi yolunda askeri 
yetkililerce baskı yapıldığı doğru mudur? 
Doğruysa nedenleri nedir? 

Cevap 2. Hava Kuvvetleri Komutan
lığı ile Türk Hava Yollan A.O. arasında 
yeniden tanzim edilen Protokol 27.4.1987 
tarihinde yürürlüğe girmiş bulun
maktadır. 

Bu protokolün 4/c maddesi "Bu. Pro
tokol hükümleri çerçevesinde Hava Kuv
vetleri Komutanlığı tarafından THY 
A.O.'na verilecek uçucular dışında istifa, 
emeklilik vs. (kadrosuzluktan emekliler 
hariç) suretiyle ayrılacak uçucu persone
lin Hava Kuvvetleri Komutanlığının vu
rucu gücünü menfî yönde etkileyeceği Ha
va Kuvvetleri Komutanlığınca değerlen? 
dirUdiğinden, bu uçucular THY A.O.'da 
pilot ve uçuş mühendisi olarak istihdam 
edilmeyecektir. 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı köken
li olup da bir müddet diğer sivil havacılık 
işletmelerinde çalıştıktan sonra THY 
A.O'na geçiş yapmak isteyen uçucu per
sonel de yukarıdaki madde kapsamı için
de mütalaa edilecektir.'' 

Bu protokole göre, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığının izni olmadan pilot veya 

FEO alımı yapılmamaktadır. 
Soru 3. THY'nm, emekli olarak pi

lotluk yapabilecek, yetişmiş ve yetenekli 
elemanlar olduğu halde, örneğin Yugos
lavya'da veya başka ülkelerde eğittiği ele
manlar var mıdır? Bunlar hangi ülkeler
de eğitilmektedir ve sayıları nedir? 

Cevap 3. ikinci pilot yetiştirmek üze
re, THY A.O üniversite mezunu ve İngi
lizce bilen 16 adet pilot adayı alarak Yu
goslavya'ya gönderilmiş, bunlardan bir ta
nesi uçuşa intibak edemediği için eğitim
den ayrılmış olup, halen 15 aday başarı ile 
eğitimlerini sürdürmektedir. Yugoslavya'-
daki eğitim 18 aydır. 

Ayrıca, aynı şartlara sahip 50 adet pi-
yot adayı daha 5-9 Ağustos 1988 tarihleri 
arasında seçme imtihanlan yapılarak, 
THY A.O.'nca alınmış ve Türk Kuşu'nda 
deneme eğitimine tabi tutulmuşlardır. Da
ha sonra bu adaylar da önce Türkiye'de, 
bilahare bir süre yurt dışında eğitime ta
bi tutulacaklardır. 

Soru 4. THY A.O.'nın, kendi pilotu
nu kendin yetiştir şeklinde uygulamasıy
la harcanan para miktarı ne olacaktır? 

Cevap 4. THY A.O.'nca 26.11.1987 
tarihinde Yugoslavya'ya gönderilen II. pi
lot adayları ile ilgili harcama aşağıda gös
terilmiştir. 

Harcırah gideri: 18 aylık 15 kişi için 
112.821,0 ABD Doları, 

Eğitim gideri : 18 aylık 15 kişi için 
755.600,0 ABD Doları. 

4. —Kars Mületveküi Mahmut Altnak'tn, 
Gürbulak Gümrük Memurluğundaki Görevlilerden 
bazûartmn fazla ikramiye alabilmek için gümrük
te yakalanan kaçak mollamı değerini yüksek gös
terdikleri iddiastna ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakam Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in ya
zdı cevabı (7/303) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Hürriyet Gazetesinin 3 Eylül 1988 ta
rihli sayısının doğu bölgesi sahifesinde yer 
alan "Gürbulak gümrüğünde ikramiye 
kargaşası", "Bazı görevlilerin fazla ikra-
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miye alabilmek için gümrükte yakalanan 
kaçak malların değerini yüksek gösterme
ye çalışması kargaşaya yol açtı" başlıklı 
haberi karşısında aşağıda sunacağım so
rularımın Maliye ve Gümrük Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması
nın sağlanmasını saygı ile arz ederim. 

Mahmut Almak 
Kars 

1. Hürriyet Gazetesinin 3 Eylül 
1988 tarihli sayısının doğu bölgesi sahife-
sinde yer alan "Gürbulak gümrüğünde ik
ramiye kargaşası" başlıklı haberde sözü 
edilen ikramiyenin konusu nedir? 

2. Hazineyi 20 000 000,—TL.'sı ka
dar bir ödeme yükü altına sokan ve bu ko
nuda usulsüzlüklere bulaşan kamu görev
lileri kimlerdir? Hazineyi zarara sokan ya 
da sokmaya çalışanların eylemleri suç de
ğil midir? 

100 liralık zimmet, ya da ihtilas ne
deni ile sorumlular görevden alınır ya da 
en ağır cezalara çarptırılırken hazineyi za
rara sokma eylemi içine giren görevliler 
hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

3. Kaçakçılığın men ve takibi ile gö
revli olanların taltifinde ikramiyeden baş
ka bir teşvik düşünülmüyor mu? Fazla ik
ramiye alma hevesi görev yapma sorum
luluğunun önüne geçer de memurlar ve 
amirleri salt ikramiye hesabı içine girer
lerse verimli bir çalışma sergileyebilirler 
mi? Bu konuda bir önlem almayı düşünü
yor musunuz? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı 
Gümrükler Genel 

Müdürlüğü 4.11.1988 
Sayı : KAŞ : 
3008222-157 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı Kanunlar, Kararlar Müdürlü-
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günün 12 Ekim 1988 tarihli ve 
7/303-1432/07349 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılmak üzere Kars Milletvekili Sayın Mah
mut Almak tarafından sorulan ilgi yazı
da belirtilen sorulara ilişkin aşağıda cevap
larımız sunulmuştur. 

1. Gürbulak Gümrükleri Başmü
dürlüğü'nden alınan 22.6.1988 tarihli, 
6847 sayılı yazıda; Ömer Halepçi isimli 
şahsa ait 33 HV 903 plâkalı aracın yurt 
dışına çıkışı sırasında araçta çok miktar
da çıkış kaçağı eşyanın yakalandığı, kaçak 
eşyanın FOB değerinin tespiti amacıyla 
1918 sayılı Yasa'nm 21 inci maddesinin (B) 
fıkrası gereğince mahallin en büyük mül
kî amiri Ağrı Vali Yardımcısı Gürbulak Sı
nır Mülkî İdare Amiri Mevlüt Kurban ta
rafından komisyon oluşturulduğu, netice
de FOB kıymetin 8.329.000 TL. olarak 
tespit edildiği anlaşılmıştır. 

2. Olay adlî mercie intikal ettirildik
ten sonra Ağn Ağır Ceza Mahkemesi Baş
kanlığının 25.5.1988/1988/20 tarih-sayılı 
keşif zaptı ile eşyanın FOB kıymetinin 
53.345.000 TL.olarak bilirkişiye tespit et
tirildiği müşahade edilmiştir. 

3. Ağrı Valiliği'nden alınan 
29.6.1988 tarihli 3/422 sayılı yazıda; bah
se konu olayla ilgili olarak ilk kurulan ko
misyona kanuna göre üye olmaması gere
ken kişilerin katılmış olduğu, mahkeme
ce yapılan tespitle arada 6-7 kat fark oluş
tuğu ve Ağır Ceza Mahkemesi Reisinin şi
fahen komisyonun FOB değeri düşük tut
ma kastını ifade ettiği belirtilerek, tama
men yeni başkan ve üyelerden meydana 
gelen bir komisyon oluşturulduğu ve yeni 
bir tespit yaptırıldığı, bu tespitin de 
44.533.200,— TL.olduğu anlaşılmıştır. 

4. Halen yürürlükte bulunan 1918 
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair 
Kanunun 60 inci maddesinin 6 ncı ben
dinin C/l fıkrasında yer alan ikramiye 
oranlarının 24.4.1988/19798 mükerrer sa-
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yılı Resmî Gazete'de yayınlanan 4325 sa
yılı, 1988 Malî Yılı Bütçe Kanununun 31/A 
ve 58/c maddelerine istinaden "Yüzde 
yirmi" ve "Yüzde seksen" olarak uygu
lanması kararlaştırılmıştır. 

5. Bu hükümlere göre, bahse konu . 
üç FOB kıymet nazarı itibara alındığın
da, dağıtılması gereken toplam peşin mü-
sadir ikramiyesi miktarlarının aşağıdaki 
şekilde olacağı hesaplanmaktadır. 

a) Gürbulak Mülkî İdare Amirli
ğince oluşturulan ilk komisyonun tespiti
ne göre: 832.900,— TL. 

b) Ağrı Ağır Ceza Mahkemesince 
seçilen yeni bilirkişi heyeti raporuna gö
re: 5.334.500 TL. 

c) Gürbulak Mülki İdare Amirli
ğince oluşturulan ikinci komisyonun tespi
tine göre : 4.453.320.— TL. 

6. Burada nazara alınması gereken 
diğer bir husus da sanıkların mahkûm ola
bilecekleri para cezası miktarının FOB 
kıymetle ilişkili olması hususudur. Tespit 
olunan FOB. kıymet yükseldikçe sanıkla
rın mahkûm olabilecekleri ağır para ce
zası miktarı da artmaktadır. 1918 sayılı 
Kanunun 27/3 üncü maddesi uyarınca eş
yanın FOB değerinin dört mislinden faz
la bir miktar para cezası verilmekte olup, 
ayrıca eşyanın gümrüklenmiş piyasa de
ğeri otuz milyon liradan düşük olduğu 
takdirde, 1918 sayılı Kanunun 27/4 üncü 
maddesi gereğince ağır hapis cezasına 
hükmedilmeyip sadece ağır para cezası ve 
eşyanın müsaderesine hükmedilmektedir. 

7. Eşyanın FOB kıymet tespitinin 
idarece kimlere yaptırılacağı aynı kanu
nun 60/1 inci maddesi ile açıkça belirlen
miştir. Bunlar, mahallin en büyük mülkî 
idare amiri veya görevlendireceği memu
run başkanlığında gümrük ve hazine yet
kilileri ile belediye temsilcisi ve varsa ti
caret odası temsilcisidir. 

8. Görüldüğü üzere, ikramiye mik
tarının yükseltilmesi için el konulan ma
lın değerinin Gümrük yetkilileri tarafın
dan yüksek tutulduğu iddiası varit değil
dir. Malın değerinin tespitinde adlî yargı 
mercilerinin kararları müessir olmuştur. 
Bakanlığımızca bu tür olaylar merkezde 
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Ge
nel müdürlüğü ile Gümrükler Genel Mü
dürlüğü tarafından izlenmekte ve tüm bo
yutlarıyla titizlikle incelenmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

5. — izmir Milletvekili M. Turan Baya-
zti 'in İzmir Büyükşehir Belediyesi Menemen ilçe
si Harmandalı Köyünde çöp fabrikası kurulacağı 
iddiasına Viskin Başbakandan sorusu ve içişleri Ba
kam Mustafa. Kalemli'nin yazdı cevabı (7/313) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Turan Bayazıt. 

İzmir 
Soru : 
1. Menemen Harmandalı Köyünde 

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
çöp fabrikası kurulacağı doğru mudur? 

2. Yatırım hangi aşamadadır? 
3. Anılan tesisin çevre sağlığı bakı

mından doğuracağı zarar niçin nazara 
alınmamıştır? 

4. İstimlâk işlemlerine başlanılmış 
mıdır? Hangi aşamadadır? İstimlâk bedel
leri hak sahiplerine ödenmiş midir? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 
Mahallî İdareler 
Genel Müdürlüğü 8.11.1988 

Sayı : APK, ARGE-
5711-(88)/70729 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: Başbakanlık Kanunlar Kararlar 
Genel Müdürlüğünün 19.10.1988 gün ve 
07/106-417/104612 sayılı yazısı. 

Başbakanlığın ilgi yazısı ekinde alı
nan İzmir Milletvekili Sayın Mehmet Tu
ran Bayazıt'm "Menemen-Harmandalı 
Köyünde, İzmir Büyükşehir Belediyesin
ce Çöp Fabrikası Kurulacağı" konusuna 
ilişkin yazılı soru önergesine cevap teşkil 
edecek bilgiler aşağıdadır. 

1. Harmandalı Köyü civarında ku
rulacak olan Kompost gübre fabrikasının 
yeri 12.2.1987 gün ve 43 sayılı Meclis Ka
ran ile 4.3.1987 tarihinde 1/10.000 ölçekle 
onanmıştır. 

2. Belediyenin 1989 Yılı Bütçesin
den fabrika için 1.000.000.000,— TL. (Bir 
Milyar TL.) tahsisat ayrılmıştır. 

3. Tesisin yapılacağı alan, Belediye 
çevre sağlığı ekiplerince yerinde incelene
rek bir rapor tanzim edilmiştir. Bu rapo
ra göre tesisin kurulacağı alanın; köyün 
son evinden 500 mt. gelişme alanı sınırın
dan ise 350 mt. uzaklıkta olduğu, tesis ile 
köy meskûn alanı arasında bir tepe bulun
duğu, köyden tesisin görülemeyeceği ve 
ayrıca yeraltı sularının kirlenmeyeceği ko
nusunda da DSİ Genel Müdürlüğünden 
olumlu görüşün alındığı anlaşılmıştır. 

4. Bölgenin istimlâk haritaları ha
zırlanmış ve tapu idaresinden mutabakat 
sağlanması aşamasına gelinmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

içişleri Bakanı 

6. — Samsun Milletvekili Ali Eser 'in, Al-
tınkaya Baraj Gölü sahasında kalan tapusuz ta
şınmazların kamulaştırılmasında 2942 sayılı Ka
nuna uyulmadığı iddiasına ve kamulaştırma bedel
lerinin ne zaman ödeneceğim ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve iskân Bakam ismail Safa Giray'm ya
zdı cevabı (7/315) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve 
İskân Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını rica ederim. 

, Saygılarımla. 
Ali Eser 
Samsun 

Altınkaya Barajı Baraj Gölü için 
Samsun-Vezirköprü ve Bafra ilçeleriyle 
Sinop-Durağan ilçesinde 32 köy arazisi ka
mulaştırılmıştır. 2500 dolayında küçük 
topraklı aile kamulaştırmadan etkilenmiş, 
çok az olan kamulaştırma bedelleri de za
manında ödenmiştir. 

Ayrıca, D.S.İ. Teşkilatı, kamulaştır
mada bazı kanunî gerekleri yerine getir
memiştir. 2942 sayılı Kamulaştırma Ka
nununun 19 uncu maddesi, tapusuz taşın
mazların da kıymet takdirinin yapılıp, 
mülkiyetin sübutu şartına bağlı olarak be
dellerinin ödenmesi hükmünü amir bu
lunduğu halde Altınkaya Barajı sahasın
da D.S.İ., tapusuz olarak vatandaşın ta
sarrufunda bulunan yerler için kanunun 
bu gereğini yerine getirmemiştir. Bu du
rum karşısında, vatandaşlar, tapulamada
ki hatalar yüzünden tescili yapılmamış 
parseller için tescil ve mülkiyetin sübutu 
davaları açmışlardır. Bu davalar, vatandaş
ların lehine sonuçlanmış ve Yargıtayca tas
dik edilmiştir. 

Bu kez, Baraj Gölü altında kalan ve 
dava konusu edilen parsellerin kamulaş
tırma bedellerinin ödenmesi yazılı olarak 
D.S.İ.'den talep edildiğinde, D.S.İ. "Son
radan su altında kalan bu yerler, gayri
menkul olma vasfını kaybetti" gerekçesi 
ile kamulaştırma bedellerini ödememiş, 
vatandaşları bedelin ödenmesi için ikinci 
bir dava açmaya zorlamıştır. 

1. D.S.İ., beheri ortalama birer dö
nüm civarında olan, yüzlerce vatandaşın 
parsellerinin (mülkiyetleri mahkeme kara-
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n ile de sabit olmuş) paralarını ne zaman 
ödeyecektir? 

2. Vatandaşların kendi insiyatifleri 
ve kusurlan dışındaki bu gecikmeden do
layı uğradıkları zarar nasıl tazmin edile
cektir? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 7.11.1988 
Sayı : A-13/01/4316 

Konu : Samsun Milletvekili Ali 
Eser'in yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Genel sekreterliğinin 
14 Ekim 1988 gün ve Kan. Kar. Md. : 
7/315-1453/07416 sayılı yazısı. 

Altınkaya Baraj Gölü sahasında ka
lan tapusuz taşınmazların kamulaştırılma
sında 2942 sayılı Kanuna uyulmadığı id
diasına ve kamulaştırma bedellerinin ne 
zaman ödeneceğine dair, Samsun Millet
vekili Ali Eser'in Bakanlığımıza yöneltti
ği yazıh soru önergesi incelenmiştir. 

13 Temmuz 1988 tarihinde işletmeye 
açılan Altınkaya Barajı göl alanında yü
rütülen kamulaştırma çalışmaları, inşaat 
programına uygun olarak planlanan süre 
içinde tamamlanarak takdir komisyonla
rınca takdir edilen bedeller hak sahiple-
nine ödenmiştir. Bu çalışmalar ile göl ala
nından etkilenen 38 köyde toplam 
54.258.167 m2'lik alan kamulaştırılmıştır. 

Göl alanında bulunan ve mülkiyeti 
itirazlı olan yerlerin kamulaştırma bedel
leri mahkemeler sonuçlandıkça hak sahip
lerine ödenmektedir. 

Takdir komisyonlarınca taşınmazla
rına uygun görülen bedelleri az bulan ma
liklerin açtıkları tezyid-i bedel davaların
dan, Yargı tayca onaylananların kamulaş
tırma bedeli farkları ödenmiştir. 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu

nun 19 uncu maddesine göre işlem yapıl
ması gerektiği belirtilen yerler, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünce, ırmak ya
tağı olarak tespit edilerek tahdit dışı bıra
kılmış Devletin hüküm ve tasarrufundaki 
yerler sınıfındandır. Bu nedenle, söz ko
nusu kanunun 19 uncu maddesine göre iş
lem yapılması mümkün değildir: 

Kaldı ki, tespit ve tahdit dışı bırakı
lan bu yerler için, kanunî süresinde itiraz 
edilmemiş olup; Baraj gölü altında kaldık
larından kıymet takdiri yapılması da 
mümkün değildir. 

Altınkaya Baraj gölü alanındaki ka
mulaştırma çalışmaları sırasında tapula
ma görmeyen yerlerde, 2942 sayılı Kanu
nun 19 uncu maddesine göre işlem yapı
larak bedelleri ödenmiştir. Ayrıca söz ko
nusu yerler üzerinde zilyeti olduğunu ispat 
edemeyen vatandaşlarca yapılan tasarruf
lara ait, bina ve müştemilat için, yer be
deli ödenmesine rağmen, mülkiyetin sü-
butu kararına göre hak sahiplerine öde
me yapılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İ. Safa Giray 
Bayındırlık ve , 
İskân Bakanı 

7. — Sinop Milletvekili Yaşa* Tbpçu'mn, 
belediyelerce gümrüksüz otomobil ithal edilmesinin 
mümkün olup olmadığına ve gümrük ve gümrük
süz ithal edilen bir binek otomobilinin İzmir Bele
diyesine tahsis edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve 
Maliye ve Gümrük Bakam Ahmet Kurtcebe Alp-
temoçin'in yazdı cevabı (7/325) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve 
Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına tavassutlarınızı say
gıyla arz ve talep ederim. 

Yaşar Topçu 
Sinop 
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1. Belediyelerce gümrüksüz otomo
bil ithali mümkün müdür? 

2. Vilayetlerin gümrüksüz ithal et
tikleri otomobilleri, ithal amacı ve yeri dı
şında kullanmaları veya kullanmak üzere 
başka yerlere tahsis etmeleri yasasına uy
gun mudur? Böyle bir davranış suç teşkil 
eder mi? Bu tür eylem ve işlemler hakkın
da gümrük kaçakçılığı suçundan dolayı 
Bakanlığınızca takibat açılmakta mıdır? 

3. İzmir İline gümrüksüz ithal edi
len bir adet lüks Mersedes marka binek 
otomobilin İzmir Belediyesine tahsis edil
diği yolundaki şikayet ve ihbar üzerine Ba
kanlığınız görevliler hakkında takibata gi
rişmiş midir? 

T.C 
Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı 
Gümrükler Genel 

Müdürlüğü 4.1.1988 
Sayı :. Qüm-Hibe : 
3026774-7*37-49301 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı Kanunlar Kararlar Müdürlü
ğünün 17.10.1988 tarih ve 
7/325-1498/07528 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılmak üzere Sinop Milletvekili Sayın Ya
şar Topçu tarafından sorulan ilgi yazıda 
belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşa
ğıda sunulmuştur. 

1. 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
2817 sayılı Kanunla değişik 8/2-b madde
sinden istifade ile özel bütçeli kuruluşlar 
olan Belediyelerin gümrük vergi ve resim
lerinden muaf olarak binek otomobil it
hali mümkün değildir. 

2-a) Gümrük Kanununun uygu
lanmasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 
12/II-5. maddesi; hibe suretiyle verilen 
araçların ithali yapan kuruluş tarafından 
konusuna ve şartlarına uygun olarak kul

lanılmasını bir başkasına devredilmeme-
sini öngördüğünden; Valilik adına güm
rük vergi ve resimlerinden muaf olarak it
hal edilen otomobilin ithal amacı ve yeri 
dışında belediyeye devri mümkün bulun
mamaktadır. 

b) 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 1 inci maddesi
nin E/l fıkrası "Hususi Kanunları muci
bince muayyen işler için resimden muaf 
olarak ithal olunan maddeleri tahsis edil
dikleri yerlerden başka yerlerde 
kullanmak" fiilini kaçakçılık olarak tanım
lamıştır. 

c) Gümrük vergi ve resimlerinden 
muaf olarak bağış suretiyle verilen araç
ların tahsis edildikleri yerler dışında kul
lanıldığına dair Bakanlığımıza yapılan va
ki ihbarlarda konu önce ilgili Bakanlığa in
tikal ettirilmekte, ilgili bakanlığın araştır
masını müteakiben suç unsuruna rastla-
nılması halinde olay Cumhuriyet Savcılı
ğına duyurularak, Savcılıkça verilen karar 
doğrultusunda işlem yapılmaktadır. 

3-a) İzmir Valiliğine İtalya'da yer
leşik Fiat Allis Firması tarafından hibe 
edilen 1986 model Mercedes marka oto
mobilin muafen ithali 21.7.1987 gün ve 
31030 sayılı yazımız ile uygun görülmüş, 
İçişleri Bakanlığının 29.7.1987 gün ve 912 
sayılı emirleri ile de, İl hizmetlerinde kul
lanılmak üzere İzmir Valiliğine tahsis edil
miştir. 

Bilahare İzmir'de mukim Armağan 
Çağlayan tarafından İzmir Cumhuriyet 
Savcılığına verilen 4.11.1987 tarihli dilek
çede; İzmir Valiliğine bağışlanan ve vila
yet adına 35 DD 001 plâka ile tescil edi
len otomobilin İzmir Büyükşehir Beledi
ye Başkanınca binek arabası olarak kul
lanıldığından bahisle 1918 sayılı Yasanın 
l/E maddesine aykırı davranıldığı iddia 
edilmiştir. 

Savcılıkça yapılan soruşturmada, İz
mir Büyükşehir Belediyesinin 11.8.1987 ta-
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rihli yazısıyla Vilayet Makamından o yıl 
ilk defa İzmir Enternasyonel Fuarına ka
tılacak olan üst düzey dış ülke temsilcile
rinin ağırlanması için, araç sıkıntısı çekil
mesi nedeniyle Valilik emrinde çalıştırılan 
binek otomobillerden uygun görülecek bi
rinin geçici olarak belediyelerine tahsisi
nin yapılmasını talep ettiği, Valiliğinde 
14.8.1987 gün ve 3004 sayılı yazı ile 35 DD 
001 plâka nolu aracın geçici olarak görev
lendirdiği tesbit edilmiştir. 

Savcılık 1987/30735 Hazırlık no, 
20.11.1987 tarihli takipsizlik kararında, İz
mir Valiliğine İl hizmetlerinde kullanıl
mak üzere tahsis olunan otomobilin pro
tokol hizmetlerinde kullanılmak üzere ge
çici olarak Büyükşehir Belediye Başkan
lığında görevlendirilmesinde otomobilin 
tahsis ciheti değiştirilmediğinden yasaya 
aykırılık bulunmadığına karar vermiştir. 

b) Aynı kişinin (Armağan Çağla
yan) Bakanlığımıza muhatap 9.8.1988 ta
rihli dilekçesinde de yeniden suç duyuru
sunda bulunulmuş ancak bu konuda Sav
cılıkça daha önce verilmiş bir kararın mev
cut olduğu nazara alınarak Savcılığa ye
niden suç duyurusunda bulunulmasının 
uygun olmayacağı kanaatine varılmıştır. 

Bilgilerini arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük 
Bakanı 

8 — Afyon Milletvekili Abdullah Uhdütk'-
ûn, Afyon Umde vagon fabrikası kurulup kurul
mayacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Ekrem Pakdemirii'nin yazdı cevabı (7/328) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıda arz ettiğim sorumun Sayın 
Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemirli ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı saygılarımla arz ederim. 

Abdullah Ulu t ürk 
Afyon 

Soru : 
Afyon Vagon Fabrikasının yatırım 

programına alınarak inşaatına başlanaca
ğı hakkında senelerdir yetkililerce beyan
da bulunulmaktadır. 

1. Afyon Vagon Fabrikası yapılacak 
mıdır? 

2. Yapılacak ise yatırım programı
na ne zaman alınacaktır? 

3. ihale ve inşaata ne zaman baş
lanacaktır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 4.11.1988 

Hükmü: 525-43/1131-27525 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi: 20.10.1988 gün ve K. K. D. Bşk. 

7/328-1524/07635 sayılı yazınız. 
Afyon Milletvekili Sayın Abdullah 

Ulutürk'ün, Afyon İlinde Vagon Fabrikası 
kurulup kurulmayacağına ilişkin ilgi ya
zınız eki Yazılı Soru Önergesi incelenmiş 
ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ekrem Pakdemirli 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Afyon Vagon Onarım Fab
rikası yapılacak mıdır? 

Cevap 1. Yolcu ve yük vagonlarının 
onarımlarının sağlanması amacıyla, Af
yon'da bir vagon onarım fabrikası kurul
ması planlanmıştır. 

1981 yılında yatırım programına etüt 
ve proje olarak alınmış, Ekim 1988 yılı so
nuna kadar cari yıl fiyatlarıyla 8 milyon 
liralık bir harcama yapılmıştır. 

Soru 2. Yapılacak ise yatınm prog
ramına ve zaman alınacaktır? 

Cevap 2. Afyon Vagon Onarım 
Fabrikası projesi 1989 yılı yatırım progra
mında da etüt - proje olarak yer almıştır. 

Soru 3. İhale ve inşaatı ve zaman 
başlanacaktır? 

— 434 — 
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Cevap 3. Afyon Vagon Onanm 
Fabrikası, DPT tarafından yatırım prog
ramına yapım olarak alınması halinde 
proje uygulamasına fiilen başlanabile
cektir. 

9. — Afyon MİBetveküi Abdullah Ubjtürk'-
ün, Afyon Askeri Havaalamnm ne zaman sivil tra

jiğe açılacağım ilişkin sorusu ve Ulaştırma Ba
kam Ekrem Pakdemirli'nin yazüt cevabı (7/329) 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Aşağıda arz ettiğim sorunun Sayın 

Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemirli ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı saygılarımla arz ederim. 

17.10.1988 
Abdullah Ulu t ürk 
Afyon Milletvekili 

Soru : 
Afyon Askerî Havaalanının, Ulaştır

ma Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasın
da sivil havacılığa açıldığı Sayın Bakan ta
rafından açıklanmasına rağmen; 

1. Afyon Askerî Havaalanı sivil ha
va trafiğine ne zaman açılacaktır? 

2. Şehirlerarası uçak seferleri ne za
man başlayacaktır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 4.11.1988 
Hükmü : 525-44/1130-27526 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: 20.10.1988 gün ve K.K.D. Bşk. 
7/329-1525/07636 saydı yazınız. 

Afyon Milletvekili Sayın Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon askerî havaalanının ne 
zaman sivil trafiğe açılacağına ilişkin ilgi 
yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiş 
ve cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ekrem Pakdemirli 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Afyon Askerî Havaalanı si

vil hava trafiğine ne zaman açılacaktır? 
Cevap 1. Afyon Askerî Havaalanı 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterin
de bir havaalanı olup, 15 Ekim 1987 tari
hinde DHMİ Genel Müdürlüğü ile Ha
va Kuvvetleri Komutanlığı arasında sivil 
havacılık işletmelerinin kullanımı amacıy
la meydan özel protokolü imzalanmış ve 
bu protokol esaslan dahilinde sivil hava-. 
cılık işletmelerinin kullanımına açılmıştır. 

Soru 2. Şehirlerarası uçak seferleri 
ne zaman başlayacaktır? 

Cevap 2. Sivil amaçlarla kullanıl
mak üzere hizmete açılan Afyon havaala
nı bütün sivil hava ulaştırma birimleri ta
rafından bilinmekte ve havaalanı tarifesiz 
clarak ve yolcu bulunduğunda kullanıl
maktadır. Ancak, bölgenin yolcu ve yük 
potansiyeli, Afyon Havaalanına tarifeli ha
va ulaşımı yapılmasına imkân vermemek
te olup, bu maksatla sivil havacılık işlet
meleri tarafından Bakanlığımıza herhan
gi bir talepte bulunulmaktadır. 

10. — Afyon Mületveküî Abdullah Ulu
türk'ün, Afyon ili Çay ilçesi Karacaören P.T.T. 
hizmet binasına ait ihalenin ne zaman yapılacağı
na ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Ekrem Pak
demirli'nin yazılı cevabı (7/332) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıda arz ettiğim sorumun Sayın 
Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemirli ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı saygılarımla arz ederim. 

17.10.1988 
Abdullah Ulutürk 

Afyon 
Soru : 
1. Afyon vilayeti Çay kazası Kara

caören kasabasının PTT hizmet binası 
1987-1988 yatırım programlarında olduğu 
halde niye ihale olunmuyor? 

2. İhale işlemi ne zaman gerçekle
şerek inşaata başlanacak? 
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3. Kasaba belediyesinin başında 
DYP'li belediye başkanının bulunmasının 
ihale edilmemeye etkisi var mıdır? 

TC 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü :525-42/1132-27524 
4 . 11 . 1988 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 20.10.1988 gün ve K.K.D. Bşk. 
7/332-1528/07639 sayılı yazınız. 

Afyon Milletvekili Sayın Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon İli, Çay İlçesi, Kara-
caören PTT hizmet binasının yapımına 
ilişkin ilgi yazınız eki Yazılı Soru Önergesi 
örneği incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ekrem Pakdemirli 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Afyon Vilayeti, Çay Kaza
sı, Karacaören Kasabasının PTT hizmet 
binası 1987-1988 yatırım programlarında 
olduğu halde niye ihale olunmuyor? 

Cevap 1. Afyon İlinin Karacaören 
Bucağında PTT hizmetleri Şube düzeyin
de yürütülmekte olup, 120 hatlık Manuel 
santral hizmet görmektedir. 

Sözkonusu Bucağın PTT ve Santral 
binası 1987 ve 1988 yılı yatırım progra
mında yer almış ise de gerek potansiyeli,' 
gerekse yatırım imkânları sebebiyle iha
lesi mümkün olamamıştır. 

Soru 2. İhale işlemi ne zaman ger
çekleşerek inşaata başlanacaktır? 

Cevap 2. 1989 yılı yatırım imkân
larının elvermesi halinde söz konusu işin 
ihale edilme hususu emsali yerlerle birlikte 
gözönünde bulundurulacaktır. 

Soru 3. Kasaba belediyesinin başın
da DYP'li Belediye Başkanının bulunma
sının ihale edilmemeye etkisi var mıdır? 

Cevap 3. İhale edilmeme olayında, 
politik kişilerin bir etkisi olmamıştır., 

11. — Giresun Milletvekili Rüştü Kurt'un, fın
dık ihracatının sadece gemilerle yapılabileceğine dair 
genelgenin fındık ihracatını olumsuz yönde etkile
diği iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam 
Ekrem Pakdemirli'nin yazdı cevabı (7/341) 

19 Ekim 1988 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki konuların Ulaştırma Baka
nı Sayın Ekrem Pakdemirli tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Rüştü Kurt 

Giresun 

Ülkemizin en büyük ihraç ürünlerin
den olan fındığın ihracatının son yıllarda 
daha çok tır kamyonlarla yapılması ihra
catımız ve dış alıcılar yönünden büyük ko
laylıklar sağlamaktadır. Bunun dışında ta
mamı iç fındık olarak ihraç edilen fındık
larımızın Urlarla ihracı daha elverişli or
tamda olmakta ve fındıklar gemi nakliye
sine nazaran çürüme, nem kapma v.s. gi
bi zararlara daha az maruz kalmaktadır. 

Ayrıca fındığımızın tırlarla ihracı her 
gün gerileyen kara nakliyeciliğimize bir 
nefes aldırmak yönünden de olumlu bu
lunmaktadır. Yine urlarla yapılan ihracat
ta süratlilik tam anlamıyla yerine getiril
mektedir. 

Bu nedenlerle; 
1. Bakanlığınızın 10.10.1988 gün ve 

4212 sayı ile fındık ihracatının yalnız ge-
milerle yapılması ve 15.10.1988 tarihinden 
itibaren Türk kamyonlarına geçiş belgesi 
ve yabancı kamyonlara da izin belgesi ve
rilmeyeceği yolundaki genelgenizin ama
cı nedir? 

2. Böyle bir karar alınması fındık 
ihracatını olumsuz yönde etkilemez mi? 

3. Bu karar alınmadan önce her
hangi bir araştırma, planlama ve hazırlık 
yapılmış mıdır? 
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4. Bu karar Şubat-Mart 1989 ayla
rına kadar yüklenmesi gereken ve tırlarla 
sevkedilmek üzere yapılan dış bağlantıla
rın gerçekleşmesini tehlikeye düşürmüş ol
muyor mu? 

5. Yine bu karar fiyatların çok dü
şük olduğu şu sıralarda yüksek fiyatla ya
pılan eski bağlantıların alıcı tarafından ye
niden gözden geçirilmesine ve fiyatların 
gemi ile nakliye zorunluluğu nedeniyle da
ha da düşmesine neden olmayacak mıdır? 

6. Bu kararın alınmasında Sayın 
Bakan'm kendi seçim bölgesindeki naren
ciye ihracatçılarının baskısı ve rolü oldu
ğu yolundaki kamuoyundaki yaygın söy
lentilerin gerçeklik payı var mıdır? 

7. Fındıktan başka herhangi bir 
ürünün ihracatının tırlarla yapılması ya
saklanmış mıdır? Eğer yasaklanmamışsa, 
neden sadece fındığın ihracatının tırlarla 
yapılması yasaklanmıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-45/1129-27522 
4.11.1988 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 21.10.1988 gün ve Kan. Kar. 
Md. 7/341-1557/07717 sayılı yazınız. 

Giresun Milletvekili Rüştü Kurt 'un, 
Fındık ihracatının sadece gemilerle yapı
labileceğine dair genelgenin, fındık ihra
catını olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin ilgi yazınız eki Yazılı Soru Önergesi 
incelenmiş ve cevaplarımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ekrem Pakdemirli 
Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Bakanlığınızın 10.10.1988 
gün ve 4212 sayı ile fındık ihracatının yal
nız gemilerle yapılması ve 15.10.1988 tari
hinden itibaren Türk kamyonlarına geçiş 

belgesi ve yabancı kamyonlara da izin bel
gesi verilmeyeceği yolundaki genelgenizin 
amacı nedir? 

Cevap 1. Türk İhraç mallarının Av
rupa ülkelerine taşınabilmesi yada Avru
pa'dan Türkiye'ye ve Ortadoğu ülkeleri
ne yük taşınabilmesi için 19 Avrupa ülke
siyle yapılan ikili anlaşmalar neticesinde 
geçiş belgesi kotaları belirlenmekte ve bu 
belgeler Bakanlığımızca belirlenen esaslar 
çerçevesinde kullandırılmaktadır. 

Her yıl belirlenen geçiş belgesi dağı
tım esasları uyarınca, yükün cinsi (bozu
labilir olması) ağırlığı, aracın türü ve özel
liği (fırigorifık, tenteli) gözönünde bulun
durularak belirlenen çeşitli güzergahların 
izlenmesi gerekmektedir. 

Ancak, geçiş belgesi kotalarının tara
fımızca arzu edilen sayıda olmaması se
bebiyle veya ilgili ülkeler tarafından bö
lümler halinde gönderilen belgelerin inti
kalinin gecikmiş olmasından dolayı, yıl so
nuna doğru geçiş belgelerinde sıkıntı doğ
makta ve bu durum dağıtım esaslarında 
yeni düzenlemeler getirmektedir. 

Söz konusu düzenlemeler yapılırken 
ise yükün bozulabilirlik özelliği ön plan
da tutularak işlem yapılmaktadır. 

Eylül 1988 ayı sonunda, Yugoslavya 
transit geçiş belgesinin azalması sonucun
da yapılan yeni düzenleme ile, bu belge
nin sadece yaş meyve-sebze, taze deniz 
ürünü, bozulabilir gıda maddesi, deri ma
mulleri, kumaş ve triko giyim eşyası türü 
tekstil ihraç ürünü, satsuma, portakal, 
greyfurt, limon ve karpuz, kavun yüklü ta
şıtlara verilmesi kararlaştırılmıştır. 

7.10.1988 tar ihl i Tal imat ımızla , 
15.10.1988 tarihinden itibaren fındık yü
künün, denize kıyısı olmayan Macaristan, 
Çekoslovakya, İsviçre ve Avusturya dışın
daki ülkelere deniz yoluyla taşınacağı bil
dirilmiş, daha sonraki 14.10.1988 tarihli ta
limatımızla da R O - R O güzargahı kulla
nılmak şartıyla, italya ve Romanya'ya da 
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kara taşıtlarıyla fındık ve fındık mamulü 
taşınması mümkün olmuştur. 

12-14 Ekim 1988 tarihleri arasında 
M a c a r i s t a n ' d a yapı lan Türk iye -
Macaristan Kara Ulaştırması Karma Ko
misyon görüşmeleri neticesinde transit ge
çiş belgesi kotası 4000 adet artırılmış ve 
bu durumda fındık yükünün yeniden, ka
rayolundan TIR'larla taşınabilmesi imkâ
nı doğmuştur. 

17.10.1988 tarihli talimatımızla; fındık 
ve fındık mamulü yüklü 16 ton ve daha 
fazla miktarda yüklü bulunan Türk taşıt
larının karayolundan çıkış yaparak, 
B u l g a r i s t a n - R o m a n y a - M a c a r i s t an -
Çekosldvakya güzergâhını; 16 tondan da
ha az miktarda yüklü bulunan taşıtlar için 
İstanbul-Köstence RO-RO hattından çı
kış y a p a r a k R o m a n y a - M a c a r i s t a n -
Çekoslovakya güzergâhını takip edebile
cekleri bildirilmiştir. 

25.10.1988 günlü talimatımızla ise 
italya'ya fındık ve fındık mamulü götüre
cek taşıtların Derince-Trieste RO-RO gü-
zargahı dışında ipsala'dan çıkış yaparak, 
Yunanistan R O - R O italya güzergahını 
kullanabilecekleri bildirilmiştir. 

Bütün bu düzenlemeler sonucu, fın
dık ve fındık mamulü taşıyan taşıtlar Av-
rupanm bütün ülkelerine taşıma yapabil
mektedir. 

Soru 2. Böyle bir karar alınması 
fındık ihracatını olumsuz yönde etkilemez 
mi? 

Cevap 2. Yapılan düzenlemelerin 
fındık ihracatını olumsuz yönde etkilemesi 
söz konusu değildir. Çünkü geçiş belgele
rinin azalması sonucunda yapılan bu dü
zenleme, temin edilen geçiş belgeleriyle 
yeni düzenlemeleri getirmiştir. 

Soru 3. Bu karar alınmadan önce 
herhangi bir araştırma, planlama ve ha
zırlık yapılmış mıdır? 

Cevap 3. Sözkonusu kararın alın
ması yukarıda açıklandığı üzere, geçiş bel

gelerinde ortaya çıkan sıkıntıdan kaynak
lanmaktadır. 

Soru 4. Bu karar Şubat-Mart 1989 
aylarına kadar yüklenmesi gereken ve Ur
larla sevkedilmek üzere yapılan dış bağ
lantıların gerçekleşmesini tehlikeye düşür
müş olmuyor mu? 

Cevap 4. Fındık ve fındık mamulü 
taşıyan taşıtlar için şu anda herhangi bir 
sıkıntı mevcut değildir. Ayrıca yıl sonuna 
kadar yapılacak Kara Ulaştırması Karma 
Komisyon görüşmeleri veya diplomatik 
kanallardan sürdürülen ikili temaslarla ge
çiş belgeleri kotalarında sağlanacak artış
lar veya kotalara ek olarak temin edilecek 
belgeler Türk taşıtlarına daha fazla taşı
ma yapabilme imkânı yaratacaktır. 

Soru 5. Yine bu karar fiyatların çok 
düşük olduğu şu sıralarda yüksek fiyatla 
yapılan eski bağlantıların alıcı tarafından 
yeniden gözden geçirilmesine ve fiyatların 
gemi ile nakliye zorunluluğu nedeniyle da
ha da düşmesine neden olmayacak mıdır? 

Cevap 5. Yüksek fiyatla yapılan eski 
bağlantıların, fiyatların düştüğü günü
müzde yeniden gözden geçirilmesiyle da
ha da düşmesine neden olunması gibi bir 
durum sözkonusu değildir. 

Fındık ve fındık mamulleri gemi ya
nında kara yoluyla da bütün Avrupa ül
kelerine nakledilmektedir. 

Soru 6. Bu kararın alınmasında, 
Sayın Bakan'in Kendi seçim Bölgesinde
ki Narenciye ihracatçılarının baskısı ve ro
lü olduğu yolundaki kamuoyundaki yay
gın söylentilerin gerçeklik payı var mıdır? 

Cevap 6. Bütünüyle geçiş belgele
rinin azalması neticesinde alman bu ka
rarların narenciye ihracatıyla ilgisi yoktur. 
ayrıca narenciyenin yanı sıra kavun, ka
rpuz, yaş meyve, sebze, deri mamulleri, 
tekstil ihraç ürünlerine de geçiş belgesi 
tahsisi yapılmaktadır. 

Soru 7. Fındıktan başka herhangi 
bir ürünün ihracatının TIR'larla yapılma 
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sı yasaklanmış mıdır? Eğer yasaklanma-
mışsa, neden sadece fındığın ihracatının 
TIR'larla yapılması yasaklanmıştır? 

Cevap 7. Fındık ve fındık mamulü 
taşıyan taşıtlar şu anda karayolundan ve 
RO-RO ile çıkış yaparak taşımalarını ger
çekleştirebilmektedir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

22 NCt BİRLEŞİM 

8 . 1 1 . 1988 Salı 

Saat: 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Daha evvel 9 ilde uzatılan ola

ğanüstü halin bir ilden kaldırılmasına ve 
8 ilde 4 ay süre ile uzatılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi (3/685) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Saymanlığının Temmuz, Ağustos, Eylül 
1988 Ayları Hesabına Ait Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu (5/44) (S. Sayısı 
114) (Dağılma tarihi : 2.11.1988) 

3. — Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Denizli Milletvekili Adnan 

Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) 

2. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Eritfülzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
'borçların rolünü tespit ecme'k amacıyla 

Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/21) 

3. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

4. — 'Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının, 
DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

5. — içel Milletvekilli M. îstemilhan 
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

6. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
pılan zamların nedenini tespit etmek ve 
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

7. — İstanbul Milletvekili Yusuf Ke
nan Sönmez ve 18 arkadaşının, İstanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
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ve kamu yararına aykırı olarak ihale 
edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/26) 

8. — Kocaeli M'illetvekili Ömer Türk-
çakal ve 31 arkadaşının, demiryollarımı-
zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm 
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu 
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için 
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

9. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney 
Afrika'nın tseor Limited Firmasından sa
tın alınan rayların, kusurlu olmasına 
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularını tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

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

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

112. — Hatay Milletvekili Al'i Uyar ve 
20 arkadaşının, tSDEMlR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarını tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inoi,. İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

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

14. — İzmir Milletvekilli Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşının, tütün tekelinin kal
dırılmasından sonra tütün üretim ve tü-
ketimindefcıi gelişmelerini ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 linoi, İçtüzüğün 102 
ve 1013 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişiklin 
önergesi (10/33) 

15. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı s'iıgara İthali
nin Türk tütüncülüğünü ve sigara sa-
nayjiıini çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkim önergesi (10/34) 

;16. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm 
getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 



uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

17. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/35) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletveküi Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor* Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

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

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

4. — Balıkesir Milletvekili I. önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

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

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

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

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

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

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat istikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

•• 10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde 'borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 saydı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun. 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay tiine bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — îzmıir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu 
edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/25) 



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

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

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

17. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

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

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya ilinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

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

24. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat fartkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya 'ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakamından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Hıman* 
in, Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 



29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
©akanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
foin'in Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilal nedeniyle odumuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

31a — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük halklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldınm'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldınm'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

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

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

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

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

38. — Adana Milletvekili Abdullah. 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

39a — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987 
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

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

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

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

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

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğm'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

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

58. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptao'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
min, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

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



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

62., — Kocaeli 'Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
lkanından sözlü soru önergesi (6/75) 

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

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

65. —- istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

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

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

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

69. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korktmaz'm, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

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

71. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
içişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

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

73. — Bursa Milletvekilli Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mıart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

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

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

76. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşlarım du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 
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11L — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Baklanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
mıaz'ıo, Aydınlık evler Körler İlk okulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
0) 

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

80. — Ankara Milletvekili Ömer Cif t-
çi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

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

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'm, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

83. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyıişleri Baka
nımdan sözlü soru önergesi (6/89) 

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

85, — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal ©den olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

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

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

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

89. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde İstanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

90. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imıarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze-



rinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

91. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, gençlik sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1) 

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

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir -- Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarıma ilişkin Devlet Bakamından söz
lü soru önergesi (6/100) 

94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
ci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Gemel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üydlilğime ya* 
pılan bir aıtamaya ilişkim Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Gençlin, kaçakçılık olaylarına adları ka
rışan yönetici ve bürokratlar hakkında ne 
gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/140) (1) 

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

97. — Şatosun Milletvekili irfan De-
miralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edtilem paraların başka amaçlar için kul-
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lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

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

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

100. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürselerlin, Orman Genel Müdürlüğüncıe 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözülü 
soru önergesi (6/144) (1) 

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

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

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

104. — Zonguldak MilldtJvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/Jlll) 
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105. — Sinop Milletvekili Ya3ar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/Jİ12) 

106. — Manisa Milletvekilli Hasan Zen-
gün'in, Manisa ili Kula ilçesindeki San
dal Gruibu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

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

108. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Zirai Donatım. Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

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

110. — Erzincan MilletiveMîi' Müstafi. 
Kul'un, Erzurum ili Şenkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı sırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

111. — Antalya Milletvekili İbraıhim 
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği

tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

112. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

113. — Ankara Miılldtvdk'ili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye Başkanı ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

114. — Ankara Milletvekili Ömer Çift 
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.1. Orta Anadolu Linyit Işlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

115. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Sümerbankta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

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

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

118. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 
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119. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka îzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

, 120. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf- mevduatlarına uy
gulanacak faliz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

121. — Kütahya Milleıtvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi Ödendiğine ve vergi 
iaidesi ile ilgil'i yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 

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

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

124. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
ve canlı koyun sayısında görülen, düşü
lsün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139)v 

7 
KANUN TASARİ VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİÖER 

İŞLER 
1. — 20C4 Sayılı İcra ve İflas Kanu

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine, 3182 Sayılı Bankalar Kanununun 

İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılma
sına Dair Kanun Tasarısı ile Zonguldak 
Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun 2004 
Sayılı-İcra ve İflas Kanununun 18.2.1965 
Tarih ve 538 Sayılı Kanunla Değişik 
1 inci Maddesinin 2 nci Fıkrasının De
ğiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/488, 
2/57) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
2.11.1988) 

2. — İçel Milletvekili M. İstemihan 
Talay ve 42 arkadaşının; 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 35 inci Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/55) (S. 
Sayısı: 98) (Dağıtma tarihi: 19.10.1988) 

3. — İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan ve 63 arkadaşının; 1111 Sayılı 
Askerlik Kanununun 5 inci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/46) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 
19.10.1988) 

4. — Konya Milletvekili Haydar 
Koyuncu'nun; 20.6.1987 Tarih ve 3399 
Sayılı, Konya İli Merkezinde Karatay, 
Selçuklu ve Meram Adıyla Üç İlçe Ku
rulması Hakkındaki Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (2/85) (S. Sayı
sı : 100) ((Dağıtma tarihi , : 19.10.1988) 

5. — 4759 sayılı İller Bankası Kanu
nunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/477) (S. Sayısı : 105) 
(Dağıtma tarihi : 25.10.1988) 

6. — Kara Sınırlarının Korunması 
ve Güvenliği Hakkında Kanun Tasarısı 
ve İçişleri ve Millî Savunma komisyon
ları raporları (1/451) (S. Sayısı : 106) 
(Dağıtma tarihi : 25.10.1988) 



X 7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fin
landiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilen
dirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarisı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/467) (S. Sayı
sı: 107) (Dağıtma tarihi: 26.10.1988) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bel
çika Krallığı Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı
sı ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/436) (S. Sayısı : 108) 
(Dağıtma tarihi : 31.10.1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi ve Vergi Kaybını Önle
me Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/426) (S. Sayısı : 109) (Da
ğıtma tarihi : 31.10.1988) 

X 10. — Armonize Mal Tanımı ve 
Kodlama Sistemi ile İlgili Uluslararası 

Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişle
ri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/502) (S. Sayısı : 117) (Dağıtma ta
rihi,: 3.11.1988) 

X 11. — 5383 Sayılı Gümrük Kanu
nuna Bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetve
linin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/504) (S. Sayısı : 
116) (Dağıtma tarihi : 3.11.1988) 

X 12. — 213 Sayılı Vergi Usul Ka
nunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun, 197 Sayılı Mo
torlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 Sa
yılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/503) (S, Sayısı : 115) (Dağıtma tari
hi : 3.11.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

(22 nci Birleşim) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T.B. M. M. (S. Sayısı : 114) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Tem
muz, Ağustos, Eylül 1988 Ayları Hesabına Ait 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 

Komisyonu Raporu (5 /44 ) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplanın İnceleme Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 27.10.1988 

Esas No. : 5/44 
Karar No. : 5 

Sayı : 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Temmuz 1988 başında bankada mevcut para 1.031.731.106,89 

Temmuz, Ağustos, Eylül 1988 aylarında Ziraat Bankasının 
aldığı para 12.436.098.861,— 

Toplam 13.467.829.967,89 

Temmuz, Ağustos Eylül 1988 aylarında Ziraat Bankasının 
harcadığı para 12.385.194.616 — 

Ekim 1988 başında bankada mevcut para 1.082.635.351,89 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Temmuz, Ağustos, Eylül 1988 ay
larına ait hesapları incelendi; 

Temmuz 1988'de Ziraat Bankasındaki 1.031.731.106,89 liralık mevcudu ile Tem
muz, Ağustos, Eylül 1988 aylarında Hazineden 12.436.098.861,— lira alınarak ban
kadaki hesaba yatırılan rosblağ cem'an 13.467.829.967,89 lira olduğu, mevcuttan 
sarfolunan 12.385.194.616,— TL. tenzil edildikten sonra Ekim 1988 başında banka
daki kasa mevcudunun 1.082.635.351,89 liradan ibaret olduğu saymanlıktaki defter
lerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 



_ 2 — 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başjkan 
Hilmi Biçer 

Sinop 

Sözcü 
Hüseyin Sabri Keskin 

Kastamonu 

Üye 
Seçkin Fırat 

Bolu 

Üye 
Tayfur Ün 

Bilecik 

Baş'kanvekilii 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 

Kayseri 

Kâtip 
Metin Yaman 

Erzincan 

Üye 
Mehmet Emin Seydagil 

Muş 

Üye; 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 114) 


