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— YOKLAMA 
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KURULA SUNUŞ-

Gündem Dışı Ko-

I: — GEÇEN 
NAKÖ£ETİ 

II. — GELEN 
LAR 

III. 
IV. 

GENEL 
LARI 

nuşmalar ~-
1. — Kahramanmaraş Mil' 

letveküi Ahmet Uncu'nun, beşin
ci yılı dolmak üzere olan 2981 
sayılı İmar Affı Kanununun bu
güne kadarki tatbikatına ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı İsmail Sa
fa Giray'm cevabı 

2. — Ankara Milletvekili 
Erol Ağagil'in Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin kuruluşunun be
şinci yoldönümüne ve bağımsız 
Filistin Devletinin kuruluşuna 
ilişkin gündem dışı konuşması 

3. — Mardin Milletvekili 
Abdüîvahap Dizdaroğlu'nun, 
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132:135 
136 

136 

136 

Plân ve Bütçe Komisyonundaki 
konuşmalarının 13 Kasım 1988 
tarihli bazı gazetelerde yanlış de
ğerlendirildiğine ilişkin gündem 
dışı konuşması 

B) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Sudan'a gidecek olan 

Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dö
nüşüne kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Mehmet Yazar'm 
vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/693) 

2. — Yugoslavya'ya gidecek 
olan Ulaştırma Bakanı Ekrem 
Pakdemirli'nin dönüşüne kadar 
Ulaştırma Bakanlığına, Tarım 

136:140 Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'm vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/694) 

3. — Fransa ve Belçika'ya 
gidecek olan Devlet Bakanı Kâm-
ran İnan'm dönüşüne kadar Dev
let Bakanlığına, Devlet Bakanı 

140:142 

Sayfa 

142:145 
145 

145 

145 
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Kâzım Oksay'ın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/695) 

4. — Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetine gidecek olan Dev
let Bakanı Abdullah Tenekeci'nin 
dönüşüne kadar Devlet Bakanlı
ğına Devlet Bakanı Ali Bozer'in 
vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/696) 

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

1. — İstanbul Milletvekili 
Mehmet Moğultay ve 61 arkada
şının, güvenlik güçlerinin bir tür 
devlet terörü niteliği gösteren iş
lem ve eylemlerine karşı gerekli 
önlemleri almakta yetersiz kala
rak temel hak ve özgürlüklerin ze
delenmesine göz yumduğu, so
rumluluğu altındaki atamaların 
yansızlık ve özen içinde yapılama
dığı ve yasa dışı örgütlenmeler ko
nusunda gerekli duyarlılığı gös
termediği iddialarıyla içişleri Ba
kanı Mustafa Kalemli hakkında 
bir gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi (U/4) 

2. — Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 
27 arkadaşının, Türk çiftçi ve köy
lüsünün sorunlarını ve bu konu
da alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/49) 

D) Öneriler 
a) Danışma Kurulu Öne

rileri 
1. — 14.11.1988 tarihli gelen 

kâğıtlarda yayımlanan 11/4 esas 

Sayfa 
numaralı gensoru önergesinin 
özel gündemde yer alması ve gün
deme alınıp alınmayacağı husu-

145 sundaki görüşmelerin Genel Ku
rulun 15.11.1988 Salı günkü birle
şimde yapılması ile, 

14.11.1988 tarihli gelen kâğıt
larda yayımlanan ve 16.11.1938 ta
rihinde gündeme girecek olan 125 
sıra sayılı, 2547 sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Bir Maddesin-

145 de Değişiklik Yapılması ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenme-

; sine Dair Kanun Tasarısı ile An-
146 kara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 

7 Arkadaşı, Elazığ Milletvekili 
Tahir Şaşmaz ve 37 Arkadaşı, Ha
tay Milletvekili Öner Miski ve 25 
Arkadaşı, İstanbul Milletvekili 
Mustafa Sarı gül, Konya Milletve
kili Ali Talip Özdemir ve 63 Ar
kadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğ
retim Kanununun Bazı Madde
lerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun tekliflerinin günde
min birinci sırasına alınarak, gö
rüşmelerinin, Genel Kurulun 
16.11.1988 tarihli birleşiminde ya
pılmasına ilişkin Danışma Kuru
lu önerisi 

146:149 V. — GENSORU, GENEL 
GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞ
TURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

A) Öngörüşmeler 
1. — İstanbul Milletvekili 

Mehmet Moğultay ve 61 arkada
şının, güvenlik güçlerinin bir tür 

l̂ ft-1^9 devlet terörü niteliği gösteren iş
lem ve eylemlerine karşı gerekli 
önlemleri almakta yetersiz kala
rak temel hak ve özgürlüklerin ze-

** delenmesine göz yumduğu, so
rumluluğu altındaki atamaların 
yansızlık ve özen içinde yapılama-
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Sayfa 

dığı vç yasa dışı örgütlenmeler ko
nusunda gerekli duyarlılığı gös
termediği iddialarıyla İçişleri Ba-

15 . 11 . 1988 O : 1 
Sayfa 

kanı Mustafa Kalemli hakkında 
gensoru açılmasına ilişkin önerge
si (U/4) 152:188 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
toplandı. 

Ulu Önder Büyük Atatürk'ün, ölü
münün 50 nci yıldönümü münasebetiyle 
aziz hatırası önünüde üç dakikalık saygı 
duruşunda bulunuldu. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu, iran Büyükelçiliğinin, Ata
türk'ün Ölümünün 50 nci yılında, diplo
matik nezaket ve uluslararası kurallara uy
mayarak bayrağını yarıya indirmemesi ko
nusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Ankara Milletvekili Arif Sağ'm, Mülî 
Eğitim Komisyonundan çekildiğine ilişkin 
önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Genel Kurulu ziyaret eden Hindistan 
Halk Meclisi Başkanı Bağram Jakar baş
kanlığındaki Parlamento Heyetine Başkan 
tarafından "Hoş geldiniz" denildi. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay 
ve 50 arkadaşının, Olağanüstü Hal Bölge 
Valiliği kapsamına giren illerdeki bazı uy
gulamaların neden olduğu sorunları ve bu 
sorunlara getirilecek çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyla (10/47) ve 

Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü 
ve 32 arkadaşının, bankacılık sisteminde
ki sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla 
(10/48), 

Birer Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergeleri, Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu; önergelerin gündemde yer 
alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında ya-
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pılacağı açıklandı. 
20.6.1987 Tarih ve 3399 Sayılı Kon

ya İli Merkezinde Karatay, Selçuklu ve 
Meram Adıyla Üç İlçe Kurulması Hak
kındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi (2/85) (S. Sayısı: 100) 
ile, 

4759 sayılı İller Bankası Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında (1/477) (S. 
Sayısı : 105) 

Kara Sınırlarının Korunması ve Gü
venliği Hakkında (1/451) (S. Sayısı: 106); 

Kanun tasarılarının, yapılan görüş
meler ve 

Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya 
Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair (1/467) (S. Sa
yısı : 107) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika 
Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alman 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair (1/436) (S. Sayısı : 
108), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergi
lendirmeyi ve Vergi Kaybını Önleme An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair (1/426) (S. Sayısı : 109), 

Armonize (Uyumu Sağlanmış) Mal 
Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında 
Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın 
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Uygun Bulunduğuna Dair (1/502) (S. Sa
yısı : 117), ' 

5383 sayılı Gümrük Kanununa Bağlı 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değişti
rilmesi Hakkında 474 sayılı Kanunun Adı
nın ve Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında (#504) (S. Sayısı : 116), 

Kanun Hükmünde Kararnameler 

1. — 3152 ve 2451 Sayılı Kanunlarla 
190, 231 ve 308 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Hükmünde Kararname 
(1/511) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 8.11.1988) 

2. — • 190 Sayılı Genel Kadro ve Usu
lü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Hükmünde Kararna- . 
me (1/512) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.11.1988) 

Tasan 

1. — Hava Seyrüseferinin Emniyeti 
İçin İşbirliğine Dair 13 Aralık 1960 Tarihli 
Uluslararası Eurocontrol Sözleşmesini 
Değiştiren Protokole İlişkin Diplomatik 
Konferansın Nihai Senedinin; Hava Sey
rüseferinin Emniyeti İçin İşbirliğine Da
ir 13 Aralık 1960 Tarihli Uluslararası Eu-

Kanun taşanlarının da, yapılan açık 
oylamalar sonucunda, 

Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları 
açıklandı. 

15 Kasım 1988 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşime saat 18.2 7'de 
son verildi. 

rocontrol Sözleşmesini Değiştiren Proto
kol ile Eklerinin ve Yol Ücretlerine İlişkin 
Çok Taraflı Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı (1/513) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi :10.İ1.1988) 

Teklifler 

1. — İzmir Milletvekilleri K. Kemal 
Anadol ve Veli Aksoy'un Gecekondu 
Mevzuatına Ay kın Yapılara Uygulanacak 
Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanu
nunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi 
Hakkında 24.2.1984 Tarihli ve 2981 Nu.-
maralı Kanunun 9 uncu Maddesinin (c) 
Bendinin Değiştirilmesi Hakkında! Kanun 
Teklifi (2/117) (Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 8.11.1988) 

2. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 35 Arkadaşının, 23.1.1986 Tarih ve 
3257,Saydı Sinema, Video ve Müzik Eser-

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Samsun Kastamonu 

Mehmet Akarca Nurhan Tekimi 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
14 . 11 . 1988 Pazartesi 
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leri Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/118) (Adalet 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 

- 8.11.1988) 

3. — İsparta Milletvekili Süleyman 
Demirel ve 57 Arkadaşının, 2820 Sayılı Si-
yasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Teklifi (2/119) (Ana
yasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 8.11.1988) 

Tezkere 

1. — Denizcilik Bankası T.A.Ş. Ge
nel Müdürlüğünün 1987 Yılı Bankacılık 
Faaliyetleri Hakkında Düzenlenen Yıllık 
Raporunun Sunulduğuna Dair Başbakan
lık Tezkeresi (3/692) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.11.1988) 

Rapor 

1. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile An
kara Milletvekili Rıza Yılmaz ve 7 Arka
daşı, Elazığ Milletvekili Tahir Şaşmaz ve 
37 Arkadaşı, Hatay Milletvekili Öner 
Miski ve 25 Arkadaşı, İstanbul Milletve
kili Mustafa Sahgül, Konya Milletvekili 
Ali Talip Özdemir ve 63 Arkadaşının, 
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/509, 2/40,2/45, 
2/49,2/82,2/98) (S. Sayısı: 125) (Dağıtma 
tarihi : 14.11.1988) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri t 

1. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
rutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine bağlı 
Yarıkkaya ve Kuru san Köylerinin içme su
yu sorununa ilişkin Tarım Orman ve Kö-
yişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/209) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.1988,| 

2. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
rutürk'ün, Gülbirlik'çe 1988 yılında ger
çekleştirilen gül alımlarına ve yapılan öde
melere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/210) Başkanlığa geliş tarihi : 
10.11.1988) 

3. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
rutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine ait 
kanalizasyonun bazı köylerin tarım arazi
lerini olumsuz yönde etkilediği iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/211) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.11.1988) 

4. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
ruturk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarkika
raağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve köy
lerde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/212) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 10.11.1988) 

5. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
rutürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit balıklarında görülen hastalığın gide
rilmesi için ne gibi tedbirler alındığına iliş
kin Tan m Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/213) (Başkan
lığa geliş tarihi : 10.11.1988). 

6. — İsparta Milletvekili Ertekin Du-
rutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonunun gelirlerine ve harcamaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/214) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.11.1988) 

7. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyü
nün başka bir mahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
sinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.11.1988) 

8. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
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Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.11.1988) 

9. — Niğde Milletvekili Doğan Ba
ran'm, Niğde Merkez İlçesine bağlı Kar-
gasekmez Akarsuyu. üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) Başkanlığa geliş tarihi : 
11.11.1988) 

10. — Niğde Milletvekili Doğan Ba
ran'm, Niğde İli Ulukışla İlçesinde yapıl
ması düşünülen İmrahor Göletine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/218) (Başkanlığa geliş tari
hi : 11.11.1988) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu Şe
finin karşılıklı suçlamalarda bulunmaları 
nedeniyle herhangi bir soruşturma açılıp 
açılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/378) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 17.10.1988) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, 5.10.1988 tarihinde Mardin ve 
Diyarbakır illerinde köy korucuları tara
fından iki vatandaşın öldürüldüğü iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı öner
gesi (7/379) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.11.1988) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği 
kapsamına giren illerdeki bazı okul ve sağ
lık ocaklarının güvenlik amacıyla kullanıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı 

15 . 11 . 
Sözlü Soru Onergderi 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde gö
rev yapan akademik personelin yapılan 

soru önergesi (7/380) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 10.11.1988) 

4. — Ankara Milletvekili Tevfık Ko-
çak'ın, A.B.D. Büyükelçisinin Doğu Ana
dolu gezisine izin verilmesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/381) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.11.1988) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, Siverek İlçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayın Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından biri 
tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/382) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.1988) 

6. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, British Airvvays uçaklarıyla 
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden 
yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaçlan
dıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından yazılı soru önergesi (7/383) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 11.11.1988) 

Gensoru Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Mehmet 

Moğultay ve 61 Arkadaşının, güvenlik 
güçlerinin bir tür devlet terörü niteliği gös
teren işlem ve eylemlerine karşı gerekli ön
lemleri almakta yetersiz kalarak temel hak 
ve özgürlüklerin zedelenmesine gözyum-
duğu, sorumluluğu altındaki atamaların 
yansızlık ve özen içinde yapılmadığı ve ya
sa dışı örgütlenmeler konusunda gerekli 
duyarlılığı göstermediği iddialarıyla İçiş
leri Bakanı Mustafa Kalemli hakkında 
Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir gensoru açılması
na ilişkin önergesi (11/4) Başkanlığa geliş 
tarihi : 11.11.1988) (Dağıtma tarihi : 
12.11.1988) 

1988 Sah 

kadro düzenlemesinden yararlandırılmadı-
ğı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/219) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.1988) 
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2. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nm, Mansurlu-Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220) Başkanlığa ge
liş tarihi : 14.11.1988) 

3. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nm, Çatalan Barajından İmamoğ-
lu Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/221) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.1988) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Banka
sına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasından tarım sektörü için ve
rilen kredinin kesildiği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/222) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.1988) 

5. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'm, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonundan konut yapı kooperatiflerine 
1988 yılında verilen krediye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/223) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14.11.1988) 

6. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/224) (Başkanlığa geliş tari
hi : 14.11.1988) 

7. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
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veya borç senedi vererek taburcu olan va
tandaşların borçlanna ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.11.1988) 

8. — İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'm, İstanbul ve Ankara ille
ri telefon rehberlerinin ITT Bika A. Ş. ta-
rafırîdan basılacağı iddiasına ve bu firket 
ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.11.1988) 

9. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan 
silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Baş
bakandan sözlü önergesi (6/227) (Başkan
lığa geliş tarihi : 14.11.1988) 

Yazılı Soru Önergesi 

1. — Afyon Milletvekili Baki Dur
maz'm, Afyon İlinde kurulan bölge mü
dürlüklerine ilişkin Başbakandan yazılı so
ru önergesi (7/384) (Başkanlığa geliş tari
hi : 14.11.1988) 

Medis Araştırması Önergesi 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, Türk 
çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve bu ko
nuda alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 14.11.1988) 

• — — — — 

I 



T.B.M.M. B : 25 15 . 11.. 1988 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgûl (İstanbul), Cemal Özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 25 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

Muhterem milletvekillerinin, bulun
dukları yerden, burada olduklarını işaret 
etmelerini rica ederim. 

Şaşmaz'a kadar yoklama yapıldı) 
L 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var
dır, görüşmelere başlıyoruz. 

Üç sayın milletvekilinin gündem dı-
(Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şi söz istemi vardır, sırayla söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM HŞ[ KONUŞMALAR 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet 
Uncu 'ram, beşinciydi dolmak üzere olan 2981 sa

ydı imar Affı Kanununun bugüne kadarki tatbi
katına ilişkin gündem dtst konuşması ve Bayın
dırlık ve Jskân Bakanı ismail Safa Giray'tn cevabı 

BAŞKAN — Birinci sırada, Kahra
manmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Un
cu; 2981 sayılı İmar Affı Yasasının bugü
ne kadarki tatbikatı hakkında konuşmak 
üzere, buyurun efendim. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

AHMET UNCU (Kahramanmaraş) 
— Sayın Başkan, çok değerli milletvekil
leri; hepinize en derin saygılarımı ve hür
metlerimi sunarım. 

2981 sayılı İmar Affı Kanununun be-
.şinci yılı dolmak üzere. ANAP iktidarı bu 
kanunu çıkarırken, bütün gecekondulan 
ve imara aykırı yapıları hem affedeceğe-
ni, hem de bunlara tapu vereceğini vaat 

— 136 

etmişti. Önce, imar affı çıkanlarak tapu 
yerine tapu tahsis belgesi verileceğini; son
ra, imar ıslah planlan hazırlayarak, gece
kondu ve imara aykm yapılar için gerçek 
tapu vereceğini vaat etmişti. 

Bu kanun, bildiğiniz gibi, 25 Ma,rt 
1984 mahallî seçimlerinden 15 gün önce 
ANAP İktidarı tarafından Parlamentoda 
çıkarılmıştır. Bir seçim vaadi kanunudur; 
mahallî seçimlerden önce Türkiyemizde 
en hayatî konu olan imar affı meseleleriy
le alakalı bir kanundur. 

Bu vaatler söylendi ve takriben ara
dan beş yıl geçti. İşte sizlere sesleniyoruz : 
İcraatınız neyse söyleyin; bugün 1,5 mil
yonu bulan imara aykırı yapı müracaatıy-
la, 350 bini bulan imar affı müracaatın
dan ne kadarını beş yıl sonra gerçekleştir
diniz?.. Bunu söylemek için huzurlarını
za çıkmış bulunuyorum. 

Şunu söyleyebilirim : Genellikle hiç
bir şey yapmadınız; "Bugün git yann gel" 
politakası ile yalnız ve yalnız bir tespit işi 
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yaptınız. Tespit işinin dışında ise, tapu me
selesinde gerekli tapu tahsis belgelerini 
verdiniz. Televizyondan, halka,"Merak et
meyin, sıra sana da- gelecek, tapunu 
alacaksın" mesajını vermek için, belirli za
manlarda tapu dağıtanı merasimleri de 
tertip etkiniz. Vatandaş, bu merasimlerle 
uzun bir süre oyalandı durdu. 

Neden muvaffak olamadınız?.. Mu
vaffak olamayışımızın esas sebebi: Siz de 
biliyordunuz ki, bu işleri belediyelere yap
tıracaktınız, belediyelerdeki teknik ve uz
man kadrolara yaptıracaktınız. Türkiye'
de bugün belediyelerimiz bu teknik ve uz
man 'kadroyu rutin (günlük) işlerinde bi
le bulamamaktadır; ama siz, seçim vaadi 
olarak, tapu vereceğinizi söylediniz. 

Şimdi soruyoruz: Türkiye'de şu ana 
kadar kaç gecekonduya tapu verdiniz? 
"Verdik" kelimesi söylenebilir, saygı gös
teriyoruz; ama tespit edflen rakamın ne 
kadarının verildiğini Sayın Bakanımız 
zannederim söyleyeceklerdir. Bunlardan 
kaç kişi tapu aldı? Kaç belediye imar ıs
lah planı yaptı ve bu imar ıslah planları 
neticesinde tapular verildi? İmar ıslah 
planlarını imar mühendislerine mi hazır
lattınız, yoksa, belediyelerin iş vermiş ol
duğu harita mühendislerine mi hazırlatı
yorsunuz? Beş yılhk bir zamana rağmen, 
gecekondu bölgelerinden 350 bin civarın
daki müracaatın ne kadarına bugün tapu
su verilmiştir? 

2981 sayılı İmar Affı Kanunu bir se
çim vaadiydi, demiştim. ANAP iktidarı 
tarafından, oyunu almak için vatandaşa 
karşılık olarak tapu güvencesi verimişti. 
Vatandaş, çoğunlukla kendi malı olan ve 
kendi eliyle, binbir külfetle, borçla harçla 
yaptığı imara aykırı yapısının gerçek sa
hibi olmak için evinin tapusunu arzulu-
yordu, bu yüzden oyunu ANAP'a verdi; 
ama bu tapu vaadinin, bir seçim ve oy al
datmacası olduğunu sonunda çok iyi 
anladı. 

Sayın milletvekilleri, belediyelerimiz, 
kendi rutin (günlük) işlerini yürüten tek
nik kadroları bile bulamamaktadır. Siz bir 
de bu eksik kadrolarla imar affı gerçekleş-
tereceksiniz... Buna Türkiyede inanmak 
asla mümkün değildir. Bakın, yasadaki 
imar affı için ilk iş müracaattı, sonra tes
pit, -yeminli özel teknik bürolar tarafın
dan çoğunlukla yapıldı- sonra da beledi
yeler tarafından tasnif, değerlendirme, 
ruhsat verme yahut da imar ıslah planla
rı hazırlatarak çözümler meydana getir
me ve tapu verme hadisesiydi. Tasnifle 
imar planlarına aykırılık varsa, (ki, biraz 
önce arz ettim, Türkiye'de 1,5 milyon var) 
bunlar tespit edilmişti. İşte bu tespite gö
re belediyeler tarafından çeşitli kararlar 
alınması gerekliydi. 

imar ıslah planlarının tatbikatlarına 
baktığımızda, gördüğümüz manzara şu: 
Kendi ilinden bir misal vereceğim. İmar 
affı için 12 bin müracaat olmuş. Genellik
le, Kahramanmaraş İlinde, kendi parse
linde imar mevzuatına aykırı yapılar var. 
Bu yapılarda, kanuna göre, muhafaza edi
lecek yapılar veya ıslah edilerek muhafa
za edilecek yapılar, diye sınıflandırma var. 
Umumiyetle, bu alanda imar ıslah plan
lan yapılmaktadır. Bir vatandaşın 540 
metrekarelik bir hisseli tapusu var. Bu his
seli tapu üzerinde evi de var. Yapı kendi 
parselinde, imar yoluna uygun. İmara ay
kırı olmadığı halde, belediye, yapmış ol
duğu düzenleme neticesinde, imar ıslah 
çalışmaları neticesinde, vatandaşın eline 
120 metrekarelik bir tapu veriyor, gerisi
ne de iki tane ortak çıkarıyor. , 

Değerli arkadaşlarım, bu konu çok 
önemli bir konudur. Yarın mutlaka, ma
hallî seçimler dolayısıyla bu yanlış uygu
lamalar hepimizin önüne gelecektir. 

Yine, 285 metrekarelik arsası olan bir 
vatandaşımız, imar affı uygulamasıyla iki 
ortaklı hale gelmiştir. Bunlar neden doğ
maktadır?.. 
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BAŞKAN — Sayın Uncu, süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayınız. 

AHMET UNCU (Devamla) — 
Bunların doğmasının sebebi: Belediyeler 
bir ara kararı alıyorlar; şehir ana planın
da şu kadar metrekareden küçük olan par
sellerde yapı yapılmaz yasağı getiriyorlar. 
Bizim orada da, 200 metrekareden küçük 
olan parsellerde yapı yapılmaz yasağı var. 
Bir de, belediyeler, düzenleme ortaklık pa
yı alıyorlar. Islaha çalıştığın sahadan da 
düzenleme ortaklık payı alırsan, bir de ba
kıyorsun, tapunun içerisine belediye gir
miş... Buna bazı arkadaşlarımız gülebilir; 
ama bunlar, kimsenin başına gelmesi tav
siye edilen olaylar değildir. 

İmar affı, bugün, bahsedildiği gibi, 
önemli bir mesafe almamıştır. İmar affı yi
ne yaralı olarak durmaktadır; imar affı yi
ne tapu deler durumdadır; imarsızlık du
rumundadır. 

Yüce Meclise hürmetlerimi sunarım. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Uncu. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; Sayın 
Uncu'nun, İmar Affı Kanununun tatbi
katıyla ilgili konuşmasına, bu konuda 
açıklamalarda bulunmak fırsatı verdiği 
için teşekkür ediyorum. Konuşmasından 
anladığım ve şimdi sizin de anlayacağınız 
gibi, İmar Affı Kanunu ile İmar Kanunu
nun bazı maddelerinin birbirine karıştı
rıldığı da görülmektedir. Bu bakımdan, 
açıklama yapılmasında gerçekten fayda ol

duğu kanaatiyle kendisine teşekkür 
ediyorum. 

Efendim, 2981 sayılı İmar Affı Ka
nunu, gerçekten, Sayın Uncu'nun söyle
diği gibi, 1984 yılı Mahallî İdare Seçim
lerinden iki hafta kadar önce çıkarılmış; 
önemli kanunlarımızdan biridir. ' ' Seçim 
kanunu, oy için yapılmış bir vaat kanunu'' 
tarifi, bu kanunu tarif etmeye yetmez. As
lında, bu kanunla memleketin, milletin en 
büyük yaralarından birine neşter vurul
muştur ve gerçekten neşter vurulduğunu 
gösteren çalışmalar yapılmıştır bu beş yıl 
içinde. Size bunların rakamlarını ve
receğim. 

Kanunun esas itibariyle iki ana ama
cı vardır: Birincisi, sosyal amaçtır. Kanun
lar karşısında "suçlu" denilen; fakat as
lında bizzat suçlu olmayan insanların suç
lu olmadıklarını tescil eden bir sosyal ya
nı vardır bu kanunun ve bu suretle o in
sanlarımız "suçluluk" ithamından kurta
rılmışlardır. Bu, kanunun önemli sosyal 
amacıdır ve tam manasıyla bir amaca 
ulaşmıştır. 

ikinci amacı, şehirlerimiz etrafında 
sağlıksız, çarpık yapılaşma birikiminin dü
zeltilmesine yol açmaktır. Bu yol açılmış
tır tarif edilmiştir ve bu yolda büyük me
safeler alınmıştır. Onu da yine rakamlar
la size şimdi arz edeceğim. 

Otuz sene, otuzbeş sene gibi bir sü
rede meydana gelmiş çok büyük birikim
ler vardır. Şunu gördük; özellikle gecekon
du bölgelerine girdiğimiz zaman, beledi
yeler o bölgelere girdikleri zaman müşa-
hade ettiğimiz şu oldu: Mesela, İstanbul' 
un toplam işgal ettiği alanın sadece yüz
de 30'unda plan var, geri kalan yüzde 
70'inde ne plan var, ne harita var ve ge
cekondular tamamen plansız, haritasız, 
bilinmeyen yerler üzerine inşa edilmiş. Ay
nı olayı izmir'de gördük, aynı olayı An-
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kara'da gördük; gecekondusu çok olan bü
tün şehirlerimizde gördük ki, oralara en 
ufak devlet hizmeti girmemiş ve tamamen 
tesadüflere kalmış bir gelişme, üst üste 
sağlıksız bir şekilde meydana çıkagelmiş. 

Rakamlar da şuraya ulaşmış: 2981 sa
yılı Kanun sebebiyle yapılmış müracaat
lar bütün illerde 1 milyon 767 bin adettir. 
Bu 1 milyon 767 bin adedin 325 bin ta
nesi gecekondu, 1 milyon 441 bin tanesi 
ise imar kanunlarına uygun olmayan ruh
satsız kaçak yapı tarzındadır. Gecekondu
lar veya kaçak yapılar içerisinde, müracaat 
etmemiş olanlar da vardır. Bunlann sayı
lan da tahmin edilmiş ve takriben 160 bin 
civarında olduğu hçsaplanabilmiştir. Bun
daki dağılımın da gene, yukarıda söyledi
ğim 1 milyon 767 binin içinde 325 bin ge
cekondu, 1 milyon 441 bin kaçak yapı tar
zında, aşağı yukarı aynı oranda olacağını 
kabul edebiliriz. 

Şimdi bakınız, 325 bin gecekondu 
müracaatı var. Bugün aldığım son bilgi
lere göre, düzenlenmiş olan tapu tahsis 
belgesi sayısı da 320 bindir. Geri kalan 5 
binin düzenlenemeyişinin çeşitli sebeple
ri vardır; vakıf arazisi vesair yerlerde ya
pılmış olmak gibi. 

Bu 320 bin tapu tahsis belgesinden 
ve hisseli parseller üzerine yapılmış konut
lardan bugüne kadar gerçek tapu verilmiş 
olan konut sayısı 317 bin 734'tür. Ayrıca, 
kaçak yapılara verilmiş ruhsat sayısı da 419 
bin 759 olmuştur, 

Gördüğümüz manzara şudur: De
mek ki, müracaat eden 325 bin gecekon
du sahibinden 320 binine tapu tahsis bel
gesi verilmiştir. Bu, kanunun ilgili mad
desinde, mümkün olduğu kadar koruyan, 
ıslah planlarının yapıldığını gösteren bir 
rakamdır. Düzenlenen tapu da 317 bin 
adet olmuştur ve tapu verme işlemi de de
vam etmektedir. Demin bir arkadaşım ha
ber verdi ayın 21'inde Çorlu'da 5 bin ta
ne tapu verme merasimi yapılacaktır. O 

tapu merasimine Sayın Uncu'yu davet 
ederim. 

Ayrıca, Zeytinburnu'da da gene önü
müzdeki günlerde işlemi bitirilmiş, tapu 
verme noktasına gelmiş olan gecekondu
lara tapuları dağıtılacaktır, onun sayısı da 
5 bin ila 6 bin arasındadır. Bütün illerde, 
belediyelerde bu faaliyet devam et
mektedir. 

Şimdi, biz, 2981 sayılı Kanunu o ma
hallî seçimden önce yaptık. Evet, bize ve
rilen reylere etkisi olmuştur, doğrudur, 
ama biz, seçimden önce de halkımıza ilan 
ettiğimiz programımızda, seçim propa
gandamızda, bilahara Hükümet Progra
mımızda aynı hususları yazdık, "Bunları 
yapacağız'' dedik ve acele olarak da yap
tık. Şu ana kadar aldığımız rakamlara göre 
de kanun çok iyi bir şekilde yürütülmüş
tür. Aslında bu iş çok zor, çok uzun, bü
yük yatırımlar gerektiren, her tarafın ha
ritasının alınmasını gerektiren, planlar ya
pılmasını gerektiren çok dertli bir iştir. 
Ona rağmen kanun yürütülmüştür. Ka
nunu yürütebilmek için, bakınız ilk çıka
rılan kanunla kalınmamıştır. Kanunda ba
zı değişiklikler yapmak, ilave unsurlar ge
tirmek için Meclise tekrar tekrar geldik, 
hatta muhalefet sıralarında oturan arka
daşlarımız, "Biz size demiştik, Bu kanun 
tamam değil, tekrar geleceksiniz; şimdi iş
te geldiniz" tarzında bize tarizlerde bu
lunmuşlardır. Sebebi?.. Kanunun tatbika
tında gördüğümüz aksamaları,kanunun 
tatbikatında gördüğünüz eksiklikleri orta
dan kaldırmak ve sonuca ulaşmak için ge
reken tadilleri yapmak üzere geldik. 

Bakınız, 3290 sayılı ve 3366 sayılı ka
nunlar, 2981'in amacına ulaşması için, 
mevcut engelleri ortadan kaldırmak için 
getirilmiş olan değişiklik tasarılarıydı. 

Şimdi, bir başka olay var; Sayın Un
cu konuşurken muttali oldum. İmar Ka
nununun 18 inci maddesi dediğimiz ve 
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belli bir bölgeyi düzenleyen ve orada, dü
zenleme ortaklık payları gibi nosyonların 
ortaya çıktığı, bir "hamur" kaidesi var
dır. Hamur kaidesinin, imar ıslah planla
rının yapıldığı yerlerde, imar ıslah planı 
amacı ile yapılması şartı yoktur. Hamur 
kaidesi, imar ıslah planı bulunan veya ge
cekondu bulunan veya hisseli tapu üzeri
ne yapılmış kaçak yapılar bulunan yerler
de tatbik edilmesi şart olan kaide değildir. 
Hamur kaidesi, iyi gelişmemiş bir yerde, 
yeni ihtiyaçlara göre, belli bir büyüklük
teki bölgeleri, herkesin menfaatine olacak 
şekilde yeniden planlamak için tatbik edi
len bir kaidedir. Bazı yerlerde, imar ıslah 
planları yapılışında da tatbik edildiği gö
rülmüştür. Zor bir maddedir, zor bir usul
dür; kullananlar genellikle büyük şikâyet
lere maruz kalırlar. Çünkü, Sayın Uncu'-
nun dediği gibi, münferiden sahip olanan 
arsaya ortak geldiği de vakidir. Eğer, ada
letle, iyi bir şekilde tatbik edilirse, sonun
da, o insanlar, ilk günlerde şikâyet ettik
leri halde, bilahara çok memnun olurlar. 
Nitekim, böyle tatbik edilmiş birtakım 
planlama ile bu usulün tatbik edildiği yer
lerde, zamanında hiç para etmeyen birta1 

kim arsaların bilahara, ortaklı olduğu, ye
ni ortaklar geldiği halde, sahibine büyük 
kazançlar getirdiği de görülmüştür. Çün
kü, orası standardı daha yüksek bir ma
halle haline gelmiştir. Hamur kaidesinin 
tatbikinde bu çeşit amaçlar vardır. Sayın 
Uncu'nun söylediği Kahramanmaraş'ta
ki mahalleyi bilmiyorum; ama, getirirse 
inceleriz, inceletiriz yanlışı varsa düzelt
tiririz. Fakat, ilk anlarda bundan şikâyet
ler geleceğini kabul etmek lazım. Zaman 
içerisinde, kısa bir süre sonra, şikâyet eden 
insanlar, şükreder hale gelmektedirler. 

Burada benim söylemek istediğim 
bunlardan ibarettir. Şunu özellikle tekrar 
belirtmek istiyorum: 2981 sayılı imar Affı 
Kanunu, imar konusunda Türkiye,de çı
karılmış en önemli kanunlardan biri ol

muştur. Tatbikatında, demin rakamlarını 
verdiğim şekilde, büyük bir başarı vardır. 
Mahallelerin tamamen düzelmesi, ister is
temez, zamana ve paraya muhtaçtır; ama 
onun da takipçisiyiz, inşallah hepsini de 
daha iyi, standardı daha yüksek mahalle
ler haline getireceğiz.-

Saygılar sunarım efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Giray. 

2. — Ankara MiUtvekûi Erol Ağagü'in 
Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyetinin kurulusunun 
besinciyıldönümüne ve bağımsız Filistin Devleti
nin kurulusuna ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin kuruluşunun beşinci yıl
dönümü ve bağımsız Filistin Devletinin 
kuruluşuyla ilgili olarak, Ankara Millet
vekili Sayın Erol Ağagil; buyurun efen
dim. (SHP sıralanndan alkışlar) 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, Ku
zey Kıbns Türk Cumhuriyetinin kurulu
şunun beşinci yıldönümüdür. Tüm Kuzey 
Kıbnslı Türk kardeşlerime, bu anlamlı yıl-
dönümlerinin kutlu olmasını diliyorum. 
Bu zaferin kazanılması için her türlü gay
reti gösterenleri şükran ve minnede anı
yor; bu uğurda hayatını feda etmiş kah
raman insanlanmıza Tanrı'dan rahmet di
liyor, gazilerimize de en derin saygılarımı 
sunuyorum. 

1963'ten 1974 yılına kadar, kendi 
yurtlarında adeta mülteci olarak kabul 
edilen, yıllarca Rum mezalimi ve katlia
mı altında ezilerek, işkence görerek, öldü
rülerek yurtlanndan atılmaya çalışılan ve 
bu şartlar altında bir yaşam kavgası verer 
Kuzey Kıbrıslı soydaşlarımız, 1974 Kıb 
rıs Barış Harekâtı sonrasında, kısmen d< 
olsa, azıcık da olsa, eskiye nazaran bir ra 
hata kavuşmuşlardır. Dünyaya, bu insan 
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lık dışı, toplu sürgün, işkence ve katliam
ları hiç kimse unutturamaz, unutturma-
malıdır. 

Ondört yıldır, üzerinde barış içerisin
de yaşadıkları bir vatan parçasına kavuş
muştur Kuzey Kıbrıslı Türkler. Uzun ve 
çileli çalışmalar ve her türlü ekonomik, 
sosyal, kültürel ve askerî baskılara karşın 
bu toprak parçası bugünede;k korunmuş
tur ve bundan böyle de korunacaktır. Bu, 
tüm dünyaca böylece bilinıjnelidir. 

Sırası gelmişken Hüküpıete ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisin^ hatırlatmak 
istediğim bir konu vardır : peşinci kuru
luş yıldönümünü kutlayan JCuzey Kıbrıs 
Türkı Cumhuriyetini, maalesef, bu süre 
içerisinde bizden başka tanıyjan devlet çık
mamıştır. Ne Batı âleminden, ne İslam 
dünyasından, ne bağlantısızlardan, ne 
Üçüncü Dünya Ülkelerinden ve ne de 
Varşova Paktı ülkelerinden^ hiçbirisinin 
Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyetini resmen 
tanımalarını bugüne kadar sağlayamadık 
maalesef. Son bir yıldır "Davos Ruhu" 
adı altında Yunanistan ile tenline tek yanlı 
olarak çalışılan yumuşama stjreci de bu ol
guyu değiştiremedi maalesef. Keşke diyo
rum, Davos ruhu için harcanan emekle
rin, zamanın ve masrafların sadece bir kıs
mı olsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye
tinin resmen tanınması için harcamaydı 
Hükümetçe. Hükümetin ve Türkiye 
Cumhuriyeti Parlamentosunun, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetini)! diğer ulus
larca da tanınmasının sağlanması için gay
retler artırılmalı ve mutlaka bazı sonuç
lar alınmalıdır. Alınmalıdır ki, Kıbns so
rununun devam eden müzakerelerinde 
olumlu katkıları sağlansın. 

Sayın milletvekilleri, kaderleri bir ba
kıma Kuzey Kıbrıs Türklerine benzeyen 
bir başka olay var bugün çok) güncel olan. 
Hepinizin bildiği gibi, dün gj;ce yarısı, Fi
listin Ulusal Konseyi, bağımsız Filistin 

Devletini ilan etme kararı aldı. Bu oluşu
mu sağlayan en büyük örgüt, bildiğiniz gi
bi, Filistin Kurtuluş Örgütüdür. Filistin 
Kurtuluş Örgütünün, uzun süren tek meş
ru temsilcisi olmak durumundan sonra, 
dün gece alman tarihî karar ile yeni bir 
aşamaya geçilmiş ve Filistin Devletinin ku
rulması artık gündeme gelmiştir. Bu ku
ruluş kararma yürekten katıldığımızı ve 
bağımsız Filistin Devletini desteklediğimi
zi burada bir kere daha ilan etmekten do
layı kıvançlıyım. Kutluyorum Filistin Hal
kını ve onu bugünlere getiren yönetimini. 

Türk İstiklal Harbi ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Halkının bağımsızlık mücadeleleriy
le birçok benzerlikler taşıyan Filistin ola
yı, tabiî ki en başta İsrail'e ve onun yöne
ticilerine şimdilik ters gelecektir; ama, 
unutmaması gereken bir gerçek vardır İs
rail Devletini yönetenlerin; kendi halkla
rı da zamanında çok çekmiş, masum mil
yonlarca Yahudi, işkence ve toplu katlia
ma uğramışlardır. Bu olaylardan en çok 
zarar gören uluslardan biridir Yahudiler. 
Şimdi aynı haksızlıklara uğramış bir baş
ka milletin kadın - erkek, ergin - çocuk, 
genç - yaşlı demeden, insanca yaşama ve 
bir ulus olma haklarına en çok saygı duy
ması gerekirken, onlara bu mezalimi re
va gören devlettir İsrail. Kaldı ki, İsrail, 
o toprakları, Birinci Dünya Savaşı sonu, 
yabancı devletlerin birtakım çıkarları için 
getirilmişlerdir. Halbuki, Filistin halkı, 
yüz yılı aşkın bir süredir o topraklarda 
esasen yaşamaktadır. 

Bir İtalyan milletvekilinin geçenler
de söylediği bir sözü mealen hatırlıyorum; 
"Kendileri mezalime, işkenceye uğramış 
bir ulusun, aynı işkence, katliam ve insan
lık dışı muameleyi başka uluslara reva gör
mesi bir hak değildir, olamaz da" diyor
du o milletvekili; aynen katılıyorum bu 
sözlere. 

Filistin Ulusal Konseyinin aldığı ka
rar hakkmdı, henüz kesin bilgilere sahip 
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değiliz; ancak, Ortadoğu'da, siyonizm fik
rinden arınmış bir İsrail Devletiyle bağım
sız bir Filistin Devletinin birlikte, yan ya
na ve barış içinde yaşamaları ve var olma
larını diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ve Filistin Devletinin, bugün 
rejimleri ve konumlan ne olursa olsun, 
tüm dünya uluslannca tanınmasının en kı
sa zamanda gerçekleşmesini bekliyorum. 

Son olarak da, Türk Hükümetinin 
Parlamentosunun, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetinin diğer ülkelerce de resmen 
tanınması için büyük bir atılım ve kam
panya başlatmasını; Filistin Devletini de 
ilk tanıyan devletlerden birisi olması için, 
bir an evvel karannı verip konuyu Yüce 
Parlamentoya getirmeye Hükümeti davet 
ediyorum. Böylece de diyorum, belki Ce
zayir konusunda zamanında yaptığımız 
bir basiretsizliğin, bir dereceye kadar da 
olsa, ayıbını insanlık adına telafi etmek 
imkânına kavuşuruz. 

Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 
(SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ağagil. 

3 — Mardin Milletvekili Ahdülvahap Diz-
daroğlu'nun, Plan ve Bütçe Komisyonundaki ko
nuşmalarının 13 Kasım 1988 tarihli bazı gazete
lerde yanlış değerlendirildiğine ilişkin gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Bazı gazetelerde yer 
alan "Karases" haberiyle ilgili olarak, 
Mardin Milletvekili Sayın Doktor Abdül-
vahap Dizdaroğlu; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ABDULVAHAP DİZDAROĞLU 
(Mardin) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; konuşmalarıma, hepinizi saygıyla 
selamlayarak başlamak istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, 13 Kasım tarih
li gazeteler, hepinizin gördüğü ve okudu
ğu gibi, "ANAP Milletvekili Vahap Diz

daroğlu ve dört evlilik"ten bahsederek 
manşet attılar. Bana, bu şekilde manşet 
atıp, yüksek huzurlarınızda Büyük Türk 
Milletine açıklama yapabilme fırsatını ver
dikleri için de, ayrıca kendilerine teşekkür 
ederim. 

Sayın arkadaşlarım, konuşmama geç
meden evvel, yapı olarak kısaca özgeçmi
şimi de anlatmak isterim: 1947'de, İstan
bul Üniversitesi Tip Fakültesini bitirdim. 
Dahiliye mütehassısıyım. 

1957'den 1965'e kadar bu Yüce Mec
liste, iki defa milletvekilliği ve bir defa da 
Kurucu Meclis üyeliğinde bulundum. 

1965'ten 1987'ye kadar sadece mes
leğimi icra ettim, siyasî veya sosyal hiçbir 
dernek içinde hiçbir faaliyette bulunma
dım. Bugün muhalefet saflarında yer alan 
birçok arkadaşım, Benim fikrimin ve ya
pımın ne olduğunu da bilirler. 

Bunun yanında, bazen resmî, bazen 
kendi imkânlarımla Avrupa'yı, Amerika'
yı, Ortadoğu'yu ve Afrika'yı da gezmiş ve 
görmüş naçiz bir arkadaşınızım. 

Parlamentoda vazife gördüğüm za
man, grup başkanvekilliği vazifesini de 
yaptım, Türkiye'yi dış memleketlerde 
temsil ettim, Türk iyi niyet heyeti üyelik
lerinde bulundum ve Türkiye'nin Kıbrıs 
davası ve sorunlarını birçok devlet reisle
riyle görüşme şerefine de nail olan naçiz 
bir arkadaşınızım. 

Değerli arkadaşlarım, buraya gelip-
yemin metnini okumayacağım- laiklik il
kelerine aykırı hareket etmeyeceğimize da
ir yemin eden ve yine Anayasanın hükmü
ne göre, din öğretim ve eğitiminin nasıl 
olacağını belirleyen 24 üncü maddedeki 
din eğitimi mevzularını çok iyi bilen, par
lamento tecrübesi olan naçiz bir arkada
şınız olarak, böyle bir konuşmayı, dört ka
rıyla evlenmeyi ve İslamm şartlarını or
taya getirmenin anlamı ve âlemi yoktur. 
Bu, bir konuşmanın akışı içinde -aşağıda 
anlatacağım- olmuş bir konuşmada, sade
ce bir telmih olarak bunu söyledim ve ga-
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zetecilerin, "Dört karıya taraftarmısın?" 
şeklindeki sorularına, hayır dememe rağ
men, gene manşet attılar. Bu dört karı me
selesini sordular, hayır dedim. Buna rağ
men, yine bildiklerini... (SHP sıralarından 
gürültüler) 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — 
Zabıtlarda var. 

ABDÜLVAHAP DİZDAROĞLU 
(Devamla) — Müsaade edin arka
daşlarım. 

Buna rağmen, meselenin vuzuha ka
vuşması için, yüksek huzurunuza gelme
den evvel basın toplantısı yaptım. Bir sa
at süren bu basın toplantısında meseleyi 
anlattım; "Arkadaşlar, sualleriniz varsa, 
hazırım" dememe rağmen, bugünkü ba
zı gazetelerde sadece "Çark yaptı" diye 
söyleniyor. 

Değerli arkadaşlanm, biraz evvel ko
nuşan arkadaşın dediği gibi, Türkiye'nin 
bugün içte ve dışta birçok sorunları var
ken, cumhuriyetle başlamış ve 65 yaşını 
doldurmuş laiklik meselesini, münakaşa
sını, artık gündeme getirmenin bir âlemi 
yoktur. Bu müessese Anayasayla belirlen
miştir. Bu müessesenin karşısında olan 
adamın, milletvekili olarak burada bulun
maması lazımdır. (SHP sırtlarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Bunun idraki 
içinde olmamızda yarar vardır; ama, bu 
yeni Anaysa maddesinde öngörülen din 
eğitiminin de gençlerimize, yarınımızı 
emanet edeceğimiz gençlerimize, yüzde 
98'i Müslüman olan bir memlekette ve
rilmesinde büyük yarar vardır. 

Gezdiğim, gördüğüm bütün avrupa 
ve Amerika ülkelerinde bu yükselişin te
mel sebeplerini aradım. Dini ne olursa ol
sun, temelde, verilmiş olan din eğitimi yat
maktadır. 

"Din" deyince, "İslâm" deyince, 
dört karı almakla, sakal bırakmakla, kara 
çarşaf giymekle hemen bunu portreliyo-
ruz. aslında, insanların doğusuyla bera

ber din vardır. Dinsiz ne bir memleket, ne 
bir millet vardır. Bu tarihî gelişim içinde, 
insanlar ateşe, yıldıza, aya, güneşe ve bir
çok kitaplara tapınışlardır. Bu bakımdan, 
"İslam" deyince, eğer nüfus sayımız iti
bariyle yüzde 98 müslümansak, Anayasa
nın tanıdığı haklar içinde, yavrularımızı, 
bu fikirle, iyi taraflarını göstererek eğit
mek mecburiyetindeyiz, o zaman, daha 
güçlü, daha kuvvetli oluruz. 

Değerli arkadaşlanm, komisyondaki 
bütçe müzakerelerinde geçen mesele şuy
du : Bir sayın arkadaşımız, "Laiklik el
den gidiyor, tarikatlar almış gidiyor, ben 
kızımın üçüncü kadın olmaması için, kı
zımın mahkemede şahitliğinin kabul edil
mesi için laikliği savunuyorum" dedi ve 
aynı zamanda şunu da söyledi, "Rama
zanda oruç tutmayanlara saldırı oluyor.'' 

Değerli arkadaşlarım, kendisine ce
vabî konuşmamda şunu söyledim : Yuvar
lak laflarla değil, gerçek ve objektif va
kalar gündeme getirirse, kendisiyle bera
ber olacağımızı ve hiçbir zaman, oruç tut
mayanın dövülmesini tasvip etmeyeceği
mi gibi, maalesef, Türk ananesine, örf ve 
âdetlerimize uymayan neler var, onu söy
leyeyim : Hepimizin sokaklarda, caddeler
de gördüğü sarmaş dolaş çiftçilerin öpüş
meleri... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ne 
mahzuru var?.. 

ABDÜLVAHAP DİZDAROĞLU 
(Devamla) — Müsaade edin. 

Gayri resmî evlilikler... Bu evlilikle
rin cemiyete yüklediği sorumluluklar var
dır. Hepinizin televizyonda izlediği gibi... 

BAŞKAN — Sayın Dizdaroğlu, sü
reniz doldu, lütfen toparlayınız. 

Lütfen, hatibin sözünü kesmeyelim 
efendim. 

Buyurun. 
ABDÜLVAHAP DİZDAROĞLU 

(Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
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Bu gayri meşru doğumlu çocukların, 
kimsesizlerin, bakıma muhtaç insanların 
cemiyete nasıl yük olduğunu hepiniz te
levizyonda görüyorsunuz. Bununla şu ne
ticeye gittim ve dedim ki, demek ki, Kur'-
an'da evlilik için söylenen sözlerde bir hik
met vardır. 

Sayın arkadaşlanm, Türkiye'de çok 
ihtilaller yaşandı, biliyorsunuz. 1960' tan 
sonra birçok ihtilalleri yaşadık. Bununla, 
şunu vurgulamak istiyorum : Bu ihtilal
lerin olmasında ve ara rejimlerin olması
nın temelinde, bitaraf, objektif, otokriti
ğini yapmayan, otokontrolünü yapmayan 
basmm da bir nebze suçu vardır. Ben, par
lamento hayatımda ve memlekette şunu 
özlüyorum : Türkiye'de, Türkiye'yi düşü
nen ve seven, Türk toplumunda müspet 
bir oluşum yaratabilen bir basına şiddet
le ihtiyacımız vardır. 

Hiç şüphesiz ki, demokrsilerde bası
nın büyük gücü ve kuvveti vardır. Bu, in
kâr edilmez bir şey; ama bu basın kendi
ni kontrol altına almazsa; bu basın, oto
kritik yapmazsa; bu basın, memleketin 
hayrına olan yazı ve fikirlerle milletin önü
ne çıkmazsa; o zaman, devlet, vatandaşı
nı haksız olarak iftiraya uğratan basının 
bu özgürlüğünde bazı kısıtlamalar getir
mek mecburiyetini duyar. Ben şahsen ve 
hiçbir zaman, basın özgürlüğüne karşı 
olan bir insan değilim. Ancak, insaf ölçü
leri içinde, geçirilmiş acı tecrübelere rağ
men, -Basın için de acı tecrübeler vardır; 
beyaz sahife olarak çıktığı günler olmuş
tur, yazısız gazeteler çıkmıştır maalesef; 
böyle bir dönemi hiçbir zaman arzu etme
mekle beraber- haksız olarak yapılan suç
lamalar, haksız olarak yazılan yazılar ola
biliyor. Gayet masumane yapılmış bir ba
sın toplantısında dahi benim beyanlarım 
dile getirilmiyor. 

Ben, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesin
de gündeme çok orijinal bir fikir getirdim, 
Türkiye çapında yüzbinlerce genci ilgilen

diren bir konuya temas ettim; üniversite
de yapılan yerleştirmelerde Güneydoğu 
Anadolu, Doğu Anadolu ve Orta Anado
lu liselerinden mezun olanlarla, İstanbul, 
İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerimizden 
mezun olan lise mezunu arkadaşlarımızın 
imtihanda aynı başanyı göstermelerinin 
mümkün olmadığını, bunun için her vi
layete bu imtihanlarda bir kontenjan ay
rılmasını söyledim. Bu yazılmadı, çok şey
ler beklediğimiz öğretmenlerimizin, ço
cuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin 
içinde bulundukları sıkıntıları dile getir
dim. Öğretmenlerimizin sadece Öğret
menler Günü ile anılmalan değil, yarının 
büyüklerini yetiştirecek ve eğitecek olan 
bu insanlarımızın maddî bir refaha kavuş
turulmaları için yaptığım konuşmalardan 
bir satıra dahi rastlamadım. 

BAŞKAN — Sayın Dizdaroğlu, lüt
fen bitirin efendim. 

ABDÜLVAHAP DİZDAROĞLU 
(Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Sayın arkadaşlanm, sözlerimi bağlı
yorum. Bitaraf bir basına, haklı bir bası
na; milletimizi yönlendirecek, doğru ya
zacak bir basına ihtiyacımız var ve bunu 
ifade fırsatı verdikleri için de Meclisimi-» 
ze ve sayın basına teşekkür ediyorum. 

Sözümü şöyle bağlamak istiyorum : 
Muhakkakki dinde, böyle düşünüldüğü 
gibi gerici fikirlerle değil; ama, memleke
tini seven, inançlı ve memleket sorumlu
luğu taşıyan bir gençliğin yetişmesinde ıs
rarlıyım ve bunun memleketin haynna 
olacağı inancını dün de taşıyordum bugün 
de taşıyorum ve biz gençlerimize, inancıy
la, kültürüyle, okutulmasıyla, dört yanıyla 
sahip olmak mecburiyetindeyiz. Ben onu 
dile getirmek istedim; yoksa, dört kannm, 
beş kannm, on kannm davası değil bu ar
kadaşlar. ("Bravo" sesleri) 

Meseleleri saptırmakla bir noktaya 
gidemeyiz. Benim şahsımda ANAP'm, 
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bugün Türkiye'de eğitime götürdüğü doğ
ru yolu saptırmak için bazı arkadaşların 
müdahalesinin hiçbir anlamı yoktur. 

Bu konuşmayı Büyük Millet Mecli
sinin sayın üyeleri karşısında ve Yüce 
Türk Milletinin karşısında tarihe mal ede
rek, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
, Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. —Sudan'a gidecek olan Devlet Bakam 
Cemil Çiçek'in dönüsüne kadar Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakam Mehmet Yazar'm vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Curnhurbaşkan-
hğı tezkeresi (3fi93) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" 
kısmında, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
vardır, okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Karma Ekonomik Komisyon Toplan
tısına katılmak üzere, 12 Kasım 1988 ta
rihinde Sudan'a gidecek plan Devlet Ba
kanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Meh
met Yazar'in vekillik etmesinin, Başbaka- -
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

2. — Yugoslavya'ya gidecek olan Ulaşttr-
ma Bakam Ekrem Bakaemirli'nin dönüsüne kadar 
Ulaştırma Bakanltğma, Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanı H. Hüsnü Doğan'tn vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/694) 

BAŞ&AN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Balkan Ülkeleri Ulaştırma Bakanla
rı Toplantısına katılmak üzere, 14 Kasım 
1988 tarihinde Yugoslavya'ya gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin 
dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, 
Tanm Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'tn vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

3. — Fransa ve Belçika'ya gidecek olan Dev
let Bakam Kâmran İnan'm dönüsüne kadar Dev
let Bakanhğma, Devlet Bakam Kâzım Oksay'm 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/695) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 
Kasım 1988 tarihinde Fransa ve Belçika'
ya gidecek olan Devlet Bakanı Kâmran 
İnan'm dönüşüne kadar; Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

4. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gi
decek olan Devlet Bakam Abdullah Tenekeci'nin dö
nüsüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam 
AliBozer'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/696) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 
5 inci yıl kutlama törenlerine katılmak 
üzere, 13 Kasım 1988 tarihinde Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan 
Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin dö
nüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı Ali Bozer'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

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

1. — istanbul Milletvekili Mehmet Moğul-
tay ve 61 arkadaştntn, güvenip güçlerinin bir tür 
devlet terörü niteliği gösteren işlem ve eylemlerine 
karşı gerekli önlemleri almakta yetersiz kalarak te
mel hak ve özgürlüklerin zedelenmesine gözyumdu-
ğu, sorumluluğu alttndaki atamaların yanstzltk ve 
özen içinde yapılamadığı ve yasa dışı örgütlenme
ler konusunda gerekli duyarlılığı göstermediği id
dialarıyla içişleri Bakanı Mustafa Kalemli hakkın
da bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/4) 

BAŞKAN — Bir gensoru önergesi 
vardır; basılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Gensoru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sayın Başkanlığına 

Anayasanın 99 ve içtüzüğün 107 nci 
maddeleri uyarınca, içişleri Bakanı Sayın 
Mustafa Kalemli hakkında, aşağıdaki ge
rekçelerle gensoru işleminin uygulanma
sını arz ve talep ediyoruz. 

1. içişleri Bakanı Sayın Kalemli, 
güvenlik güçlerinin bir tür "Devlet 
terörü" niteliği gösteren işlem ve eylem
leri konusunda gerekli önlemleri almakta 
yetersiz kalmakta, bu konularda kayıtsız

lık göstermekte ve bu davranışı ile ' ' insan 
Haklan Evrensel Beyannamesi" nde ye 
Anayasanın "Kişinin haklan ve ödevleri" 
adlı ikinci bölümünde sözü edilen temel 
hak ve özgürlüklerin sık sık zedelenmesi
ne olanak tanımakta ve göz yummaktadır. 

Bu bağlamda : 
1/1. — Tunceli İlimiz halkı, bir gece 

yarısı, saatlerce yaylım ateşi altında tutul
muştur... TV, sık sık, güvenlik güçlerince 
öldürülmüş insanların cesetlerini, çoluk 
çocuk dahil herkese "Teşhir" etmektedir... 
13 yaşındaki bir çocuk Hakkari'de 
"yanlışlıkla" öldürülmüştür... Sayın Baş-

- bakana yapılan üzücü saldırının ardından, 
sonu bir facia olabilecek bir sorumsuzluk 
ve eğitimsizlikle kitlenin üzerine ateş açıl
mıştır... Ve nihayet; yanlarında yalnız bir 
küçük tabanca bulunduğu iddia edilen 4 
genç, henüz açıklığa kavuşturulmamış ne
denlerle, Tuzla'da yol ortasında âdeta kur
şuna dizilmişlerdir. 

"Gereksiz ve aşırı şiddet kullanımı", 
Sayın içişleri Bakanına bir ölçüde doğal, 
olağan ve önemsiz gelmektedir; ve bu ne
denle de insanlar bu ölçüde kolay bir bi
çimde öldürülebilmektedir. 

1/2. — "İşkence ve eziyet" olayları 
bilinçli bir biçimde küçüıiısenerek, örtü
lü bir biçimde korunmakta ve özendiril-
mektedir. Özellikle, hakkında büyük kuş
ku ve kaygıların odaklaşmış bulunduğu 
"Dal" grubunun varlığını sürdürmesi ve 
içinde bugün Yüce Meclisimizin üyeliği 
onurunu elde etmiş çok sayıda arkadaşı
mızın da bulunduğu binlerce insana, ço
ğu kanıtlanamaz koşullarda, ' 'eza, eziyet 
ve işkence" yapmış görevliler hakkında 
hiçbir işlem uygulanmamış olması, bu ya
sadışı davranışların, örtülü bir biçimde de 
olsa, bugünkü İçişleri Bakanınca da be
nimsendiği anlamına gelmektedir. 

1/3. — Bir tür "yargısız ce
vaplandırma" anlamına gelen güvenlik 
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soruşturmalarının, partizanca, ideolojik 
yanlılıkla ve keyfî bir biçimde uygulanması 
sürmektedir. 

1/4. — Güvenlik güçlerinin "gözal
tına alma hakkı'' çoğu kez doğrudan bir 
"ön cezalandırma" gibi uygulanmaktadır. 

1/5. — Yurttaşların yurt dışına çık
ma özgürlüklerini düzenleyen anti demok
ratik yasaların verdiği kısıtlama olanakla
rı, çoğu kez kötüye kullanılmaktadır. 

1/6. — Birçok kültürel etkinlikler, sa
nat gösterisi ve konserler, varolan yasala
rın dışına çıkılarak demokrasi ve İnsan 
Haklarına aykırı olarak ve keyfî bir biçim
de yasaklanmaktadır. 

Birçok müzik ve veideo kaseti, birçok 
yayın, çağa yakışmayacak bir bağnazlık ve 
tutuculuk içinde en keyfî idarî kararlarla 
dağıtımında alıkonulmaktadır. 

1/7. — Güvenlik güçlerinin yönetici
leri, yaptıkları "Operasyon"larla ilgili ola
rak kamuoyunu doğru bilgilendirmemekte 
ve basına ve TRT'ye yaptıkları açıklama
larda insanlann manevî kişiliğinin korun
masına gerekli özeni göstermemektedirler. 
Bugüne değin, yüzlerce ve binlerce insan, 
henüz daha "zanlı" durumunda iken, 
topluma, suçlu gibi tanıtılmışlardır. 

1/8. — Dernekler üzerindeki yoğun 
baskılar, bir olağanüstü dönem sürüyor-
muşcasma varlığını korumaktadır. 

1/9. — Muhalefet partilerinin açık ve 
kapalı toplamdan, parti yöneticilerinin 
bilgisi, izni ve onayı olmadan ve hatta far-
kedilmesi halinde şiddetle karşı çıkılma
sına karşı filmle ve fotoğrafla izlenmekte 
ve böylece partilerin toplantılarını izleyen 
yurttaşlar fişlenmekte ve yüreklerine sin
sice korku salınmaktadır. 

2. — Güvenlik güçlerinin bir kısmı
nın MAFIA ile, ülkücü tahsilat çeteleriy
le, hayalî ihracatçılarla ve kaçakçılarla yasa 

dışı ilişkiler içinde bulunduğu yolunda çok 
sayıda itiraf, ihbar, iddia ve hatta kanıt 
vardır. 

3. — içişleri Bakanlığının sorumlu
luğu altındaki atamaların, gerekli yansız
lık ve özen içinde yapılmadığına ilişkin çok 
ciddi belirtiler vardır. Özellikle ülkücü ide
oloji yanlılarının büyük bir gayretkeşlikle 
gözetildiği, korunduğu ve yükseltildiği yo
lunda kuşku ve kaygı uyandırıcı anlamlı 
göstergeler bulunmaktadır. İstanbul Em
niyet Müdürlüğüne yapılan atama bu tu
tumun çarpıcı bir örneğidir. 

4. — Yasa dışı örgütlenmeler konu
sunda, İçişleri Bakanlğınm sağ ve sol ayı
rımı yaptığı ve özellikle cumhuriyetin la
ik niteliğini ortadan kaldırmaya yönelik 
örgütlenmeler konusunda gerekli duyar
lılığı göstermediği ve görev gereklerini ye
rine getirmediği yolunda, kamuoyunda, 
geniş ölçüde benimsenen bir kanaat 
vardır. 

Saygılarımızla. 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Zeki Ünal 
Eskişehir 

Ekin Dikmen 
İçel 

Ahmat Ersin 
İzmir 

İbrahim Tez 
Ankara 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

Cemal Şahin 
Çorum 

Abdullah SedarDoğan ^ 
Adana 

İbrahim Aksoy 
Malatya 



T.B.M.M. B : 25 15 . 11 . 1988 O : 1 

İrfan Gürpınar 
Kırklareli 

Erol Güngör 
İztnir 

Eşref Erdem 
Ankara 

Beşer Baydar ' 
Ankara 

Rıza Yılmaz 
Ankara 

Cumhur Keskin 
Hakkâri 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

İlhami Binici 
Bingöl 

Rıza Ilıman 
Çorum 

A. Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Durmuş Fikri Sağlar 
İçel 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

M. İstemihan Talay 
İçel 

Ömer Çiftçi 
Ankara 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Veli Aksoy 
İzmir 

Tayfur Ün 
Bilecik 

K. Kemal Anadol 
İzmir 

Fehmi Işıklar 
Bursa 

Mehmet Ali Eren 
İstanbul 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Erol Köse 
Kocaeli 

Yusuf Kenan Sönmez 
İstanbul 

İsmail Hakkı Önal 
İstanbul 

Mustafa Yılmaz 
Gaziantep 

Mehmet Turan Bayazıt 
İzmir 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Erol Ağagil 
Ankara 

İ. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Mehmet Fuat Erçetin 
Edirne 

Ali Uyar 
Hatay 

Kâzım Özev 
Tokat 

Mahmut Almak 
Kars 

Tevfık Koçak 
Ankara 

Abdullah Baştürk 
İstanbul 

Özer Gürbüz 
Sinop 

Mehmet Tahir Köse 
Amasya 

Ali Şahin 
Kah ramanmaraş 

Kenan Süzer 
Tokat 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Kâmil Ateşoğulları 
Ankara 
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Neccar Türkcan 
İzmir 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Mahmut Keçeli 
Adana 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

D) ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNE
RİLERİ 

1. — 14.11.1988 tarihli gelen kâğıdarda ya
yımlanan 11/4 esas numaralı gensoru önergesinin 
özel gündemde yer alması ve gündeme alınıp alın
mayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kuru
lun 15.11.1988 Sah günkü birleşiminde yapılma
sı ile, 

14.11.1988 tarihli gelen kâğıtlarda yayım
lanan ve 16.11.1988 tarihinde gündeme girecek olan 
125 sıra sayûı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Ka
nununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve 
Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarın ile Ankara Milletvekili Rıza Yıl
maz ve 7 Arkadaşı, Elazığ Milletvekili Tahir Şaş
maz ve 37 Arkadaşı, Hatay Milletvekili Öner Mis
ki ve 25 Arkadaşı, istanbul Milletvekili Mustafa 
Songül, Konya Milletvekili Ali Talip Özdemir ve 
63 Arkadaşının, 2547 Saydı Yükseköğretim Ka
nununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun teliflerinin gündemin birinci sı
rasına alınarak, görüşmelerinin, Genel Kurulun 
16.11.1988 tarahli birleşiminde yapılmasına iliş
kin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun 
^önerileri vardır, okutup ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım : 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 17 Tarihi : 14.11.1988 
Danışma Kurulunun 14.11.1988 Pa

zartesi günü yaptığı toplantıda, aşağıda

ki önerilerin Genel Kurulun onayına su
nulması uygun görülmüştür. 

E. Yıldırım Avcı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 
ANAP Grubu Başkanvekili 

Haydar Özalp 
SHP Grubu Başkanvekili 

Onur Kumbaracıbaşı 
DYP Grubu Başkanvekili 

Koksal loptan 
Öneriler : 
1. — 12.11.1988 tarihinde sayın üye

lere dağıtılan ve 14.11.1988 tarihli gelen kâ
ğıtlarda yayımlanan 11/4 esas numaralı 
Gensoru önergesinin Özel Gündemde yer 
alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi 
gereğince gündeme alınıp alınmayacağı 
hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 
15.11.1988 Salı günkü Birleşiminde yapıl
ması önerilmiştir. 

2. — 14.11.1988 tarihli gelen kâğıtlar
da yayımlanan ve 16.11.1988 tarihinde gün
deme girecek olan 125 sıra sayılı, 2.547 sa
yılı Yükseköğretim Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanu
na Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasansı ile Ankara Milletvekili Rı
za Yılmaz ve 7 arkadaşı, Elazığ Milletve
kili Tahir Şaşmaz ve 37 Arkadaşı, Hatay 
Milletvekili Öner Miski ve 25 Arkadaşı, 
İstanbul Milletvekili Mustafa Sarı gül, 
Konya Milletvekili Ali Talip Özdemir ve 
63 Arkadaşının 2547 Sayılı Yükseköğre
tim Kanununun Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifle
rinin gündemin birinci sırasına alınarak 
görüşlerinin Genel Kurulun 16.11.1988 ta
rihli Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi, birinci öneriyi 
lütfen tekrar okuyalım : 

"Öneriler : 
1. — 12.11.1988 tarihinde sayın üye

lere dağıtılan ve 14.11.1988 tarihli gelen kâ-
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ğıtlarda yayımlanan, 11/4 esas numaralı 
Gensoru önergesinin Özel Gündemde yer 
alması ve Anayasanın 99 uncu maddesi 
gereğince gündeme alınıp alınmayacağı 
hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 
15.11.1988 Salı günkü Birleşiminde yapıl
ması önerilmiştir. 

BAŞKAN — 1 inci öneriyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Öneri kabul edilmiştir. 

2 nci öneriyi okutuyorum : 
2. — 14.11.1988 tarihli gelen kâğıtlar

da yayımlanan ve 16.11.1988 tarihinde gün
deme girecek olan 125 sıra sayılı, 2547 Sa
yılı Yükseköğretim Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına va Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Rı
za Yılmaz ve 7 Arkadaşı, Elazığ Milletve
kili Tahir Şaşmaz ve 37 Arkadaşı, Hatay 
Milletvekili Öner Miski ve 25 Arkadaşı, 
İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül, 
Konya Milletvekili Ali Talip Özdemir ve 
63 Arkadaşının 2547 Sayılı Yükseköğre
tim Kanununun Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifle
rinin gündemin birinci sırasına alınarak 
görüşmelerinin Genel Kurulun 16.11.1988 
tarihli Birleşiminde yapılması önerilmiş
tir." 

BAŞKAN — 2 nci öneriyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ (Devam) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, Türk çiftçi ve köy
lüsünün sorunlarını ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması 
önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Avrupa Topluluğuna girildiğinde, 
Türk çiftçisinin zarar görmemesi için ge
rekli hazırlık çalışmalarının yapılıp yapıl
madığı dahi meçhulken, ürettiğini değe
rine satamayan çiftçi ve köylümüze reva 
görülen politika sonucu, tarım gelirleri 
azalmış, tarım işletmeleri küçülmüştür. 

Tarım Sektörünün eksikliklerinin gi
derilmesi bir yana, mevcutla dahi idare 
edemez durumda yeni kredi bekleyen köy
lümüz, tarım kredi faizlerinin artırılması 
ile yine çağın gerisinde kalmaya mahkûm 
edilmiştir. 

Bu şartlarla, Türkiye ile Avrupa Top
luluğu ülkeleri arasında gerek tarımsal ya
pı ve üretim, gerekse uygulanan tarım po
litikaları açısından mevcut farklılıkların en 
aza indirilmesi imkânsızdır. Çoğu zaman, 
iktidar, sözde, üreticiyi yola getirmek ve 
fiyatları düşürmek amacıyla, Ortak Paza
rın üretim fazlası ürünlerini ithal suretiyle 
Türk çiftçi ve köylüsünden esirgediği süb
vansiyonu Avrupa çiftçisine göstermekten 
kaçınmamaktadır. 

Çiftçimizin ürettiği ucuza giderken, 
tükettiğinin kullanılamayacak boyutlarda 
pahalılaşması tarım sektörünü içinden çı
kılmaz bir hale sokmuştur. Çiftçi ve köy
lünün fukaralaşması ve çaresizliğe düşmesi 
sonucu, gübre kullanmaktan kaçınması 
üretimin de düşmesine neden olmaktadır. 
Gübre, akaryakıt, ilaç ve tohumun paha
lılığı acımasız tabiat şartlarıyla başbaşa bı
rakılan köylümüz, borçlarını ödeyebilmek 
için traktörünü, ekipmanını satar hale gel
mesinin ötesinde, geçimini temin ettiği 
gözü olan toprağını elden çıkarır du
rumdadır. 

Haciz memuru köye inmiş, vergi me
muru çiftçiden öşür alma peşinde köylü
nün öküzüne, hayvanına el atmıştır. 
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Çalışan nüfusun yüzde 55'inden faz
lasının tarımla uğraştığı ülkemizde bu ke
simin GSMH'nm yüzde 19'unu alabilme
si dahi, uygulanan ekonomik sosyal ve ge
lir dağılımı politikalarının geçersizliğini 
göstermektedir. Bu, çiftçinin, tarım kesi
minin yoksullaşmasının, çaresizliğe düş
mesinin diğer bir adıdır. 

Hükümetin tarıma, çiftçiye dayalı 
politikasının yanlışlığı, tutarsızlığı ve kay
nakların partizan tutum ve davranışlarla 
hovardaca tüketilmesi sonucu, ülke eko
nomisi vahim bir sonuçla karşı karşıyadır. 

Bütün bu gerçeklere ilaveten, ziraî 
kredilerin azalması, kredi faizlerinin ani
den yükseltilmesi ile, rızkından vergi alı
nan Türk çiftçi ve köylüsünü içinde bu
lunduğu krizden kurtarmak için süratle 
tedbir alınması gerekir. 

Enflasyon yüksek olduğu için, tarımı 
durdurmaya kalkan hükümetin alması ge
reken gerekli tedbirlerin tespiti, Türk çiftçi 
ve köylüsünün içinde bulunduğu mevcut 
durumu incelemek için Anayasanın 98, İç
tüzüğün 102 nci maddeleri uyarınca tarım 
sektörü hakkında Meclis araştırması açıl
masını arz ederiz. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

Orhan Şendağ 
Adana 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Mehmet Abdurrezak Ceylan 
Siirt 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Vefa Tanır 
Konya 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

İsmail Köse 
Erzurum 

Ömer Barutçu 
Zonguldak 

Abdullah Aykan Doğan 
İsparta 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Doğan Baran 
Niğde 

Mehmet Tahir Şaşmaz 
Elazığ 

Alâettin Kurt 
Kocaeli 

Cavit Çağlar 
Bursa 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Latif Sakıcı 
Muğla 

Şinasi Altmer 
Zonguldak 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

H: Cavit Erdemir 
Kütahya 

Ali Rıza Septioğlu 
Elazığ 

Ömer Şeker 
Konya 

Esat Kıratlıoğlu 
Nevşehir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

Önerge, gündemede yerini alacak ve 
Meclis araştırması açılıp açılmaması ko-
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nusundaki öngörûşme, sırasında yapıla- "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kıs-
c a k t ı r - mma geçiyoruz, 

Sayın milletvekilleri, gündemin 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İstanbul Milletvekili Mehmet Moğul-
tay ve 61 Arkadaştnm, güvenlik güçlerinin bir tür 
devlet terörü niteliği gösteren istem ve eylemlerine 
karşı gerekli önlemleri almakta yetersiz kalarak te
mel hak ve özgürlüklerin zedelenmesine gözyumdu-
ğu, sorumluluğu altındaki atamaların yansızlık ve 
özen içinde yapılmadığı ve yasa dışı örgütlenmeler 
konusunda gerekli duyarlılığı göstermediği iddia
larıyla içişleri Bakanı Mustafa Kalemli hakkında 
gensoru açûmasma ilişkin önergesi (U/4) 

BAŞKAN — Alman karar gereğin
ce, İstanbul Milletvekili Mehmet Moğul-
tay ve 61 Arkadaşının, güvenlik güçleri
nin bir tür devlet terörü niteliği gösteren 
işlem ve eylemlerine karşı gerekli önlem
leri almakta yetersiz kalarak temel hak ve 
özgürlüklerin zedelenmesine gözyumdu-
ğu, sorumluluğu altındaki atamaların yan
sızlık ve özen içinde yapılmadığı ve yasa 
dışı örgütlenmeler konusunda gerekli du
yarlılığı göstermediği iddialarıyla İçişleri 
Bakanı Mustafa Kalemli Hakkında Ana
yasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci mad
deleri uyarınca bir gensoru açılmasına iliş
kin önergenin gündeme alınıp alınmaya
cağı hususundaki öngörüşmeye baş
lıyoruz. 

Hükümet?. .Yerinde. 
Bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu 

maddesine göre, önerge sahiplerinden bi
ri, siyasî parti grupları adına da birer mil
letvekili ve ilgili bakan konuşabilecektir. 

Sayın Moğultay, SHP Grubu adına 
ve önerge sahibi olarak konuşacaklar. 
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Buyurun Sayın Moğultay. (ŞHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Moğultay, önerge sahibi olarak 
süreniz 10 dakikadır. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Grup adına da konuşacak efendim. 

BAŞKAN — Hayır...Şimdi şahsı adı
na konuşuyor, sonra grup adına konuşa
cak. Sırayla olmuyor. Daha sonra grup 
adına konuşacak. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Önceden bunun örneği var efendim; sü
reyi birleştirebilir. 

BAŞKAN — Efendim, birinci sözcü 
değil, son sözcü. 

Sıralamaları okuyorum efendim : 
DYP Grubu adına Sayın Vefa Tanır, 
ANAP Grubu adına Sayın Mehmet Kah
raman ve SHP Grubu adına Sayın Meh
met Moğultay. 

Bu sırayı değiştirmek imkânı yoktur. 
Şimdi önerge sahibi olarak 10 dakika ko
nuştuktan sonra, sırası geldiğinde de grup 
adına devam ederler. 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Daha 
önceden örneği var sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, birinci sözcü 
olsaydı, o zaman ikisini birleştirmek im
kânı hâsıl olacaktı; ama üçüncü sözcü. 

O zaman grup adına konuşmuştu ve 
şahsı adına konuşma ile birleştirmişti. 

Buyurun Sayın Moğultay; 10 dakika 
konuşun, kesin, sonra tekrar devam 
edersiniz. 
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MEHMET MOĞÜLDÛ' (İstanbul) 
— Sayın Başkan, ben bu kadar konuşmayı 
toparlayamam ki!., 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sırayı değiştirin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, karar verildi. 
Lütfen... {SHP sıralarından "Sırayı De
ğiştirin Sayın Başkan' * sesleri) Efendim, 
usul bu. 

Siz devam edin Sayın Moğultay. 
MEHMET MOĞULE^ (İstanbul) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Kalemli 

Vı hakkında istemiş olduğumuz gensoru gö
rüşmeleriyle ilgili olarak Sosyaldemokrat 
Halkçı Partinin görüşlerini ifade etmek 

• üzere huzurunuzdayım. 

BAŞKAN — Şahsınız adına... 
TUFAN DOĞU (Muğla) — En so^ 

nundfe konuşamaz mı Sayın Başkan? 
. BAŞKAN — Efendim, buradaki te

amül ve usul, gensorularda bu şekilde; 
Meclis araştırmasında değil. Lütfen de
vam ediniz. 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Sayın Başkan, en son konuşsam 

.mümkün olur mu acaba? 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, en sonunda, ikisini birleş
tirerek konuşsun efendim. 

i BAŞKAN— Tamam, en sonunda 
birleştirebilirsiniz; şahsı adına en sonun
da birleştirebilirler. 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Tamam efendim, öyle yapalım. 

BAŞKAN — Bir dakika... 
Ancak, arkadaşlarınızdan birisinin, 

usul ve Anayasaya göre, önerge sahibi ola
rak, Birinci sözcü olarak ilk defa konuş
ması lazım. Eğer iki grup anlaşırsa belki 
o zaman olabilecek. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Daha önce örneği var Sayın Başkan. Ön
ce imza sahibi konuşur diye Anayasanın 

ve İçtüzüğün neresinde yazıyor? \bk böyle 
birşey efendim. 

BAŞKAN — Efendim İçtüzükte ya
zıyor, gayet bariz. 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Hayır efendim! 

BAŞKAN — Efendim, şimdi oku
dum size. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sırasını söylemiyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — "Önerge sahiplerinden 
biri... 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — . 
Ama sırasını söylemiyor ki Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sırayla sayıyorum. 
HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 

Olur mu öyle, Sayın Başkan? 
BAŞKAN — "... siyasî parti grupla

rı adına birer milletvekili ve ilgili bakan 
konuşabilecektir" diyor. O zaman, biz ba
kan beyi de buraya getirip birinci olarak 
konuştururuz. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Daha önce örneği var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, o belki başka 
görüşmelerde; Meclis araştırmalarında ol
muştur. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sonunda, üçüncü olarak konuşabilir. 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Sayın Başkan Doğru Yol Partisinin 
gensorudaki konuşma sırasıyla... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Sayın Moğultay, yerinizi DYP Gru

buyla değiştirirseniz olur; ama, buna DYP 
Grubunun muvafakat etmesi lazım. 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — 
Hay hay efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Ediyor efendim. 

BAŞKAN — Tamam, şimdi, şahsınız 
ve grubunuz adına konuşabileceksiniz; 
buyurun devam edin efendim. 
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MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
içişleri Bakanı Sayın Mustafa Kalemli 
hakkında istemiş olduğumuz gensoru gö
rüşmeleriyle ilgili olarak; hem şahsım adı
na hem de Sosyaldemokrat Halkçı Parti
nin görüşlerini ifade etmek üzere huzuru
nuzdayım. 

Sayın Kalemli hakkında gensoru ve
rirken, bizi bu karara sevk eden beş temel 
iddiamız vardır. Birinci iddiamız, içişleri 
Bakanı Sayın Kalemli'nin, güvenlik güç
lerinin bir tür devlet terörü niteliği taşı
yan işlem ve eylemleri konusunda yeter
siz kalışı, kayıtsız kalışı ve bu davranışıy
la İnsan Haklan Evrensel Beyannamesin
de ve Anayasanın "Kişinin Haklan ve 
Ödevleri" adlı ikinci bölümünde sözü edi
len temel hak ve özgürlüklerin sık sık ze
delenmesine olanak tanıması ve göz yum-
masıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
devlet terörü, filizlenen örgütlü toplum
sal hareketi bastırmak, yenilgiye uğrat
mak, tüm demokratik ve temsil niteliğine 
sahip sosyal ve siyasal kurumları yok et
mek, her türlü halk hareketlerini sindir
mek, toplumu depolitize etmek amacını 
taşır. Tek kelimeyle, devlet terörü, sivil 
toplum üzerinde mutlak bir diktatörlük 
kurmayı amaçlar. Sürekli militarizasyon, 
polisin kurumlaşması, işkencenin, öldür
melerin sıradan olaylar haline getirilme
si, oluşturulacak yeni yapıya karşı toplum
sal direncin gücünden korkulduğunun 
göstergesidir. Temizlik operasyönlan adı 
altında polisçe ve gizli polisçe yapılan te
rör, halkın demokrasiye olan duyarlılığı
nın başka türlü yok edilemeyeceği inan
cının sonucudur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
devlet terörü niteliği taşıyan işlem ve ey
lemlere örnek olarak, Tunceli İlimiz hal
kı, bir gece yansı, saatlerce yaylım ateşi 

altında tutulmadı mı? 12-13 Temmuz 1987 
gecesi, Tunceli'de önce iki el ateş sesi, son
ra iki üç bin mermi birden yakılmadı mı? 
Evlerin camlan kırılmadı mı? Televizyon
lar delinmedi mi? Buzdolaplarma mermi
ler saplanmadı mı? Elektrik direkleri kev
gire dönmedi mi? Ama önce kimin ateş 
ettiği ve kenti birilerinin basıp basmadığı 
hâlâ bir türlü anlaşılamamıştır. 

Televizyon, sık sık, güvenlik güçlerin
ce öldürülmüş insanların cesetlerini, ço
luk çocuk dahil herkese, hergün, her yer
de teşhir etmektedir. 30 Haziran 1988 ge
cesi, Hakkari İli Çukurca İlçesi Uzunde-
re Köyünde, 13 yaşındaki Ramazan Dağ 
adlı çocuk yanlışlıkla öldürülmemiş midir? 

Sayın Başbakana yapılan üzücü sal-
dırınm ardından, sonu bir facia ile sonuç
lanabilecek bir sorumsuzluk ve eğitimsiz
likle, kitlenin üzerine ateş açılmamış mı
dır? Büyük panik olmamış mıdır? Anka
ra Valisi Sayın Bedük açıklamasında, "20 
kişiden 15'inde kurşun yarası var, geriye 
kalan 5 kişi panik sırasında ezildi'' diyor; 
Bakan Aykut da bu olayda yaralanmadı 
mı? Sanıyorum hiçbir işlem yapılmadı, 
tam aksine, aynı emniyet müdürü görev
de duruyor. Ateş açan koruma görevlileri 
ise, taltif edileli ve nihayet yanlannda yal
nız bir küçük tabanca bulundurduğu id
dia edilen 4 genç, henüz açıklığa kavuş
turulmamış nedenlerle, Tuzla'da yol orta
sında âdeta kurşuna dizilmedi mi? (SHP 
sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — 
Önce tahrik et, sonra mesaj ver... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Ha
tibin sözünü kesmeyelim. Lütfen. 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Bunlar hakkında, evvela, Kırşehir 
Cezaevi firarisi olduğu ihbar edildi, Tuz
la girişinde pusu kuruldu; daha sonra, 
bunların cezaevi kaçağı değil, aranan 
TİKKO militanları olduğu söylendi; da
ha sonra da sabıkasız kişi oldukları Em-
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niyet Genel Müdürü Sayın Çakmakoğlu 
tarafından açıklandı. Sayın Çakmakoğlu, 
"Sabıkasız oluşları, eylem yapmayacakları 
anlamına gelmez" demedi mi? 

Şimdi, 21.10.1988 tarihli Hürriyet Ga
zetesinde "Korkunç Bir İhbar" başlığı al
tında çıkan yazıda, "Alman plakalı oto
mobilde şoförün yanında oturan kişi, mi
litan falan değildi" diyor. " O bir köste
bekti. Köstebek, diğer üç kişiyi, bir büyük 
kaçakçılıkla, hayalî ihracatla ilgili ihbar
da bulunmak için ikna etmişti; İstanbul' 
da bir savcıyla temas kurmuştu, ona her 
şey anlatılacaktı" diyor. İstanbul Emni
yet Müdürü ise, "Polis armut mu topla
yacaktı? Elbette ateş edecekti.'' diyor. Bu 
ne ciddiyetsizlik, bu ne kayıtsızlık, bu ne 
sorumsuzluk? Bu nasıl bir ihbardır ki, cid
diye almıyor? Bu nasıl bir ihbar? İhbarı 
kim yapmış? Bu ihbar ne zaman yapılmış? 
Haklarında en küçük bir sabıka kaydı ve
ya kuşku bulunmayan masum 4 kişinin, 
savaş gibi baskınla öldürülmeleri çok va
him ve telafisi imkânsız bir olayın en bü
yüğüdür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
uygar bir ülkede bu tür olaylar zincirinin 
bir tanesi bile olsa, o İçişleri Bakanı, kol
tuğunda bir saniye bile oturamaz. (SHP 
sıralarından alkışlar) Ama, Sayın Bakan, 
siz, hiçbir şey olmamış gibi tebessüm edi
yorsunuz. Biraz sonra bu yüce kürsüden 
kendinize haklılık payı vermek için, iğne
nin ucuna yüklenerek, kılı kırk yaracak
sınız. ( ANAP sıralarından gürültüler) 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — 
Sayın Başkan, Meclise hitap etsin. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Fede
ral Alman Meclis Başkanından birşeyler 
öğrenin. 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Değerli arkadaşlarım, bütün Tür
kiye bizi izliyor. Şimdi... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — 
Bütün Türkiye yıllardır sizi izliyor; terö-
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re arka çıkışınızı izliyor. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 

süreyi uzatıyorsunuz. Hatibin sözünü kes
meyelim; Sayın Bakan biraz sonra kendi
leri cevap verecekler. Fecri Bey, lütfen... 
Çok müdahale ediyorsunuz. 

Buyurun Sayın Moğultay. 
MEHMET MOĞULTAY (Devam

la) — Güvenlik güçlerinin ölümle sonuç
landırdığı olaylar, kuşkusuz, yalnız bun
lardan oluşmamaktadır; ama, bu örnek
ler bile, güvenlik güçlerinin, zorunlu hal
lerin dışında da öldürmeyle sonuçlanabi
lecek ölçüde şiddet kullanımına yatkın bir 
biçimde eğitildiklerini ve yönlendirildik
lerini açıkça göstermektedir. 

Güvenlik güçlerinin, en gereksiz ko
şullarda bile, şiddet kullanmaya eğilim 
gösterdiklerinin bir diğer kanıtı da, Ana-
muhalefet Partisi İstanbul İl Örgütüne, İs
tanbul İl Başkanına ve bir milletvekilimi
ze, Irak Elçiliğine çelenk bırakılması sıra
sında uygulanmış bulunan her türlü ya
sal gerek ve gerekçeden yoksun şiddettir. 
Gösterilen bu gereksiz şiddetin sorumlu
ları hakkında ne işlem yapıldığı konusun
da, Anamuhalefet Partisine bir bilgi su
nulmak gereği dahi duyulmamıştır. 

Gereksiz ve aşın şiddet kullanımı, Sa
yın İçişleri Bakanına, bir ölçüde doğal, 
olağan ve önemsiz gelmektedir ve bu ne
denle, bu insanlar, bu ölçüde kolay bir bi
çimde öldürülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
insanlık onuruna en aykırı ve en yakışmaz 
davranış biçimi olan işkence ve eziyet, ço
ğu kanıtlanmaz koşullarda, varlığını ülke
mizde azaltmadan sürdürmektedir. Çok 
ender de olsa, delil sağlanabilmiş durum
larda açılmış bulunan soruşturma, kovuş
turma ve yargılamalar; güvenlik güçleri
nin, bugünkünden farklı bir eğitime, gö
rev anlayışına, yönlendirmeye ve deneti
me sahip kılınması gereğinin yerini ala-
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maz. Bu, her şeyden önce, bir içişleri ba
kanının, işkence ve eziyeti önleme konu
sundaki kararlılığını gerektirir. Oysa, iş
kence ve eziyet olayları, bilinçli bir biçim
de küçümsenerek, örtülü bir biçimde ko
runmakta ve özendirilmektedir. Özellik
le, hakkında büyük kuşku ve kaygıların 
odaklaşmış bulunduğu " D A L 
Grubunun" varlığını sürdürmesi ve için
de, bugün Yüce Meclisimizin üyeliği onu
runu elde etmiş çok sayıda arkadaşımızın 
da bulunduğu binlerce insana, çoğu ka
nıtlanamaz koşullarda, eza, eziyet ve iş
kence yapmış görevliler hakkında hiçbir iş
lem uygulanmamış olması, bu yasa dışı 
davranışların, örtülü bir biçimde de olsa, 
bugünkü içişleri Bakanınca benimsendi
ği anlamına gelmektedir. 

İşkence sebebiyle ölenler için çok ra
hat da kılıf hazırlanmaktadır; ya "göze
tim altında iken intihar etti" denilmekte, 
ya "rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı has
tanede öldüğü" söylenmekte, ya "göster
me sırasında hasımları tarafından 
öldürüldüğü" söylenmekte, ya da "güven
lik kuvvetleriyle girdikleri silahlı çatışma 
sırasında öldükleri" söylenmektedir. 

ANAP ideolojisinin hâkim olduğu 12 
Eylül 1980 tarihinden bu yana, işkencey
le ölen insan sayısı 200'dür. İnsan Hakla
rı Derneğine göre, bu sayı 147, emniyete 
göre 102'dir. 

26.6.1988 tarihinde Edirne İli Kıyı' 
Karakolunda intihar ettiği iddia edilen 
Mustafa Gülmez, 25 yaşında bir genç, ha
yat dolu bir insandır. Bunun intihar etti
ğine kimi inandırabilirsiniz? 

Urfa Ceylanpmar'da gözaltına alınan 
Adnan Tüysüz'ün cesedi, ertesi gün Jan
darma Yüzbaşısı Kadir Aslan tarafından 
ailesine verilir. Ölüm sebebi: "Suriye'ye 
kaçarken, mayına basarak parçalandı.'' 

Ştrnak'm Balveren Köyü Taga Mez
rasında, Yusuf Gül, "Bize Balveren yolu
nu göster" denilerek, gece jandarma ta

rafından evinden alınır. Ertesi gün bunun 
cesedi Balveren Karakolunda çıkar; ama 
başı yoktur; teröristler tarafından başının 
kesilerek öldürüldüğü iddia edilir. 

Bunlar birer örnek. 
Görülüyor ki, ya intihar, ya kaçarken 

vurulma, ya da hasımları tarafından öl
dürülme... Merak ediyorum, gözaltına alı
nıp da eceliyle ölen insan hiç yok mu ar
kadaşlarım? (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
güvenlik güçlerinin gözaltına alma hakkı, 
çoğu kez, doğrudan bir ön cezalandırma 
gibi uygulanmaktadır; daha doğrusu, göz
altı değil gözdağı olarak kullanılmaktadır. 
Bir olayla uzaktan yakından ilgisi olabi
leceği düşünülen herkes, ilke olarak, ön
ce gözaltına alınmaktadır. Kısa süreli sa
lıvermelerden sonra gözaltına almalar sık 
sık yinelenerek, gözaltına alma, bir tür -
yargıç kararı olmaksızın- tutuklama hali
ne dönüştürülmektedir. Gözaltına alma 
hakkının kullanımında, ilgilinin yakınla
rına bilgi vermesine olanak tanınmayarak, 
aileleri de bir tür cezalandırılmaya uğra
tılmaktadır. 

Soruyorum sayın milletvekilleri, bu 
tür gözaltına alınmalarda, ilgilinin yakın
larına bilgi verecek kadar, emniyet kuv
vetlerinden bilgi alabiliyor musunuz? 
(SHP sıralarından "Hayır, alamıyoruz" 
sesleri) İstanbul vali muavinleri dahi, İs
tanbul Emniyetinden bilgi alama
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bir telefonla, 
bir yazıyla hemen karakola geleceği bili
nen insanların, geceyansı gözaltına alın
ması, gözdağı değil de nedir? 

Geçenlerde, dürüst ve namuslu ol
maktan başka kimliği olmayan değerli hu
kukçu Halk Çelenk ile Muzaffer Erdost, 
geceyansı gözaltına alındılar, o gün, gece 
saat 23.30'du. Sanki silahlı teröristmiş gi-
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bi, on kadar silahlı polis tarafından evi ba
sılmış, ertesi günü istenilen yere gitme 
önerisi kabul edilmemiştir. Meğer, Halit 
Çelenk yirmi günden beri aranıyormuş. 
Halit Çelenk'i bulmak için, bırakınız yir
mi günü, yirmi dakika bile yeter. Kaldı ki, 
Halit Çelenk bir avukat, sorgusunun savcı 
tarafından yapılması gerekir. 

Elbet bir gün gelecek, Türkiye'de, 
kimse yazısından ötürü; dürüst ve namus
lu olduğu için geceyansı evinden gözaltı
na alınmayacaktır. (SHP sıralarından al
kışlar) 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Na
muslu insan alınmaz. 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Elbisenizi çıkarın, kimliğinizi de bı
rakın, sokağa çıkın, alıyorlar mı, almıyor
lar mı?.. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Muhatap olma onlarla. 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yurttaşların yurt dışına çıkma özgürlük
lerini düzenleyen antidemokratik yasala
rın verdiği kısıtlama olanakları çoğu kez 
kötüye kullanılmakta ve örneğin, Halit 
Çelenk gibi, Aziz Nesin gibi uluslararası 
üne ve saygınlığa sahip birçok düşün ve 
yazın adamı bile, -birçok başka insanın da 
yoksun tutulduğu gibi- yurt dışına çıkma 
özgürlüklerini kullanmaktan alıkonul
maktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
birçok sanat gösterisi ve konser, var olan 
yasaların demokrasiye ve insan haklarına 
uygunluğunu sağlama yolunda uygulan
mayarak, keyfî bir biçimde yasaklanmak
tadır. Birçok müzik ve video kaseti, bir
çok yayın, çağa yakışmayacak bir bağnaz
lık ve tutuculuk içinde, en keyfî idarî ka
rarlarla dağıtımdan alıkonulmaktadır. 
Milliyet gibi bir gazeteye yapılan yasadışı 
uygulama, henüz daha belleklerden silin
memiştir. Cumhuriyet Gazetesi de benzer 

bir yasadışı uygulamaya uğramak zorun
da kalmıştır. 

İçişleri Bakanı, valilerin ve diğer yö
neticilerin çoğu, birbiriyle çelişkili ve keyfî 
kararları karşısında büyük bir tepkisizlik 
ve kayıtsızlık göstermektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
güvenlik güçlerinin yöneticileri, yaptıkla
rı operasyonlarla ilgili olarak kamuoyunu 
doğru bilgilendirmemekte ve basına ve 
TRT'ye yaptıkları açıklamalarda, insan
ların manevî kişiliğini korumasına gerek
li özeni göstermemektedirler. Bugüne ka
dar, yüzlerce ve binlerce insan, henüz da
ha zanlı durumda iken, filmlerle, fotoğraf
larla, silahlı ve kitaplı çevre düzenlemele
riyle, topluma suçlu gibi tanıtılmıştır. Ka
muoyunda büyük gösterilerle suçluluğu 
kesinleşmiş gibi tanıtılan birçok insan, ba
zen hakkında dava açılmasına gerek bile 
kalmadan, bazen de davaların sonunda 
aklanmışlardır; ama bazı yöneticilerin ço
ğu kamuoyunu yanıltmaları, yönlendir
meye ve koşullandırmaya yönelik acıma
sız propagandalarının zararlarını, binler
ce insan sineye çekmek zorunda kalmış
tır. Yalnızca Ankara'da 1 Ocak 1988 tari
hinden bu yana Emniyet Birinci Şube Mü
dürlüğünce 166 öğrenci gözaltına alınmış, 
bunlardan 9'u derhal salıverilmiş, 45 öğ
renci devlet güvenlik mahkemesine sevk 
edilmiş ve haklarında takipsizlik kararı ve
rilmiş, 6 öğrenci devlet güvenlik mahke
mesi savcılığınca serbest bırakılmıştır. 
Dernekler üzerindeki yoğun baskılar, bir 
olağanüstü dönem sürüyormuşçasına var
lığını korumaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
muhalefet partilerinin açık ve kapalı top
lantıları, parti yöneticilerinin bilgisi, izni 
ve onayı olmadan ve hatta fark edilmesi 
halinde şiddetle karşı çıkılmasına rağmen, 
filmle ve fotoğrafla izlenmekte ve böyle
ce, partilerin toplantılarını izleyen yurttaş-
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lar fişlenmekte ve yüreklerine sinsice kor
ku salınmaktadır. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kah ramanma-
raş) — Ne var korkacak? 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Anavatan Partisinin toplantıları iz
lenmez; çünkü, Anavatan Partisi toplan
tıya adam bulamaz ki; miting meydanla
rına okullardan, memurlardan toplayıp 
götürüyorsunuz. (SHP sıralarından al
kışlar) 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Allah 
Allah!.. 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ikinci iddiamız şudur... (ANAP sıraların
dan, "Siz de teröristleri getiriyorsunuz" 
sesleri) Anarşiye ve teröre karşıyız. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Düşünce 
suçuna karşı değiliz yalnız. 

Özellikle, içişleri Bakanı Sayın Ka
lemli döneminde, güvenlik güçlerinin ken
di içlerinde ve diğer kuruluşlarla önemli 
bir çekişme içine düştükleri ve bu neden
le görev engellenmesi noktasına varacak 
biçimde aykırılıklar içinde bulunduğu yo
lunda bilgi, belge, haber ve söylenti çok 
yoğunlaşmıştır; ancak, Sayın Kalemli, tıp
kı insan hakları ihlali konularında oldu
ğu gibi, bu konularda da derin bir suskun
luk, kayıtsızlık ve aldırmazlık göster
mektedir. 

Bugün, güvenlik güçleri, suçun ön
lenmesi ve faillerin yakalanması gibi aslî 
görevlerini yapmak yerine, kendilerine va
zife olmayan iki garip misyon yüklenmiş
lerdir. Birincisi, iktidar partisine, iç poli
tikada kullanabileceği malzeme üretmek; 
ikincisi, suçu kesinleşmemiş, henüz zanlı 
durumunda iken kişiyi yargıçtan önce ce
zalandırmaktır. 

Bugün, güvenlik güçleri, üç ayrı ra
kip gruba bölünmüşlerdir.. Ankara grubu, 
İstanbul grubu ve bunlara son zamanlar

da İzmir grubu eklendi... 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (An

kara) — Bölmeye gayret ediyorsunuz; 
ama, başaramazsınız. 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Güvenlik güçlerinin şefleri, bir hiz
met yansı içinde olmaları gerekirken, bir 
üstünlük sağlama gayreti içerisindedirler. 
Üstelik, yakalanan zanlıları yargı önüne 
çıkarmadan, suçluymuş gibi basına ve ka
muoyuna açıklama hakkını kendilerinde 
bulmaktadırlar. Hatta, gizli kalması gere
ken soruşturmaları, sorumsuzca basma 
sızdırmaktadırlar. Bu beyler için, ne hu
kukun, ne de insanın yeri vardır. Tek he
def, kendi rakiplerini geçip, en başa otu
rabilmektir. 

Güvenlik güçleriyle ilgili en sade ve 
en yapıcı eleştirilere bile, "güvenlik güç
lerimiz yıpratılıyor" gibi, yapay bir savun
maya sığman ANAP İktidarının İçişleri 
Bakanı, güvenlik güçlerini gerçekten yıp
ratan ilişkiler ve çelişkiler konusunda sü
rekli susmayı yeğlemektedir. 

Sayın Bakan bu iddiaları ne inandı
rıcı bir biçimde yanıtlamakta ne de bun
lar doğru ise gereğini yapmaktadır. Gü
venlik güçlerini asıl yıpratan Sayın İçişle
ri Bakanının bu tavrıdır. 

Bakınız, İzmir Belediye Başkanı Öz-
fatura, polis için ne diyor : "Polis, gene
lev patronlarıyla çalışıyor; rüşvet alıyor, 
emniyetin çekmeceleri çalışıyor."Yazılma
dı mı gazetelerde?.. 

İzmir polisi de cevap veriyor, ' 'Bele
diyeler rüşvet alıyor" diyor; ama Sayın 
Bakandan ses çıkmıyor. (SHP sırtlarından 
gülüşmeler) 

Polise sahip çıkmak, sizin yaptığınız 
gibi, kafanızı kuma gömmekle olmaz. Bu
rada ya Özfatura yalan söylüyor, ya da po
lis yalan söylüyor; siz de doğruyu bulun 
Sayın Bakan. (SHP sıralarından "İkisi de 
doğru söylüyor" sesleri) 

— 158 — 
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ONUR KUMBARACIBAŞI (Koca
eli) — İkisi de doğru söylüyor. 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
üçüncü iddiamız şudur.. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Çok ayıp; bizim ayıplanacak bir 
şeyimiz yok. 

Sözlerini geri alsın Sayın Başkan. 
MEHMET MOĞULTAY (Devam

la) — Güvenlik güçlerinin bir kısmının 
mafya ile, ülkücü tahsilat çeteleri ile, ha
yalî ihracatçılar ile ve kaçakçılarla yasa dışı 
ilişkiler içinde bulunduğu yolunda çok sa
yıda itiraf, ihbar, iddia, hatta kanıt vardır, 

Polisçe hazırlanan raporları dikkatle 
izlediğinizde, suçlananların büyük bir bö
lümünün yine polis olduğunu göreceksi
niz; yani, polis, hem suçun içinde hem de 
dışında. Her meslekten de bu tip insan 
olabilir; ama bunun sayısının günden gü
ne artmış olması, vahim bir noktaya var
mış olması tehlikelidir. 

Raporları okuduğunuzda tüylerini
zin ürpermemesi mümkün değildir : Po
lis şefleri, yeraltı dünyasıyla iç içe, kucak 
kucağa, omuz omuza. Bakıyorsunuz, ün
lü bir polis şefinin kızının düğününde ye
raltı dünyasının ünlü bir ismi var; bakı
yorsunuz -daha vahim bir olay- yeraltı 
dünyasının ünlü bir ismi, 1986 ara seçim
lerinde Sayın Başbakanla birlikte Polatlı'
da ANAP'm kürsüsünde; yine bakıyorsu
nuz bugünlerde ünlü olmuş yeraltı dün
yasının bir adamı, bir emniyet müdürü ile 
birlikte Elazığ'a düğüne gidiyor. 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Gide
bilir yahu, ne olmuş? 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Çek ve senet mafyaları İstanbul ve 
Ankara'da cirit atıyor. Ülkücü çetebaşı bir 
türlü ele geçirilemiyor. 

Üstelik, Sayın Bakan tarafından ga
rip bir uygulama getirildi : Polis tarafın

dan hazırlanan raporlarda suçlanan polis 
şefi hakkında iddiaları dikkatlice araştır
mak yerine, başka yerlere de tayin yapıl
maktadır. Yani suçluyu cezalandırmak ye
rine tayinle geçiştiriyorsunuz. Gücünüz 
sadece namuslu polise yetiyor. 

Şimdi size soruyorum : 9 Aralık 1987 
tarihli Hürriyet Gazetesinin manşetine ba
kın : "Polis raporunda Özal adı." "Kü
çük Hikmet olayının ardındaki büyük al
tın kaçakçılığında döviz transferi nasıl sağ
landı?" başlığı altında "Polis raporunda 
Özal adı". 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Hem 
yazdın hem okuyorsun. (SHP sıralarından 
"Hürriyet Gazetesi" sesleri) 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Sizin resmî gazeteniz Hürriyet. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, 9 aralık 1987 tarihli Hürriyet'-
in manşetinde şu yazılı; "Polis Raporun
da Özal adı, Küçük Hikmet Cinayetinin 
Ardındaki Büyük Altın Kaçakçılığındaki 
Döviz Transferi Nasıl Sağlandı?" 

Bakın, namuslu polisimiz... Bugün, 
aradığınızı söylediğiniz Berber Yaşar'a dö
viz transferinin Sayın Başbakanın izniyle 
sağlandığını raporunda o namuslu polis 
yazmış. Ne yaptınız bu polisi? Ödüllen
dirdiniz mi, yoksa teşkilattan mı ayırdınız? 
Nerede? Akıbeti meçhul mü? Merak 
ediyorum... 

ZİYA ÇRCAN (Konya) — Onu da 
araştırsaydmız... 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
birtakım ünlü polis şefleri hakkında rapor
lar düzenleniyor, hiçbir işlem yapmıyor
sunuz; hatta ödüllendirip emniyet müdü
rü, hatta ödüllendirip bazen de vali yapı
yorsunuz. Başbakan hakkında, altın ka
çakçılığına karıştığı iddialan gündeme ge
liyor, sümenaltı ediyorsunuz. Ortaya bu 
kez bizzat Başbakan iddia atıyor ve diyor 
ki. "Yeraltı dünyasıyla DYP arasında ilişki 
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vardır", "Banker Bako ile Cindoruk ara
sında ilişki vardır" diyor, hiçbir işlem yap
mıyorsunuz. Ya Başbakan doğru söylemi
yor, ya siz olayların aydınlatılmasından ya
na değilsiniz, ya da muktedir değilsiniz. 
Banker Bako olayında, polisle de hallede
mediniz. Banker Bako ile Sayın Cindoruk 
arasındaki ilişkiyi gayri resmî araştırmak 
için görev verdiğiniz savcıyı da, İstanbul 
Beyoğlu 'na savcı yaptınız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
şimdi, Bakana sormak istiyorum : Şimdi 
yargılamak için kıvrandığınız; ama, aley
hinde delil bulamadığınızı banka yetkili
lerinin ileri sürdüğü Kemal Horzum hak
kında, polisinizin 30.4.1984 tarihinde Baş
bakanınıza vermiş olduğu bir rapor var. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Senin de 
Başbakanın, bizim değil. 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Bu rapor hakkında ne yaptınız? 
Hiçbir işlem yapmıyorsunuz; ama, evlat
larının daha insanca bir yaşam sürmesi 
için çırpınan başörtülü, beyaz saçlı ana
ları insafsızca coplatıyorsunuz. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Utanır 
insan, utanır... 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Yarınların aydınlık Türkiyesi adına, 
düşüncelerine delikanlılığının, gençliğinin 
heyacanını katmaktan başka günahları ol
mayan gençlerimizi, saçlarından tutup sü
rüklemesini biliyorsunuz; gücünüz yalnız
ca bunlara yetiyor. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Senin 
çocuğun var mı? 

BAŞKAN — İsmail Bey, siz, Başkan
lık Divanı üyesisiniz... Lütfen... 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) - Bir 
de Divan Üyesi!.. 

BAŞKAN — Salih Bey, lütfen... 
MEHMET MOĞULTAY (Devam

la) — Güvenlik güçlerimizi halkın gözün
de büyük ölçüde yıpratan bu olgular kar

şısında, Sayın Bakan güvenlik güçlerine 
yeniden saygınlık ve güven kazandıracak 
hiçbir çabanın içerisinde gözükmemekte 
ve böylece, güvenlik güçlerimizin tümü
nün saygınlık ve güven yitirmesine bizzat 
Bakanın kendisi sebep olmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
dördüncü iddiamız şudur: İçişleri Bakan
lığının sorumluluğu altındaki atamalann 
gerekli yansızlık ve özen içinde yapılma
dığına ilişkin çok ciddi belirtiler vardır. 
Özellikle, ülkücü ideoloji yanlılarının bü
yük bir gayretkeşlikle gözetildiği, korun
duğu ve yükseltildiği yolunda kuşku ve 
kaygı uyandırıcı anlamlı göstergeler bu
lunmaktadır. İstanbul Emniyet Müdürlü
ğüne yapılan atama, bu tutumun çarpıcı 
bir örneğidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
beşinci iddiamız şudur: Anayasa ve yasa
lar dışı örgütlenmeler konusunda İçişleri 
Bakanlığının sağ ve sol ayırımı yaptığı, 
özellikle cumhuriyetin lâik ilkelerini orta
dan kaldırmaya yönelik yaygın yasa dışı 
örgütlenmeler konusunda gerekli duyar
lılığı göstermediği ve görev gereklerini ye
rine getirmediği yolunda kamuoyunda ge
niş ölçüde benimsenen bir kanaat vardır. 

1983 ve 1987 yıllarında hükümet 
programlarını Meclise sunan Sayın Özal, 
"Ülkede huzur, asayiş ve güvenin temi
ni, vatandaşın çan ve mal emniyetinin sağ
lanması, devletin ilk ve aslî görevidir'' di
yor. Sayın Özal devamla, "Huzur ve gü-
nenin bedeli, demokratik nizamdan, in
san hak ve özgürlüklerinden vazgeçmek 
değildir" diyor. Oysa, tam tersine, Özal 
İktidarında huzur ve güven, demokrasi 
yok edilmek pahasına kurulmak istenmiş
tir. Demokratik huzur ve sükûn yoktur. 
Demokrasi yolunda yol mu aldınız? De
mokrasinin kurum ve kurallarını yeniden 
mi kurdunuz? Tam aksine, bırakınız ku
rum ve kuralları, demokratik kavramları 
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unutturmaya çalıştınız. Demokrasi, huku
kun üstünlüğü, ekonomik amaçlardan 
sonra gelmekte ve ekonominin gerekleri
ne bağlanarak tanımlanmaktadır. Ekono
mik suça ekonomik ceza ne demektir? Sa
tın alma gücü olan herkes ekonomik suç 
işleyebilir; yakalanmazsa sorun yok, yaka
landığı takdirde ise, ekonomik bir ceza 
ödeyerek kendisini kurtarır... İşte bu zih
niyet ülkeyi bu hale getirdi Yani, Özal 
zihniyeti, vatandaşı suç işlemeye tahrik ve 
teşvik eden bir zihniyettir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu anlattıklarımı bir an için, bilfarz, teo
rik, sloganlı ve muhalefetin görüşleri ola
rak iddia etseniz bile, Türkiye'nin duru
muna bir bakalım; ne oluyor Türkiye'de? 

ZİYA ERCAN (Konya) — Hayal! 
MEHMET MOĞULTAY (Devam

la) — Başbakan, her seferinde, "Ben gi
dersem 12 Eylül geri gelir" diyor. Bir ve
sileyle yine bu kürsüden ifade etmiştim; 
Sayın Özal, "Anarşi ve terörü ben durdu
rurum. Hem, istersem hortlatırım, ister
sem durdururum" demek istiyor. 

Şimdi, bakınız, İstanbul ve Ankara'
da terör olayları yeniden başlamıştır. An
kara'da Suudî Arabistan Büyükelçiliğin
de görevli diplomat Abdülgani Bidevî evi
nin önünde kurşunlanmamış mıdır? Ce
vap verin; niye susuyorsunuz? Kurşunlan
mamış mıdır? Şimdi konuşun. (ANAP sı
ralarından gürültüler, SHP sıralarından 
alkışlar) 

ZİYA ERCAN (Konya) — 60 mil
yonda bir kişi. 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — İstanbul Nişantaşı'nda butik sahi
bi Miran Kumdagezer, kimliği bilinmeyen 
kişilerce öldürülmemiş midir? İstanbul 
kenti, korku, soyulanlar, kaçırılanlar ve 
baskıların ardı arkası olmayan bir şehir 
haline getirilmemiş midir? 4 İranlı diplo
mat, rejim karşıtı bir İranlı mühendisi ka
çı rmadı mı?.. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — 
Yakalanmadı mı?!.. 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Güneydoğuda olaylar sürüp gitmi
yor mu? Çek ve senet mafyaları İstanbul 
ve Ankara'da cirit atmıyor mu? Ülkücü 
çete başı Alaattin Çakıcı'yı yakaladınız 
mı? 12 Eylül öncesi terörü de böyle başla
madı mı? Önce birkaç cinayet, sonra kit
le kırımları şeklinde olmadı mı? 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 50 
metre uzağında silahlı soygun yapılıyor, 
emniyetin haberi yok; bu nasıl iş? 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — 
Soyguncu haber mi verecek yani, "bunu 
yapıyorum" diye? 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Şimdi, bizim gensoru önergemiz 15 
gün önce gündeme geldi. Bu tarihten son
ra 3 kasım 1988 tarihli gazetede, "İçişleri 
Bakanı Kalemli' nin emriyle polis yeraltı 
dünyası için alarma geçti" haberi yayım
landı. Sayın Bakan, şimdiye kadar uyu
yor muydunuz? 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Hayret, 
nasıl tespit ettiniz(?!) 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Sonra, "Yeraltı dünyası yakın ta
kipte. İçişleri Bakanı Kalemli'nin talima
tıyla İstanbul Valisi Cahit Bayar ile İstan
bul Emniyet Müdürü Hamdi Adalı polisi 
teyakkuza geçirdi.'' Şimdiye kadar müte
yakkız mıydı? "Teyakkuza geçirdi" şim
diye kadar temaruz halinde miydi arka
daşlarım? Şimdiye kadar temaruz halin
de mi idi? (ANAP sıralarından gürültüler) 

Yine bugün gazetelerde, her günkü 
gazetede '*Polis yine sille tokat." Bu mu 
teyakkuz haliniz? Gençlerimizi, analarımı
zı, bacılarımızı coplamak, sille tokat döv
mek mi sizin işiniz? Bu mu polisi alarma 
geçirip teyakkuz haline geçirmeniz? 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Teme
liniz gazeteye dayanıyor. 
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ADİL KÜÇÜK (Konya) — Biraz da 
2000'e Doğru'dan bahsetsene. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Bunlar id
diadır, temeli yok. 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Evet, 14 Kasım tarihli Milliyet Ga
zetesi : "Bol isimli ağır suçlama iddiaları 
devletin zirvelerine iletilmiş; ama, MİT'in 
Horzum Raporu ne oldu?" Soruyoruz ar
kadaşlarım? (ANAP sıralarından "Öyle 
bir şey yok" sesleri, gürültüler) 

Turan Çevik hakkında soruşturma 
bir türlü tamamlanamıyor. Hayalî ihracat
ta hasıraltı. Nerede bunlar arkadaşlarım? 
(ANAP sıralarından "Bunlar gazete 
iddiaları" sesleri, gürültüler) 

Herhalde siz, yazılı olan her belgeye 
karşısınız. Kimliğinize ve nüfus cüzdanı
nıza da karşısınız gibi geliyor bana. Çün
kü, o da yazılı belge. 

BAŞKAN — Sayın Moğultay, süre
niz dolmak üzeredir lütfen toparlayınız. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Zaten sı
kıntıda, bitecek... 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Sayın Başkan, sürem doldu. 

Sonuçta, Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti olarak, biz sizleri, iktidarınızı, insan 
haklarına, insana ve sevgiye saygılı olma
ya davet ediyoruz; Çünkü, bir gün gelir, 
baskı, zulüm ve kan sizi de boğar arka
daşlarım. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

ZİYA ERCAN (Konya) — Bu mület 
size itibar etmez. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın 
Moğultay. 

ANAP Grubu adına, Sayın Mehmet 
Kahraman; buyurunuz. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEH
MET KAHRAMAN (Erzurum) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal

demokrat Halkçı Partili bir grup millet
vekili tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 99 uncu mad
desi ve içtüzüğün 107 nci maddesi gere
ği, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Kalem
li hakkındaki gensoru önergesi Yüce Mec
lisimizde görüşülmektedir. Bu gensoru ve
silesiyle, Anavatan Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum. Hepinizi, şahsım 
ve grubum adına saygıyla selamlarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet hükü
metlerinde, ülkemizin dahilî emniyeti ba
kımından çok önemli sorumluluklar taşı
yan bir bakanlıktır. Bu Bakanlığın görev
lerini sıralamak yerine, genel bir özetle 
takdim edecek olursam; Türkiye Cumhu
riyeti sınırları içinde kendine kanunla ve
rilen görevlerini, aynı kanun çerçevesin
de ifa ederek, huzur ve sükûnu, genel asa
yiş ve emniyeti sağlayıp, suç ve suçluyu ta
kip ve adlî merciler önüne çıkararak, çok 
önemli bir görev ifa etmektedir. Kişilerin 
vazgeçilmez ve devredilmez haklarından 
olan can ve mal emniyetini sağlayarak, ki
şilerin yaşama haklarını devlet teminatı al
tına almak, böylece, toplumun huzur ve 
güvenini temin ederek, korkusuz, endişe
siz bir hayatı insanımıza sağlamak, başta 
gelen görevleri arasındadır. Kişi güvenli
ğinin sağlanması ve teminat altında tutul
ması, aynı zamanda, kişisel varlığımızın 
teminatı yüce devletimizi dahildeki her 
türlü düşman güçlere karşı korumak da, 
toplum ve ülke varlığının bir neticesidir. 
"Sosyal mutabakat" dediğimiz devletin 
varlık sebebi, insanlara, tek başına ulaşa
madıkları emniyeti ve kişisel rahatı temin 
edip, üzerinde düzenleyici, yönlendirici ve 
koruyucu bir kuvvetin varlığına ihtiyaç 
hissettirmesidir. 

İşte, devlet bunun için vardır. Dev
let varsa, kişilerin can ve mal güvenliği de 
var demektir, korunacak demektir. 
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RIZA YILMAZ (Ankara) — Anka
ra Emniyetine gidelim şimdi; Erdal Ça
yır yara bere içinde. 

MEHMET KAHRAMAN (Devam
la) — Hele, millî bir geleneğimiz olan, her 
devirde devlet, millet mefhumlarını özü
müzden tefrik etmemiş bir devlet gelene
ğinin sahibi Türk milleti için, devletin ka
im, daim ve muktedir olması çok 
önemlidir. 

A. SEDAT DOĞAN (Adana) — Bu
nun için işkence mi gerek? 

MEHMET KAHRAMAN (Devam
la) — Toplu yaşantının neticesi doğan suç 
ve suçluluğun toplumun huzur ve güve
nini bozucu faktörlerini ortadan kaldırma, 
mani olma, devlet olma mükellefiyetin-
dendir; ancak, burada suçları ve suçlula
rı iki önemli kategoriye ayırarak Türkiye 
gerçeğini ondan sonra değerlendirmezsek, 
kanaatimce hata etmiş oluruz. Her şeyden 
önce, Tûrkiyemizdeki problemlerin diğer 
ülkeler bazında çok önemli farklılıkları ol
duğu bir gerçektir.' 

Suçlann, her insan toplumunda mev
cut olabilecek olgular olduğunu ve iki 
önemli dala ayırarak tahlil etmemiz gerek
tiğine inanıyorum. Bunlardan birincisi, ki
şisel münasebetlerden kaynaklanan adî 
suçlar, diğerleri ise, devleti muhatap ala
rak veya ona yönelik işlenen suçlardır. Adî 
suçlar her ülkenin meselesidir ve Adem'
den kıyamete kadar da var olacak hadise
lerdir. 

Devlete karşı işlenen suçların ise, 
özellikle bazı ülkelerin meselesi olduğunu, 
bazı milletlerin başına musallat edilmiş bi
rer problem olduğunu belirtmek isterim. 
Türkiye, devletin varlığına, ülke bütünlü
ğüne ve rejime yönelen hadiselerin ıstıra
bını, Osmanlıdan bugüne hep yaşayarak 
gelmiştir. Özellikle Cumhuriyet dönemin
de ve son yıllarda devlete karşı işlenen suç
lar, fikir ve düşünce platformundan ve me

denî zeminlerden çekilerek, silahların ko
nuştuğu, cinayetlerin işlendiği bir zemi
ne getirilmek istenmektedir.Türkiye'ninen 
önemli meselesi, asayişte bence budur. 
Halbuki, her türlü ekonomik potansiyele 
ve tabiî zenginliklere sahip zengin bir ma
zinin ve kültürün sahibi Türkiye'de, kişi
sel kavgalann olması tabiî olmakla bera
ber, ülke bütünlüğüne ve Cumhuriyete yö
nelik hadiselerin olması ve ülke içinde, 
maalesef zaman zaman verilen yanlış me
sajlarla destek görür anlayışların çıkartıl
ması, son derece yanlış ve üzüntü vericidir. 

Sanırım, Türkiye'nin son derece 
önemli jeostratejik, jeopolitik bir noktada 
bulunması, dünya güçlerinin, özellikle 
emperyalist güçlerin arzularına ulaşmada 
Türkiye'yi aşılmaz bir engel olarak gör
mektedirler. Zayıf bir Türkiye, belki baş
kaları için önemlidir; onun için de, her za
man, devlete, Cumhuriyete, ülkesiyle bö
lünmez varlığımıza yönelik eylemler ser
gilenmeye devam etmekte, bu konudaki 
hadiseleri gündemde tutarak, gelişen, bü
yüyen Türkiye'nin gelişmesine, büyüme
sine mani olunmak istenmektedir. 

Halbuki, en az bin yıldan beri bir 
arada yaşayan müştereklik kazandırılmış 
millî kültürümüz, birimizi diğerimizden 
ayırt edecek hiçbir tefrika unsuru arama
ya mahal bırakmadığı halde, vatanı bir, 
milleti bir, Allah'ı, Kıblesi bir insanımız 
arasında nifak tohumlan ekmenin kimin 
işine yaradığı açıktır. 

Modern çağın gereği, demokratik ya
şantıyı ve Cumhuriyet idaresini içimize 
sindirmek, ülke refahı için daha çok azim 
ve gayret içinde olmak zorundayız. Hiç 
kimsenin, devletin bütünlüğü ve rejimin 
selametini tehlikeye düşürecek yönde ta
viz vermeye hakkı olmadığını bilmek, 
mevcut hürriyetlerin, insanımız elinde de
vam etmesini ve gelişmesini sağlamak, he
pimizin görevi olmalıdır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu genel bilgilerden sonra, haklı ve mes
netli bir ölçü ile gündemimize getirilme
yen bu gensoru önergesi üzerinde fikirle
rimi arz etmek istiyorum. 

Muhalefetin varlığı, demokrasilerde, 
iktidarı tamamlayan, demokratikleşme 
vasfını kazandıran bir unsurdur. Genso
ru önergesi verilmesi de, demokratik ve 
Anayasal bir hakkın işletilmesidir; buna 
saygı duyarım; ancak, var olan bir hakkın, 
yerinde ve zamanında, haklılık ve hakka
niyet ölçüleri içerisinde kullanılması da, 
son derece ehemmiyet arz eder; burada, 
bu ölçüleri bulmak maalesef mümkün de
ğildir. 

Gensoru önergesini incelediğimizde; 
kanaatimce, Sayın içişleri Bakanı ve icra
atı eleştirilmekle beraber, geçmişten ders 
çıkarılmadan, eski sıkmülan gündemimize 
taşımanın gayretlerini gördüm. 

1980 öncesi ülkenin bir kan gölüne 
döndüğü, insan hak ve hürriyetlerinin eli 
silahlı birtakım illegal örgütlerce askıya 
alındığı dönemde işlenen çok önemli bir 
hata vardı; o da, o günkü devlet güçleri
nin, çoğu zaman siyasî destek görememesi 
ve devletin meşru güçlerini küçültücü be
yanlarda bulunulmasıdır. 

Herkes gayet iyi hatırlar; devlet oto
ritesinin ortadan kaldırıldığı, devletin as
kerî ve polisinin kurşunlandığı, valinin da
hi can emniyeti olmayan Fatsa'da; diğer 
bir örnekte, işgal ve yağmanın devlet gü
venliğini tehdit ettiği, "Türk askerini vur, 
Rus askerine selam dur' ' diye duvarlara 
yazıların yazıldığı TARİŞ'te devletin meş
ru güçleri operasyon yapmışlardır. 

VELİ AKSOY (İzmir) - • TARİŞ'te 
kimlerin yazdırdığını biliyoruz. 

MEHMET KAHRAMAN (Devam
la) — Yine, herkes iyi hatırlar; devletin bu 
meşru hareketi, o gün, devlet terörü ve 
devletin askeri ve polisi de, maalesef, dev

let gücüyle zorbalık yapan "terörist" ola
rak vasıflandırılıyor ve beyanatlar verili
yordu. Bu gensoru önergesinde aynı talih
siz ifadeyi bulmaktan, devlet teröründen 
bahsedilmesinden, son derece üzüntü 
duyduğumu ifade etmek isterim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

• CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — 
Örneklerini gör! 

MEHMET KAHRAMAN (Devam
la) — Acaba, "Bir musibet, bin. nasihat-
tan evladır'' sözü, sizin için geçerli değil 
midir diye düşündüm. 

O gün o iktidara karşı söylenenler, 
bugün bize karşı söylenmektedir. Devle
tin meşru güçleri ve devlet olmanın gere
ği bazı faaliyetlerde bulunulursa ve üste
lik, bağımsız mahkemelerin kapatılmadı
ğı, savcılann yetkilerinin alınmadığı, cum
huriyet hükümetinin yargıya müdahale et
mediği, etme imkânının olmadığı Türki
ye'de, polis ve jandarma, meşruiyet için
deki görevlerini ifa ederken, devlet terö
ründen bahsedilmesini, cidden bir talih
sizlik olarak kabul ediyorum. 

Yine, bu gensoruya konu teşkil eden 
işkence iddiaları da, zaman zaman gün
deme getirilen ayn bir hadisedir. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Şu an
da, beraberce Ankara Emniyet Müdürlü
ğüne gidelim, Erdal Çayır hangi halde, 
beraber görelim. 

MEHMET KAHRAMAN (Devam
la) — Müsaade buyurursan, dinlersen iyi 
olur. 

Ancak, şunu anlamak mümkün de
ğildir: Acaba, Türkiye'de herkesin, biraz 
önce bahsettiğim adlî bağımsızlıktan ve 
kuvvetler ayrımından haberi yok. mudur? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda, 
açıkça, suç işlendikten sonra Cumhuriyet 
savcılarının görevinin başladığını herkes 
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çok iyi bilir. Bizlerin, adliyenin ve onun 
şerefli mensuplarının vicdanlarından emin 
olduğumuzu, özellikle belirtmek isterim. 
Önerge sahipleri, eziyet ve işkencenin var 
olduğunu, Sayın Bakanın bunu korudu
ğunu ve işlem yapmadığını ifade etmek
tedirler. Burada aklımıza şu sorular gel
mektedir: Acaba, cumhuriyet savcıları, sa
yın milletvekillerinin söylediği işkence id
dialarını duymuyorlar mı? Veya duyup da 
vicdanları ve kanun gereği olan tahkikatı 
yapmakta aciz mi davranıyorlar? Veya 
mahkemeye intikal eden hadiselerde hâ
kimlerin yetkileri ellerinden alınmış da, 
karar mı veremiyorlar? 

C U M H U R KESKİN (Hakkâri) — 
Görevlerini yapanları sürgün ediyorsunuz. 

M E H M E T KAHRAMAN (Devam
la) — Bunların da üzerine, bir sayın ba
kanın görevini yapmadığını söylemek 
mümkünse de, bunun, adlî gücü baskı al
tında, kendi zapturaptında tuttuğunu söy
lemek mümkün müdür? Cumhuriyet sav
cılarının, bu olayları duyup da hasıraltı et
tiklerini söylemek, kanaatimce bühtandır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Şu an
da, Ankara Emniyetinde, Erdal Çayır 'm 
durumunu Sayın Bakanla birlikte görelim. 

M E H M E T KAHRAMAN (Devam
la) — Şayet, Sayın İçişleri Bakanı görevi
ni yapmıyorsa, işte bağımsız adliye; onun, 
görevini yapmasına hiçbir mani yoktur. 
Bu, gerçek; kapalı bir hadise değildir; bu
nu Türkiye de, Avrupa da böyle bil
mektedir. 

Sanırım, bu tartışmalar, bazı kafalar
da ülkemiz hakkında yanlış imajlar doğur
maktan öteye gitmemektedir. Kendimize 
zarar vermekteyiz; zira, bu konuda yaşan
mış genele müncer kılınması imkânsız 
münferit olaylar vardır. Adliye, bu konu
da görevini yapmıştır; beraat eden ve ce
za giyenler de olmuştur; halen muhake
mesi devam edenler de mevcuttur. Dola

yısıyla, bunun, İçişleri Bakanıyla ne ilti-
sakı vardır, düşünmek lazım. 

Ö M E R ÇİFTÇİ (Ankara) — Ka
lemli mi yazdı onları? 

M E H M E T K A H R A M A N (Devam
la) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
hukuk sistemimiz içinde, adlî ve idarî po
lis ayrı ayrı kurulmuş değildir; ancak, adlî 
polis kavramı, bir suç fiilinin işlenmesin
den sonra söz konusu olmaktadır. Ne ba
kanın, ne de mülkî idare amirlerinin bu 
sahada bir yetkisi yoktur. Adlî polis, gö
revi başladığında, Cumhuriyet savcıları
nın emrine girmektedir; dolayısıyla, poli
sin, bir kimseyi sebepsiz nezarete alması 
suç oluşturmakta ve Cumhuriyet savcıla
rını direkt alakadar eden bir hadise oldu
ğuna göre, gözaltına almada bir yanlışlık 
olmuşsa, bunun takibi ve cezalandırılma
sı, idarenin dışındaki bir hadisedir. Bu. ko
nudaki, yapılmış yanlışlıkları ilgili Cum
huriyet savcılarına bildirmek gerekir; bu
rada Sayın Bakanın sorumluluğu nedir, 
bunu da izah etmek lazımdır. 

Gündemimizdeki gensoruda, Tunceli 
İlimizde gece yarısı yaylım ateşi açıldığı, 
halkın huzursuzluğu vurgulanmakta, te
levizyonda güvenlik güçlerince öldürülen 
-dikkat buyurun- insanların cesetlerinin 
gösterilmesi ve teşhirinin yanlışlığı vurgu
lanmaktadır. Burada, birinci olay içişleri 
Bakanıyla ilgilidir ve bir asayiş meselesi
dir. Bir ilimizde gece yarısı silahların pat
laması arzu edilen bir hadise olamaz; an
cak, olayı güvenlik güçleri başlatmış de
ğildir; devletin güvenlik güçlerine karşı ya
pılan ateşli saldırıya karşı devvletin güç
leri cevap vermiştir. Şimdi düşünelim, 
acaba, devlet güçleri, kendi üzerine, do
layısıyla devlete, millete, benim insanımın 
rahat ve sükûnuna kurşun sıkanlara karşı 
sessiz mi kalsaydı? Sessiz kalması, devlet 
ciddiyetiyle bağdaşır mıydı? Devlet güç
leri de bizim insanımız değil mi? Oturup 

— 165 — 
/ 



T.B.M.M. B : 25 15 . 11 . 1988 O : 1 

da, şehit olmak için anarşistin pis kurşu
nunu mu bekleseydi? Bunu izah etmek, 
mantıkla tevil etmek, insafla bağdaştırmak 
mümkün değildir. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Televizyonda teşhir meselesi, tama
men televizyonun haber verme özgürlü
ğüyle alakadardır. Hükümetle bir ilgisi 
yoktur. Ancak, dikkatinizi bir ince nokta
ya çekmek istiyorum; anarşistler tarafın
dan öldürülen vatandaşlarımız da televiz
yonda gösterilmektedirler; Sayın SHP mil
letvekilleri, onlarla neden ilgilenmiyorlar? 
Onların ıstırabını, millet içinde duyarken, 
kan ağlarken, dağda güvenlik kuvvetleri
ne karşı kurşun sıkmış, can almış eşkiya-
nın neticesini milletimiz elbette televizyon
da görmek isteyecektir; haber tekniği de 
bunu gerektirmektedir ve Sayın Bakanla 
da bu olayın hiçbir alakası yoktur. 

VELİ AKSOY (İzmir) — Açlıktan 
ölenleri neden getirmiyorsunuz? 

M E H M E T KAHRAMAN (Devam
la) — Sayın milletvekilleri, Tuzla'da cere
yan eden müessif bir olayda, illegal örgüt 
üyesi olduğu sanılan 4 kişi hayatını kay
betmiştir Bu konuda basında birçok yazı 
çıkmıştır; ölenlerin illegal örgüt üyesi ol
dukları ve uzantılarının da yurt dışında 
bulunduğu ve yurt dışındaki bürolarınca 
ölümleri üzerine beyanatlar verildiği, ba
sına intikal eden hadiselerdendir. Ben tek
nik yönüne geçmeyeceğim; çünkü, Sayın 
İçişleri Bakanını alakadar eden bir konu
dur, bizzat kendileri teknik bilgi verecek
lerdir. İşte, yurt dışında bilmem ne örgü
tünün, bu ölenlere sahip çıktığına dair Av
rupa'da dağıtmış olduğu bildiriler elimde. 
Şimdi, kime sahip çıktığını herkes anla
sın. (ANAP sıralarından alkışlar) Kim ki
me sahip çıkıyor... Bizce, şu anda olayın 
boyutları bundan ibarettir. Cumhuriyet 
savcılığı olaya el koymuştur; geniş bir tah
kikat yapılmaktadır. 

Olay bir başka yönüyle de izah edil
diğinde, ölenlerin polisle çatışmaya girdik
leri ve eylem hazırlığı içinde olduklarıdır. 
Tabiî ki, polis, kendine ateş açıldığında ce
vap vermek durumundadır. Olay, aktif ve 
pasifi ile böyle iken, gensoruda polisi suç
layan bir ifade kullanılmasını kabullenme
diğimi belirtmek isterim. 

Bakınız, ifade aynen şöyle : " 4 genç, 
henüz açıklığa kavuşturulmamış nedenler
le tuzla,da yol ortasında, âdeta kurşuna di
zilmişlerdir.' ' 

ARİF SAĞ (Ankara) — Doğru! 

M E H M E T K A H R A M A N (Devam
la) — Burada olaya insafla bakmak, ince
lemek zorundayız. Bir kere, adlî mercile
rin önündeki bir^dosyayı açıp yargılamak, 
suç ve suçlu bulmak, hukuk ve insan man
tığına aykırıdır. Ayrıca, ille de devletin po
lisini katil görmeye kendimizi zorlamanın 
manası yoktur. Polis adam öldürmek ar
zusunda neden olsun? Ona ne prestij ka
zandırır? »Üstelik, sanığı sağ yakalamak 
kriminal bulgulara yardımcı olur; hem bu 
fırsatı kaçıracak hem de başını bir hayli 
derde sokacaktır... Polis niçin bunu iste
sin; izah edemezsiniz; ama, insafla bir 
noktaya bakmak lazımdır; polis insan de
ğil midir, çoluk çocuk, mal can sahibi de
ğil midir, canını yolda mı bulmuştur? Do
layısıyla, kendine, hatta şahsında devlete 
yönelen ve ölüm kusan namlulara sessiz 
mi kalsın? Hem kendini ölüme, hem dev
leti acze teslim mi etsin? Fakat, merak edi
yorum; adliyenin henüz hesabını görme
diği bu olayın sanık ve mahkûmlarını biz 
niçin tayin ediyoruz, ölenlerin hesabını ni
çin soruyoruz? Acaba, bu olayda birkaç da 
polis şehit olsaydı, bu vatan evlatlarının, 
gözü yaşlı ailesinin hatırını bir kerecik uğ
rayıp da soracak mıydık? İşte bu neden
lerle, olayı tahlil etmek ve bir bakana fa
tura etmekte asla isabet yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
gensoru ile gündeme getirilen bir husus 
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da, yurt dışına çıkmada, Sayın Bakanın, 
kendine antidemokratik yasaların verdiği 
kısıtlama imkânlarını kötüye kullanmak
ta olduğu isnadıdır. Her bakan, kendisi
ne verilen yetkiyi kanunlar çerçevesinde 
kullanmaktadır. Kanunları yapan, bakan 
değil, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 
Dolayısıyla, kanunun demokratik, antide
mokratik olması bakan için bir nakısa de
ğildir. Kanundaki yetkiler veya karar ob
jeleri, çoğu zaman objektif kriterlere bağ
lanmamıştır; bazen de takdire bırakılmış
tır. Bir cumhuriyet hükümetinin bakanı, 
bu yetkisini elbette kendi kanaatleri için
de kullanır; bunun ölçüsünü herkesin key
fine ve arzusuna göre tayin edemez. Üs
telik, biraz tarafsızlıkla meseleye baktığı
mızda, ikinci Özal Hükümeti zamanın
da Pasaport Kanunu önemli bir değişik
liğe uğratılmıştır; birçok kısıtlayıcı hü
kümler kaldırılmıştır. Bir kıyaslama yapıl
mak istenirse önceki Pasaport Kanununa 
göre haklarında dava açılanlar, hakların
daki kararlar kesinleşmeyenler ile infazı bi
hakkın tamamlanmayanlar pasaport ala
mazlardı. Şimdi, haklarında yurt dışına 
çıkma yasağı mahkemelerce konulanlar ile 
vergi borcu olanlar yurt dışına çıkama
maktadırlar. Daha önceleri, meşruten tah
liye edilenler bile yurt dışına çıkamazlardı. 

işte bu müspet gelişmeler ortaday
ken, genel güvenlik nedeniyle pasaport 
alamayanların mevcut olabileceği, bu da, 
Kanunun içişleri Bakanına verdiği bir yet
kinin ve istisnai zamanlarda kullanılacak 
mahdut bir yetkinin kullanılması olduğun
dan dolayı, Sayın Bakanı suçlamak haklı 
değildir. Devletin genel güvenliği konusu
nun, sadece İçişleri Bakanına ait bir has
sasiyet olmadığı, hepimize de son derece
de önemli görevlerin düştüğü inan
cındayım. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 33 üncü maddesiy
le; herkes, önceden izin almaksızın dernek 

kurma hakkına sahiptir. Bu yetkiyi kullan
masına, idarenin asla müdahale hakkının 
olmadığı açıkça ifade edilmektedir. Der
neklerin izin almadan kurulduğu, ancak 
mahkeme kararıyla kapatıldığı demokra
tik şartların mevcut olduğu bir ülkede ya
şamaktayız. Bilindiği gibi, geçmişte der
nek kurma hakkının nasıl istismar edildi
ği, siyasî faaliyet yasağına rağmen siyasetle 
uğraşıldığı, hatta derneklerin, ülke bütün
lüğüne, cumhuriyetin varlığına yönelen 
tehlikelerin önde gelen mihrakları olduğu 
hafızalarımızda taptazedir. İşte, bu rahat
sızlıklara mahal bırakmamak için; devle
tin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğü, millî güvenliğin, millî egemenliğin, 
kamu düzeninin korunması, suçların ön
lenmesi bakımından, gecikmesinde sakın
ca olan hallerde, kanunda belirtilen mer
cilerce hâkim karanna kadar, derneklarin 
faaliyetlerinden alıkonulabileceği Anaya
samızca hüküm altına alınmıştır. Anaya
sanın bu açık hükmüne rağmen, Türki
ye'de hiç kimse, başka bir yetkiyi ne kul
lanmış ne de kullanma temayülü içine gir
miştir. Ancak, rahatsızlık duyulan konu, 
bence, mülkî amirlere, dernekleri, siyaset 
yapmamaları hususunda ve malî imkân
ları dernek faaliyetleri dışında kişisel men-
faatlara alet etmemeleri hususunda denet
leme imkânı verilmesindendir. Bu yetki
lerin kanunî mesnedine rağmen, dernek
lerin siyaset yapmasına şiddetle karşı ol
duğumuzu ve Bakanın bu konudaki gay
retlerini de takdirle karşıladığımızı ifade 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kahraman, to
parlayınız lütfen. 

MEHMET KAHRAMAN (Devam
la) — Sayın Başkanım, toparlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, muhalefet, her 
nasılsa bir suç işleme psikozu ve endişesi 
içindedir. Suç işlemeyen insanın polisten 
endişe duymasına gerek yoktur. Özellik
le, kamu düzenini temin ve tesis etmede-
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ki rolü nedeniyle polisin varlığından ve 
onun tespitlerinden niçin endişe duyul
maktadır; hayretle karşılıyorum. 

Gensoruda belirtilen, polisin, siyasî 
parti toplantılarını izlediği, video ve filme 
aldığı iddialarının partileşmeyi ve siyasî 
hürriyetleri zedeleyici hiçbir tarafı yoktur. 
Polisin, her türlü toplantı ve gösteri yü
rüyüşünde olması ve kamu güvenliğini 
sağlamak sorumluluğunu taşıması, göre
vi gereğidir. Sonra, sanki polisin sadece 
muhalefet partilerini izlediği, iktidar par
tisini izlemediği gibi yanlış bir kanaat de 
sergilenmektedir. Halbuki, polis, tüm si
yasî parti toplantılarını izlemekte, belli tes
pitlerini yapmaktadır. Bu da, kamu düze
nini temin ve her halükârda vukuu muh
temel olayları tespit etmek içindir. Acaba, 
muhalefet partilerinin bir toplantısında bir 
olay olsa da? suçlular ortaya çıkarılıp ad
liyeye teslim edilmese, bu muhalefet par
tisi, bu kürsüye gelip de, Bakanlığın ve po
lisin aczinden, başarısızlığından bahset
meyecek mi?.. İşte, bu endişeleri ortadan 
kaldırmak, kamu güven ve düzenini sağ
lamak için, polis bu toplantıları izle
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın içişleri Bakanı hakkındaki "Sanat 
gösterileri, konser, birçok müzik ve video 
kaseti ve birçok yayının insan haklarına 
aykırı olarak ve çağa yakışmayacak bir 
bağnazlık içinde yasaklanmakta olduğu" 
iddiası da, son derece haksız ve mesnet
siz bir itham ve iddiadır. Bu konuda, ne 
bir keyfîlik, ne de bir tutuculuk asla söz 
konusu olmamıştır. Anayasanın 27 nci 
maddesine göre; herkes, bilim ve sanatı 
öğrenme, öğretme, açıklama, yayma ve bu 
alanda araştırma yapma hakkına sahiptir. 
Her türlü oyun ve temsiller, 48 saat önce
den mülkî makamlara bildirilmek suretiy
le gösterilebilir. Ancak, Bunlardan genel 
ahlak, devletin ülkesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğüne, genel asayişe, genel 

15 . 1 1 . 1988 O : 1 

sağlık, örf ve âdetlerimize aykırı bulunan 
temsiller mülkî idare amirlerimizce yasak
lanır, kanunî takibat açılır. İşte, ülkemiz
de icra edilen de budur. Yani, devletimi
zin bölünmesine, kargaşanın çıkmasına, 
acaba fırsat mı sağlasaydık? 

Sayın milletvekilleri, gensoru önerge
sinde "Güvenlik güçlerinin bir kısım maf
ya ile, ülkücü tahsilat çeteleriyle, hayalî ih
racatçılarla, kaçakçılarla yasadışı ilişkiler
de bulunduğu yolunda itiraf, ihbar ve hat
ta kanaat vardır" denilmesi de talihsiz bir 
iddiadır. Güvenlik güçlerinin, toplumda 
"Baba" olarak adlandırılan kişilerin üze
rine gittiği ve bu konuda mesafeler alın
dığı bir dönemde bunun gündeme getiril
mesini gayet manidar bulmaktayım.' 

Mafya ve tahsilat çeteleri, önceleri 
nasıl bir fikre sahip plursa olsunlar, ola
yın üzerine gitmeye Hükümetimiz karar
larıdır. Sonra, bu tip olaylar Türkiye'ye 
mahsus da değildir, diğer demokratik ül
kelerde de maalesef mevcuttur. Münferit 
ve duyuma dayalı olayları güvenlik güç
lerimize şamil kılmak, kanaatimce, onla
rı yıpratmaktan öteye bir şey kazandırma
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, başından beri 
tahlil ettiğim, Sayın Moğultay ve arkadaş
larının, Sayın İçişleri Bakanı Kalemli hak
kında vermiş oldukları gensoru önergesi
ni, mesnetsiz, hakkaniyetsiz buluyorum ve 
sadece gündem doldurmak, kamuoyuna, 
"İşte bakın, muhalefet yapıyoruz" demek 
için böyle bir yolu seçmiş oldukları düşün
cesine sahibim. 

Muhalefet partileri, demokratik ha
yatın çok önemli bir tarafını oluşturduk
ları için, getirecekleri iddialara saygı du
yarız. Üslup ve kaidesi, içinde olması şar
tıyla her şeyi burada tartışmaya, görüşme
ye hazırız; ancak, Meclis denetim yolla
rından en önemli ve en ciddîsi olan gen
sorunun, böyle basit sebeplerle getirilme
si yerine, muhalefetin daha tutarlı gerek-
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çelerle gelmesini ve burada tartışma zemi
ni açılmasını tavsiye ediyorum. 

Anavatan Partisi olarak bizlerin, sa
dece suçlamak için temin edilmiş bu asıl
sız iddialarla oluşturulan gensorunun le
hinde olmamız düşünülemez. Gensoru
nun aleyhinde olduğumuzu, Hükümetin 
ve sayın bakanların basit hadiselere bağ
lanan gerekçelerle yıpratılmasma müsa
mahamızın olmayacağını arz eder, Yüce 
Meclisinizi tekrar saygıyla selamlarım. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, Sayın Vefa Tanır; buyurun. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA VEFA TA
NIR (Konya) — Muhterem Başkan, muh
terem milletvekilleri; iki yıl içinde üçün
cü gensoruyu görüşüyoruz. Gensoru, Yü
ce Mecliste görüşülen konular içerisinde, 
ağırlığı olan bir denetim yoludur. Genso
runun neticesi ağırdır; ama, gensoruya 
muhatap olmak dahi bir siyasî parti için 
ağırlık taşır. Gensoruyu verenin, "Gen
soruya hangi konu girebilir?" diye düşün
mesinin de ağırlığı vardır; ama gensoru 
•alan bir siyasî partinin de gensoruyu, ba
kanlar sırasında iş takibiyle ve bakan ar
kadaşlarımızın sanki birbirlerini hiç gör
memiş gibi, bugün, sohbetle geçirmesini 
biraz tuhaf karşıladım. (DYP ve SHP sı
ralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlanm, siyasî par
tilerin gensoruda peşin hükümlü olmama
ları lazımdır. Gensoru, ihtiva ettiği konu
lar bakımından siyasî partileri önceden bir 
karara sürüklerse, bir başka gün bir baş
ka gensoruya el kaldırdıkları için, bugün 
nadim olabilirler. Gensoruyu reddetmek 
kolaydır; hele bugünkü Meclis tarzında 
gensoru çpk kolay reddedilebilir; ama, 
gensorunun yapıştırdığı izler silinebilir 
mi? Aradan aylar geçer, Bütçe Komisyo

nunda, bir başka bakan tarafından bir se
ne evvel verilen gensorunun ne kadar ağır
lıkta olduğu ortaya çıkar. (DYP sıraların
dan alkışlar) Bir başka gensoru gelir, kendi 
içinize sindiremediğiniz halde, kadrolaş
mayı kabullenmez görünürsünüz; arkasın
dan bir gensoru gelir, başka yönde bir kad
rolaşmayla itham edilirsiniz... Onun için, 
eskiden kazılmış mühürler gibi, siyasî par
tilerin gensoruya peşinen kabul veya ret 
diye gelmemeleri gerekir. 

Gensoru, ağırlığı olan bir konudur. 
Bu Meclisimizde bir hayli gensoru görü
şülmüştür; ama ne yazık ki, bugünkü gen
soru bir talihsizlikle karşı karşıyadır. Be
nim gibi şöyle bir bakarsanız; depolitize 
olmuş bir toplum; böyle bakarsanız, gen
sorusuna sahip çıkamayan bir siyasî parti 
ve gensorusunu müdafaa edemeyen bir 
başka siyasî parti... Biz, konunun iddia
cısı değiliz. Biz, burada oyumuzu, iddia
lara karşı, müdafaaya karşı ölçerek vere
cek hakem rolünde bir siyasî partiyiz. 

Gensoru, iki kademeli bir genel gö
rüşmedir. Birinci kademe, gündeme alı
nıp alınmaması, gensorunun görüşülme-
sidir. ikinci, ve üçüncü kademe, gensoru 
verenlerin güvensizlik istemesi, muhatap 
olan sayın bakanın veya hükümetin güven 
istemesidir. İşte biz, bu üçüncü durumda 
oyumuzun ne olduğuna, sizleri dinledik
ten sonra karar vereceğiz. Ümidimiz Sa
yın Bakanda; çünkü, Anavatan Grubunun 
müdafaası, roketatara karşı piyade silahı 
gibi kaldı. Hamasi bir nutuk; ithamlara 
tek tek cevap yok. Önerge sahibi, önerge
yi yüklenen grup, altından kalkılmaz id
dialarda bulundu. Sayın Bakanın bunla
ra vereceği cevap, bu ikisini karşılaştırdı
ğımız zaman, önergenin ikinci oyunu otu
rup kararlaştıracağız; fakat bu kadar id
dialı, delilli bir önergenin, yarım kalan de
lilli bir önergenin görüşülmesi için de 
"evet" oyu kullanacağız. Çünkü, burada 
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itham edilen sadece Sayın Bakan değil, he
pimizin gözümüzün bebeği olan, güven
liğimizin garantisi olan güvenlik mensup
larıdır. 

Önerge yazılırken, 4 konu üzerinde 
toplanmış, burada takdim edilirken 5 in
ci konu ilave edilmiştir. Burada, güvenlik 
güçlerinin devlet terörü yaratması iddiası 
var; güvenlik güçlerinin mafya ile ülkücü 
tahsilat çeteleriyle, hayalî ihracatçılarla ve 
kaçakçılarla yasa dışı ilişkiler içinde oldu
ğu iddiası var. Yine bu önerge içinde, yanlı 
atamalar var, yasa dışı örgütler içerisinde 
sağla solun eşit tartılmadığı, Hükümetin 
atamalarda bir tarafı daha ağır, daha ağır
lıklı kıldığı var. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu 
ağır iddialar yapılırken, yine önergede -
ispatının nasıl mümkün olacağını bilmi
yorum; işte açılması için "evet" diyece
ğimizin ağırlığı buradadır- Edirne'de, Ur-
fa'da, Ceylanpmar'da, Şırnak'ta, birkısım 
doğru olmayan intihar olayları var. 

Aziz arkadaşlanm, yine bir hafta 
arayla, Elazığ'ın Karakocan'mda 4 tane 
ilkokulun yakılıp kül olması var. Yine, sa
dece son 2 günde çıkan gazetelerde; ba
balar, kaçakçılar, polisin sille tokat hare
keti, 6 intihar timi, Sayın Bakanın dünkü 
bir açıklaması ve son günlerde pek çok sa
yıda polisiye iddialar var. Hem bu iddia
lar, hem önerge sahibinin iddiaları bakı
mından gensorunun görüşülmesini is
tiyoruz. 

Gensorunun görüşülmesini isterken, 
burada bize düşen vazife nedir, onu da bir 
nebze belirtmeden gensorunun içeriğine 
geçemeyeceğim. Gensoru önemli bir olay
dır, ağırlığı olan bir Meclis denetimidir; 
bugün de öyle. Bu gensoruya bakış açımız 
kendi istikametimizdedir. Doğru Yol Par
tisi olarak hareket noktamız, hukukun üs
tünlüğüdür. Doğru Yol Partisi, her nok
tanın çıkışında hukukun üstünlüğüne ina

nır, hür, demokratik devlete inanır. Hür, 
demokratik devlet, jandarma devletinden 
farklıdır. Bunlar geçmiş' yıllarda kalmış
tır. Doğru Yol Partisi, bu bakışı içerisinde 
kanaatlerini de Yüce Meclisin zabıtlarına 
geçirmek ister. Güvenlik güçlerinin rahat
lıkla görevlerini yapabilmeleri, bizim en 
iyi dileklerimizdir. İsteriz ki, bu görüşme
ler, güvenlik güçlerimizin en iyi vazife 
yapmasını engellemesin; fakat, ısrarla üze
rinde duracağımız bir başka nokta da, gü
venlik güçlerinin bu vazifelerini yaparken, 
hukuk içerisinde kalmalarıdır. Hukuk dı
şı olaylar olmuş ise, bu, genelleştirilmeden 
söylenmelidir. Bir memlekette hukuk dışı 
olaylar oluyorsa, bu, büyük bir talihsizlik
tir. Talihsizlik ise, kusurlu idareden gelir; 
güvenlik güçlerinde aramamak lazımdır 
bu kusuru. Polisin yaptığını arar iken, po
lise bunu yaptıranı aramamak haksızlık 
olur. 

Önergenin bir bölümünde, işkence
den de söz edilmiştir. İşkence olmuştur. 
Bu, önerge sahibinin iddiasıyla veya be
nim iddiamla değil; işkencenin varlığı, 
devlet sözüdür; 600 dosyanın var olduğu 
söylenmiştir ve 75 kişinin de işkenceden 
öldüğü tespit edilmiştir. Öyle ise, işken
ceyi yok kabul edemeyiz; yalnız işkence
yi, hepimizin insanlık ayıbı olarak görme
miz gerektiği kanaatindeyim. Biz, her tür
lü kanun dışı faaliyetlere karşıyız; işken
ceye de karşıyız, suç ispatlanmcaya kadar, 
masum vatandaşa yapılanlara da karşıyız. 
Suçsuz ceza olmaz. Cezayı, güvenlik kuv
vetleri vermemelidir, bağımsız hâkim ver
melidir. Huzur arıyoruz; fakat bu huzu
ru, korkuya dayanan bir huzur olarak gör
mek istemiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, işte, bu 
önergeye bakış açımızı bu şekilde özetle
miş oluyorum. Suçlama sadece İçişleri Ba
kanına yönelik olsaydı, önergeye bakış açı
mız belki değişebilecekti; ama, suçlama, 
bütün güvenlik güçlerine karşıdır. Öyley-



T.B.M.M. B : 25 15 . 11 . 1988 O : 1 

se, gensoru, sonucu bakımından değil, bu 
suçlamalar bakımından fevkalade önem 
kazanıyor. Sayın Bakan, maiyetinizi bu 
kadar ağır töhmet altında bırakmak, ne ki
şiliğinize, ne bulunduğunuz mevkie yakı
şır. Konuya girmeden, gensoru görüşme
si talebinin sizden geleceğine, açılmasını 
sizin talep edeceğinize büyük bir inancım 
var. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar, 
ANAP sıralarından gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, bu, ne bir 
mantık saptırmasıdır, ne kurnazlıktır. Siz 
şimdi buradan "Mafya ile yan yana" di
ye güvenlik güçlerini suçlu olarak bırakıp 
mı çıkacaksınız? (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

H. SABRI KESKİN (Kastamonu) 
— O bir iddiadan ibaret beyefendi. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

ABDULKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Gazete haberinden gensoru olmaz. 

VEFA TANIR (Devamla) — Ve yi
ne, siz buradan; bu kadar iddiayı yarım 
bırakıp gitmişlerdir, "Açarsanız 
deşeceğiz" demişlerdir; deşilmesine ma
ni mi olacaksınız? 

H. SABRI KESKİN (Kastamonu) 
— Ellerinde belge olsaydı söylerlerdi. 

VEFA TANIR (Devamla) — Sizin, 
görüşme açıldıktan sonra, 290'ınızdan 
şüpheniz mi var? İşte, bu anlayış içerisin
de, Sayın Bakandan bunu beklemiştim. 

Önergede, "Güvenlik güçleri görev
lerini yapmıyor" deniliyor. Uyuşturucu 
maddeler, kara para trafiği, mavi band-
rollu kaçakçılık, devrinizde âdi olaylar ha
line geldi. Acaba himaye mi ediliyor; gö
rev mi yapılmıyor? Bu da bizim merakla
rımız arasında. 

Üç dört tane anarşist öldürülüyor, 
TRT, ekranlarını buna açıyor, yerde ya
tan anarşistleri gösteriyor; ama, ondan 
sonra, TRT, bir de roketatarları, otoma
tik silahları, kaleşinkofları, el bombaları

nı, onbinlerce mermiyi de 51 milyon va
tandaşa gösteriyor. Bu silahlar eşkiyanın 
eline nereden geçti? Gökten mi düştü? 
Öyle ise, sınır güvenliği tam yapılamıyor. 
Bunun başka manası var mı? 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) -
12 Eylül öncesinden kalma onlar. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) 
— Milattan önce onlar. 

VEFA TANIR (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, karşılıklı münakaşa
ya girersek, siz haksız çıkarsınız. Bön, mi
lattan önce değil, ben, üç gün evvelki olay
larda TRT'nin yayınladığını, söylüyorum. 
İstanbul'da bir binbaşı öldürülüyor, Dev
letin Kara Kuvvetleri Kumandanının öl
dürüleceği ilan ediliyor, bir emekli ordu 
kumandanı; yani, aramızdan biri, kıymet
li bir arkadaşımız pusuya düşürülmek is
teniyor; Hükümet, bu olaylar karşısında 
Türkiye'yi güllük güllistanlık göstermeye 
devam ediyor; "Huzur var" diyebiliyor-
sunuz, "Kan dökülmüyor" diyebiliyorsu-
nuz; ama, sandık geldi miydi, büyük bir 
cesaretle "Siz gelirseniz 12 Eylül olur,biz 
varsak Türkiye'de huzur var" diyorsu
nuz... (ANAP sıralarından, "doğru" 
sesleri) 

İşte, açın bu gensoruyu, deşelim bu 
yarayı, aksın bu irin, sizi mi boğar, bizi 
mi boğar bir görelim. (DYP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

"Siyasal iktidarın kaynağı tüfeğin 
namlusudur" diyenler, namluyu Sayın 
Recep Ergun'a çevirdiler; yani, millî ira
denin temsilcisine çevirdiler, siz hâlâ anar
şi yok mu diyeceksiniz? Türkiye'de anar
şinin yok olması bizim en halisene dileği
mizdir; ama anarşi bugün de devam edi
yor, hem de şekil değiştirerek devam edi
yor. Dün, kandırılmış masum iki çocuğun, 
sağcı ve solcu denen iki okul çocuğunun 
birbirine silah çekmesi vardı, bugün, yurt 
içinde, yurt dışında Türk Devletine, onun 
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subayına, çavuşuna, erine ve güvenlik 
güçlerine silah sıkılıyor. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — 
Bak orası doğru. 

VEFA TANIR (Devamla) V Terör 
yaratmak için, yeni doğmuş, hasta, yaşlı 
ayırt etmeden insan öldürülüyor. Anarşi
nin dünkü mü kuvvetli, bugünkü mü kuv
vetli? (ANAP sıralarından ' 'Aaaa'' sesle
ri, gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
hatibin sözünü kesmeyelim, karşılıklı ko
nuşmayalım. 

VEFA TANIR (Devamla) — Sizin 
ölçünüz bu olduktan sonra, siz anarşinin 
altından kalkamazsınız zaten. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

Anarşi bugün de var. Neye rağmen?.. 
Hürriyetleri başıboşluk gibi tanıtan 1961 
Anayasasının kaldırılmış olmasına rağ
men, anarşi tahrikçiliği yapan sayısız der
neklerin, sendikaların, partilerin kapatıl
mış olmasına rağmen, güvenlik mahkeme
lerine, güvenlik kolordusuna, olağanüstü 
hal bölge valiliği özel güvenlik güçlerinin 
tesisine rağmen, köy koruculuğuna rağ
men var. Onbinlerce hapsedilmiş, yüzlerce 
idam edilmiş, binlerce yurt dışına kaçmış 
anarşistlerin ortadan çekilmiş olmasına 
rağmen var. Bugün siz, "Türkiye'de kan 
dökülmüyor" diyebilir misiniz? 

Sayın Bakan, size verdiğimiz bir ya
zılı soru önergesine aldığımız cevapta, sa
dece güvenlik güçlerinden, şehit olanların 
sayısı, bir yıl evvel, 441'di. Siz bunu anarşi 
kabul etmiyor musunuz? Kim vurdu bun
ları? (DYP sıralarından "Onlar k^der 
kurbanı" sesleri) 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Sizin sa
vunduğunuz köpekler vurdu. 

VEFA TANIR (Devamla) — Kaza 
kurşununa mı gitti, düğünde mi öldü? 
Öyle ise, arkadaşlarım, anarşi, Türk Dev
letinin varlığına karşı devam ediyor, hük
münü sürdürüyor; ama siz, ölü sayısıyla 

bunu hesaplamak istiyorsunuz, kolordu 
kumandanına, ordu kumandanına, bir 
emekli şerefli subaya dipçiğin çevrilmesi
ni anarşi kabul etmiyorsunuz... 

ADİL AYDIN (Antalya) — Onlar 
gaflet içinde, gaflet. 

VEFA TANIR (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, gensoru, anlıyorum 
ki, tarafınızdan reddedilecektir.(ANAP sı
ralanndan alkışlar) 

Sözlerimi şöyle tamamlıyorum; "Gü
venlik güçleri mafya ile el ele... ülkücü tah
silat çeteleri... hayalî ihracatçılar ve kaçak
çılar... yasa dışı ilişkiler içinde... güvenlik 
kuvvetleriyle el ele..." (ANAP sıralanndan 
gürültüler) • 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Kendinizi mi anlatıyorsunuz? 

VEFA TANIR (Devamla) — Bu it
hamın bütün ağırlığı, bu suçlamalann bü
tün ağırlığı Anavatan Grubunun üzerin
de kalacaktır. 

Teşekkür ederim. (DYP sıralanndan 
alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Tanır. 

İçişleri Bakanı Sayın Kalemli; buyu
run efendim. (ANAP sıralanndan alkışlar) 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Başkan, yazılı olarak müracaat et
miştik, hâlâ orada devam ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Postacı, lütfen 
oturunuz. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Mec
lisin Genel Sekreterinin Meclise saygılı ol
ması gerekir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın 
Kalemli. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; İstanbul 
Milletvekili Sayın Mehmet Moğultay ve 
arkadaşları tarafından hakkımda verilen 
gensoru önergesini dikkatle inceledim. 

— 172 — 
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Benden önce konuşan değerli konuş
macıların da dikkatle işaret ettikleri gibi, 
gensoru müessesesi, Meclisin denetim fa
aliyeti içinde fevkalade önemli bir mües
sesedir. Zira, bizlerden sonra bu Yüce 
Meclisin çalışmalarını, faaliyetlerini ilmî 
bir açıdan inceleyecek olanlara, ileride bü
yük değer taşıyan belge mahiyetindedir. 
Onun için, ben bu gensoru önergesine çok 
ciddî olarak hazırlandım. Beklerdim ki, 
gensoruyu veren saym milletvekili arkada
şımız da aynı ciddiyetle hazırlanmış ve 
gensorusunu burada takdim etmiş olsun; 
ama, takip edebildiğim kadarıyla, sayın 
milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonun-. 
da Bakanlığımın bütçesi görüşülürken 
yaptığı konuşmanın aynısını bu kürsüden 
yaptılar; zabıtları tetkik edebilirsiniz. O 
zaman, daha bu gensorunun başlangıcın
da, gensoruda imzası bulunan, birinci im
za sahibi arkadaşın, ne kadar gayri ciddî 
bir tutum içerisinde olduğunu tescil etmek 
istiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Ayrıca, gensoru önergesinden bekle
nen gayenin tahakkuku için başlatılan bu 
işlemde, gensoruda imza sahibi olan mil
letvekili arkadaşlarımızın sayısına baktım, 
imza sahibi arkadaşlarımı tek tek incele
dim, bir husus dikkatimi çekti. Bu genso
ru önergesinde, gensoruyu veren siyasî 
partinin milletvekilleri arasında, o siyasî 
partinin ne genel başkanının, ne genel sek
reterinin ne de grup başkanvekillerinin 
imzası var. Bu kompozisyon, benim için 
oldukça manidardır. (SHP sıralarından 
gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hiçbir 
anlamı yok. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Dinlerseniz, 
anlamını biraz sonra öğrenirsiniz. 

Bunu görünce, bu gensoruyu önce 
muhteva yönünden incelemek istedim; 
dört noktası var. Birincisini gensoru öner
gesinden aynen okuyorum: "içişleri Ba

kanı Saym Kalemli, güvenlik güçlerinin 
bir tür devlet terörü niteliği gösteren iş
lem ve eylemleri konusunda gerekli ön
lemleri almakta yetersiz kalmakta, bu ko
nularda kayıtsızlık göstermekte ve bu dav
ranışıyla İnsan Hakları Evrensel Beyan
namesinde ve Anayasanın, kişinin hakla
rı ve ödevleri adlı ikinci bölümünde sözü 
edilen temel hak ve özgürlüklerin sık sık 
zedelenmesine olanak tanımakta ve göz 
yummaktadır." Ana tema bu. (SHP sıra
larından "Doğru" sesleri) 

Evet, tasdik ediyorsunuz; doğrudur, 
ana tema bu. Bunun altındaki maddeler 
ve diğer üç madde, dolgu malzemesi ola
rak kullanılmış. "Dolgu malzemesi" di
yorum; zira, bu konuların hepsi bu yüce 
kürsüde hemen hemen her hafta bir veya 
iki defa gündeme getirildi ve ben de her 
defasında cevapladım. O sebeple, artık, 
ezberlenen ve bilinen konular haline gel
di. O nedenle de, ben, cevabımı hazırlar
ken, "Bu iddialar karşısında yeni olarak 
ne söyleyebilirim?" diye bayağı zorlandı
ğımı ifade etmeliyim. 

Muhterem milletvekilleri, o halde, 
"Bu gensoru önergesi niye verildi?" diye 
düşünelim. Bence iki nedeni var. Birinci 
neden, bir usul hatası ve yanlış bir zaman
lama yapılmış. Şöyle: Bu gensoruda yer 
alan, başta Tuzla olayı olarak nitelendir
dikleri hadise olmak üzere, diğer birkaç 
misal hakkında, Anayasamızın 138 inci 
maddesinin üçüncü fıkrası engel teşkil edi
yor; "Bu Meclis içerisinde konuşma 
yapılmaz" diye. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Söyle
diğin maddeyi bilmiyorsun. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — O nedenle, fık
rayı aynen okuyorum : 

"Görülmekte olan bir dava hakkın
da Yasama Meclisinde yargı yetkisinin 
kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, gö
rüşme yapılamaz veya herhangi bir beyan-
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da bulunulamaz." Öğrendiniz mi?.. Ana
yasa hükmü. (ANAP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Saym 
Başkan, Sayın Bakan... 

BAŞKAN — Saym Genç, oturur 
musunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — İşte, bu söyle
diğim olayla ilgili bir araştırma önergesi, 
SHP'ye mensup bir grup sayın milletve
kili tarafından Yüce Meclise daha önce ve
rilmişti. Bu araştırma önergesinin görü
şülüp görüşülmeyeceği hakkında bir bil
gimiz yok. İşte, onun için diyorum ki, bir 
zamanlama ve usul hatası yapıldığı son
radan fark edildi. Bunu düzeltmenin bir 
yolu olarak, bu olayın altına, yanına bir 
şeyler ilave edip, gensoruya dönüştürül
müş oldu ve zannedildi ki böylece kamuf
laj sağlanır... Birinci neden bu. 

İkinci sebep, siyasî sebeptir. Çünkü, 
yaklaşık bir seneden beri, bu kürsüden, 
yoğun olarak işkence iddiaları ortaya atıl
maktadır; her iddiaya belge ile cevap ver
dim. Böylece, yaptığınız hesap tutmamış
tır. (SHP sıralarından "Yalan 
söylüyorsun" sesleri) 

KAMİL ATEŞOĞULLARI (Anka
ra) — Yalan mıdır? 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Yalan 
söylüyorsun! 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Bu arada, Hü
kümetimiz Yüce Meclise iki önemli tek
lifle geldi. 

1. İşkencenin... 

KAMİL ATEŞOĞULLARI (Anka
ra) — Yalan, yalan! 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Anka
ra Emniyet Sarayına gidelim, DAL'a gi
delim, DAL'a... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Anka
ra Emniyet Müdürlüğüne gidelim. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Sıkı-
— 1 
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yorsa DAL'a gidelim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Terbiyenizi ta
kının... Terbiyenizi takının, yoksa ben ve
ririm terbiyenizi. 

BAŞKAN — Saym Çiftçi... Saym 
Çiftçi, müdahale etmeyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamlı) — 1. İşkencenin 
ve Gayri İnsanî Yada Küçültücü Ceza Ve
ya Muamelenin Önlenmesine Dair Avru
pa Sözleşmesi. 

2. İşkence ve Diğer Zalimane Gayri 
İnsanî Veya Küçültücü Muamele Veya 
Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleş
mesi... (SHP sıralarından gürültüler) 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Sayın Başkan, bir bakan kürsüden 
''Terbiyenizi veririm'' diyemez. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Lafını 
geri alsın. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Sayın Başkan, 
ya arkadaşlarımızı ikaz edin yahut aynı 
tonda ben de konuşurum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar... Arkadaş
lar, lütfen toplantının nezahetine saygı 
gösterelim. (SHP sıralarından gürültüler) 

YUSUF KENAN SÖNMEZ (İstan
bul) — Sayın Başkan, bir bakan kürsüden 
"Terbiyenizi veririm" diyemez. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Bu belgeler... 
(SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar... Sayın Ba
kan, bir dakika durur musunuz? (SHP sı
ralarından gürültüler) ( 

Arkadaşlar, bir dakika... 
ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Lafını 

geri alsın Sayın Başkan. Yalan söylüyor. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, bir dakika 

lütfen... Lütfen yerlerinize oturun. 
Arkadaşlar, bir hadisenin yalan olup 

olmadığı, tahkiki neticesinde belli olacak. 
(Gürültüler) 
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Arkadaşlar, yerlerinize oturun. 
Bir dakika Sayın Bakan... 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Lafını 
geri alsın. İşkence mi yapacak? 

BAŞKAN — Saym Çiftçi, Sayın Çift
çi, lütfen yerinize oturun. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — İşken
ce mi yapacak? Lafını geri alsın. 

BAŞKAN — Bunu sonra söylersiniz. 
Lütfen... Saym Çiftçi, lütfen yerinize 
oturunuz. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Kime 
haddini bildiriyor? Lafını geri alsın. (Gü
rültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Bu belgeler Yü
ce Meclisçe kabul edildi ve ilk imzalayan 
Avrupa ülkesi olma gururunu da hep bir
likte yaşadık. Yeterli imza sayısı sağlandı
ğından, bu konvansiyon önümüzdeki ay
larda işlemeye başlayacaktır ve Avrupa bi
zi bu konularda nasıl denetleyecekse, biz 
de aynısını onlar için yapacağız. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Dolayısıyla, artık, 
"Türkiye'de şöyle işkence var, böyle ezi
yet var" diye birtakım vesvese ve (SHP sı
ralarından sıra kapaklarına vurmalar, gü
rültüler) iddiaları bilgi diye aktarmak, 
uluslararası platformlarda dile getirme im
kânı ortadan kalktı. 

KAMİL ATEŞOĞULLARI (Anka
ra) — Utanmaz Bakan! (Gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Başka bir ifa
deyle, elde bulunan bir kötü silah, elden 
çıktı. İşte bunun yarattığı sıkıntı vardır ve 
işte siyasal sebep budur muhterem millet
vekilleri. (ANAP sıralarından alkışlar) Bir 
yıpratıcı propaganda imkânı ortadan kalk
mıştır. Benim, bunun yanına koymak is
tediğim bir motif daha var. 

Muhterem milletvekilleri, göreve gel
diğim gündem beri, kanunlar, tüzük ve 
yönetmelikler içinde kalarak, gerek mül

kî idareden ve gerekse emniyet hizmetle
ri sınıfında, görevin gereği pek çok tayin 
yaptım. Bu işlem, idareye yeni bir güç ka
zandırdığı gibi, sistemin teşvik ve taltif 
edici unsurunun devreye sokulmasıyla, 
görevlilere yeni bir heyecan ve şevk getir
di. Bunun göstergesi olarak, son günler
de de değerli basınımızca da dikkatle ta
kip edilen, seri ve geniş operasyonlarla, 
hem terörist eylemcilerin, hem de kamu 
düzenini bozan olaylara kansan adi suç
luların yakalanıp adalete teslim edilmesin
de, dikkate ve takdire değer artış oldu. 

Bu durum, pek tabiî ki bazı çevrele
rin telaşına ve korkusuna sebep olurken 
diğer taraftan milletimizin emniyet güç
lerine olan sevgi, itimat ve teveccühünü 
bir kat daha artırmıştır. 

VELİ AKSOY (İzmir) — Senin hi-
pokrat yemini yaptığına inanmıyorum 
ben. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Sen yanımda 
miydin? 

KAMİL ATEŞOĞULLARI (Anka
ra) — İşkenceci başı. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, sağlanan bu huzur ortamın
da ve Hükümetimizin kendilerine temin 
ettiği geniş imkânlarla emniyet güçlerimiz 
bugün görevlerinde daha etkin ve başarı
lıdırlar. Ayrıca, bu düzenlemeler polisimiz 
içindeki birliği, beraberliği, sevgiyi ve say
gıyı daha artırmış ve perçinlemiştir. İşte 
bundan da rahatsızlık ve sıkıntı duyan ba
zı çevreler vardır. Bu çevreler, polisin ka
nun ve nizamlar içinde yürüttüğü bu et
kin görevi, devlet terörü olarak niteleye
bilecek kadar gerçekleri görmemenin gaf
leti ve insafsızlığı içindedirler. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) İşte, 
gensorunun satırları arasından çıkarabi
leceğimiz bu anlam da, bu gensorunun ve
riliş sebeplerinden birisidir. 
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Şimdi, insaf ile sormak gerek, ne yap
mış bu içişleri Bakanı da, böyle bir gen
soruya muhatap olmuş? Bakalım, hep be
raber inceleyelim : Bilindiği gibi, diğer gö
revleri yanında, içişleri Bakanlığı, genel 
asayiş ile huzur ve güvenin sağlanmasına 
ilişkin görevleri, Bakanlığın Kuruluş ve 
Görevleriyle İlgili 3152 sayılı Kanunun 2 
nci maddesinde; "Bakanlığa bağlı iç gü
venlik kuruluşlannı idare etmek suretiyle 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
nü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, ka
mu düzenini ve genel ahlakı, Anayasada 
yazılı hak ve hürriyetleri korumak, sınır, 
kıyı ve karasularımızın muhafaza ve em
niyetini sağlamak, karayollarında trafik 
düzenini sağlamak ve deneüemek, suç iş
lenmesini önlemek, suçluları takip etmek 
ve yakalamak, her türlü kaçakçılığı men 
ve takip etmek" şeklinde gösterilmiştir. 
Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşları da, 
aynı kanunun 29 uncu maddesinde belir
tilen Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandar
ma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığıdır. 

Şimdi, yapılan görevle ilgili faaliyet
lerin örneklerini hemen verelim muhte
rem milletvekilleri. 

NECCAR TÜRKGAN (İzmir) — 
Gelelim Özfatura'ya. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Son on günlük 
basınımızı lütfen gözden geçiriniz. Birta
kım kanunsuz fiilleri nedeniyle aranan ve 
kamuoyunda "Baba" diye bilinen kişile
rin yakalanması için emir veren ve özel 
timler görevlendiren, sonunda onlardan 
bazılarının yakalanmalarını, diğerlerinin 
de amansızca takibe alınmalarını sağlayan 
kim? 

ARİF SAĞ (Ankara) — Sen! 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — ... Hakkında 
gensoru açılması istenen İçişleri Bakanı. 

Görevini yapmamış öyle mi? Peki bu ya
kalananlar ne? Bostan korkuluğu mu? 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar, SHP sıralarından gürültüler) 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Son 10 günde... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Sayın Moğul-
tay dedi ki, "Son 15 gün önce verildi Öner
gemiz." Önergesinin veriliş tarihini dahi 
hatırlamıyorlar; cuma günü verildi 
önergesi. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Hep
si teslim oldu; yakalanmadı. Horzum tes
lim oldu; yakalanmadı. 

BAŞKAN — Musa Bey!.. Musa 
Bey!.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ ( Devamla) — Eğer Bir insan, 
önergesinin veriliş tarihini hatırlamazsa, 
artık, bu önergenin ciddiyetinden bahset
mek mümkün değildir. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Yalan 
söylüyor; yakalanmadı, teslim oldular. 

BAŞKAN — Musa Bey!.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Daha geçen 
hafta Plan ve Bütçe Komisyonunda... 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Teslim 
olanları yakaladım diyemez. 

BAŞKAN — Musa Bey, lütfen 
oturunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — ... tek tek sa
yıp döktüğüm ve iki gün önce de Sayın 
Emniyet Genel Müdürünün basın toplan
tısında açıkladığı, yakalanan kaçak mik
tarları ve kaçakçıların ele geçirilmesini 
sağlayan kim? 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Teslim 
olan?.. 
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İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — ... Hakkında 
gensoru açılması istenen bu İçişleri Baka
nı. Öyle mi? Yani, önlem almakta gecik
miş; peki öyleyse muhterem milletvekilleri 
şu rakamlara bakalım i 

1988 yılının ilk 9 ayı içinde, kaçakçı
lık, diğer adi suç olayları ve aramalarda, 
toplam 17 el bombası, 382 uzun namlulu 
silah, 4 159 tabanca, 43 955 mermi, 2 586 
şarjör, 159 093 fişek, 11 dinamit lokumu 
ve 264 dinamit fitili... (SHP sıralarından 
"Türkiye'ye hasıl girdi onlar?" sesleri) 
Aynı sure içinde, 465 uyuşturucu madde 
kaçakçılığı olayında, 4 573 kilogram esrar, 
776 kilogram eroin, 50 kilogram baz mor
fin, 12 kilogram afyon, 149 kilogram asit 
anhidrat, 808 gram kokain ve 2 856 923 
tablet uyuşturucu ele geçirilmiştir. 

Bu olaylarda 1 038 kişi yakalanarak, 
adlî mercilere tevdi edilmiştir. Peki, bu ya
kalananlar ne? Telefon jetonu mu?.. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

Muhterem milletvekilleri, biraz ön
ce grup sözcümüz de temas etti; ama, ben 
de temas etmeden geçemeyeceğim. Öner
gede, televizyonun, güvenlik güçlerince öl
dürülmüş insan cesetlerini teşhir ettiğin
den bahsedilmektedir. 

ARİF SAĞ (Ankara) — Doğru. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Bilindiği gibi, 
zaman zaman güvenlik güçleriyle giriştik
leri müsademelerde ölen kimselerin fotoğ
rafları basında yer alıp, televizyon haber
lerine konu edilmektedir. Ülkemizde hür 
bir basın ve özerk TRT Kurumu vardır. 
(SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar. [!]) Bunlar, haber değeri olduğunu ka
bul ettikleri olayları kamuoyuna duyu
rurlar. 

Bu haberlerin kamuoyuna duyurul
masından kimlerin rahatsız olduğunu sor

mak istiyorum. Şöyle ki, polise, jandarma
ya, askere, masum insanlara, hatta koru
masız koyun sürülerine acımasızca, kalleş
çe saldıran, öldüren, vatanın ve milletin 
bölünmez bütünlüğüne kastedenlerin, ya
kalandıklarında veya öldürüldüklerinde 
sonlarının bir çıkmaz ve hüsran olduğu
nu tescil etmek ve devletin güvenlik güç
lerinin, yılmadan, usanmadan üzerlerine 
gideceğini, görevini yapacağını, kendile
rine verilen vazifenin bu olduğunu mille
te anlatmanın en güzel yolu olan basın ya
yın organları ve televizyon ile bunları mil
lete anlatmak ve göstermek en akılcı yol
ken, bu sizi niye rahatsız ediyor? (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu
nu anlamak mümkün değildir. 

Geliyorum "Tuzla olayı" diye bah
settiğiniz olaya. Burada arkadaşımız bah
setti; ama bir de benden dinleyin. "Tuzla 
olayı" şeklinde bilinen, basında gerek ha
ber, gerekse yorum şeklinde ele alınıp le
hinde ve aleyhinde pek çok şey yazılan, 
tartışılan hadise üzerinde, daha önce ba
sma vendiğim bilgiler çerçevesi içerisinde 
bilgi aktarmaya gayret edeceğim. 

17.9.1988 günü gecesi, Kırşehir (E) ti
pi cezaevinden, bazı yasa dışı örgütlere 
mensup tutukluların firar etmelerinden 
sonra, bütün illerimize, giriş çıkışların 
kontrol altına alınması için telsiz emri 
gönderilmiştir. Ancak, İstanbul, 5.10.1988 
günü aldığı, bu firarilerden bazılarının Al
man plakalı bir oto ile İzmit istikametin
den İstanbul iline gelerek, bir karakola si
lahlı baskın düzenleneceği ihbarını da dik
kate alarak, diğer illere nazaran daha kuv
vetli tertibat almış ve olay, 7.10.1988 gü
nü, tertibat alınmış bir kontrol noktasın
da, bir aracın bütün ikaz ve ihtarlara rağ
men ateş açarak kaçmak istemesi üzerine, 
polislerin karşılık vermesi sonucu meyda
na gelmiştir. (SHP sıralarından "Yalan 
söylüyorsun, yalan" sesleri, gürültüler) 
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Bu olayda, bazı çevrelerin iddia etti
ği gibi, ölenlerin kullandığı otomobilin si
vil plakalı bir araçta bulunan polisler ta
rafından izlenmesi sözkonusu değildir. 
Ölenlerin kullandıkları belirlenen araçta, 
bir 14'lü tabanca, 7,65 milimetre çapın
da başka bir tabanca, bir torba içinde ör
gütsel dokümanlar, örgüte ait yayınlar, 
Kadıköy Emniyet Amirliğinin bir kroki-
siyle, kaçış istikametini oklarla gösteren 
bir kroki bulunmuştur. 

Müsademe sonrası, kamuoyuna ba
zı çevrelerce masum vatandaşlar gibi tak
dim edilmek istenen bu kişilerin üzerle
rinden çıkan kimliklerden, birinin (İsma
il Hakkı Adalı) Kocaeli Kandıra 197 nci 
Piyade Alayının silahla basılması ve bu 
olayda bazı silahların gasp edilmesi hadi
sesinden ötürü sanık olarak aranmakta ol
duğu, bir diğerinin (Fevzi Yalçın) TKP -
ML - TİKKO örgütü içinde çeşitli ey

lemlerinden dolayı adlî makamlarca 10 yıl 
ağır hapis cezasına çarptırılmış olup, dos
yasının, onaylanmak üzere Askerî Yargı-
tayda bulunduğu anlaşılmıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Niye 
yalan söylüyorsun?.. Bir defa doğruyu 
söyle. 

BAŞKAN — Kamer Bey, lütfen 
oturun. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Bu müsademe
de ölenlerden birinin babası (Ahmet Ada
lı) basın yoluyla... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu Ba
kan yalan söylediği sürece ben kendisini 
protesto ediyorum. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Kamer Bey, lütfen otu
runuz ve hatibin sözünü kesmeyiniz. Siz 
de konuşurken sözünüzün kesilmesini is
temiyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Muhterem mil

letvekilleri, bu olaylarda ölenlerden biri
nin babası (Ahmet Adalı) basın yoluyla, 
"kendisinin emekli polis memuru olduğu
nu oğlunun terörist olamayacağını" açık
lamıştır. Oysa kendisi emekli polis memu
ru değildir. 

ARİF SAĞ (Ankara) — Polistir; ya
lan söyleme. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Bakanlık Yük
sek Disiplin Kurulunun, 2.8.1977 gün ve 
1977/163 sayılı kararıyla, memuriyet nü
fuzunu şahsî menfaat sebebiyle kötüye 
kullanmak, vazife icabını takdir ve ifada 
müsamaha göstermekten dolayı meslekten 
tart edilmiştir. (SHP sıralarından gürül
tüler) Oğlu da, yukarıda değindiğim şek
liyle, 197 nci Piyade Alayının baskını se
bebiyle arananlardan biridir. 

Buraya kadar basında çıkan bilgiler, 
bu olaydan sonra, -dikkati çeken taraf bu-
TKP - ML, 10 Ekim 1988 günü, Federal 
Almanya'da yayımladığı, daha sonra ba
sında da yer alan, ölen 4 şahsın fotoğraf
larının altında, "Partimiz TKP - ML'nin 
4 yiğit militanı, ordumuz TİKKO'nun 
yılmaz savaşçıları, İstanbul, Tuzla'da, 
komprador patron devletinin faşist kolluk 
kuvvetleri tarafından hunharca katledildi" 
başlıklı bildirisinde, partinin dört milita
nının pusuya düşürülerek katledildiğini; 
bunun, TKP - ML ordusu TİKKO'nun 
faşist Türk kolluk kuvvetleriyle yıllardır 
yürüttüğü ihtilalci mücadele geleneğinden 
kaynaklandığını, yoldaşlarının şehit düş
mesinin sınıf kinlerini bilediğini ve hesap 
soracağını beyan etmektedir. (SHP sıra
larından gürültüler) 

Bunları mı müdafaa ediyorsunuz sa
yın milletvekilleri, bunları mı müdafaa 
ediyorsunuz? (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar, SHP sıraların
dan gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — İnsan
ca yaşama hakkını müdafaa ediyoruz. 
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İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; gerçekler rahat
sız eder insanları, doğrudur. (SHP sıra
larından gürültüler) 

Türk Ceza Kanunu, işkence ve ezi
yetin suç olduğunu kabul etmiş ve bu su
çu işleyenlere uygulanacak cezalan da tes
pit etmiştir. Konusu bu şekilde suç teşkil 
eden ve esasen insan haysiyetini hedef al
ması sebebiyle, insanlık suçu teşkil eden 
işkence ve eziyeti hiçbir normal insanın 
benimsemesi, tasvip etmesi mümkün de
ğildir. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Hâkim misin, bakan mısın sen? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Şimdi, 
şu anda, Ankara Emniyet Müdür
lüğünde... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Ülkemizde gü
venlik güçleri tarafından sorgulamalar es
nasında sanıklara işkence yapıldığı iddia
ları öteden beri süregelmiştir. Bir yazılı so
ru önergesine verdiğim cevapta, gözetim 
altındayken intihar eden, rahatsızlıkları 
sebebiyle hastaneye kaldırılıp ölen, yer 
gösterme sırasında hasımları tarafından 
öldürülen, güvenlik güçleriyle girdikleri si
lahlı çatışma sırasında ölen; ancak, işkence 
sebebiyle öldüğü iddia edilen 102 olay 
mevcut olduğunu belirtmiştim. Buna mu
kabil, 1 Ocak 1988 tarihi itibariyle 33 gü
venlik görevlisi hakkında Türk Ceza Ka
nununun 243 üncü maddesinde yer alan 
suçtan dava açılmış olup, 1 güvenlik gö
revlisi hakkında takipsizlik, 32 güvenlik 
görevlisi hakkında beraat kararı veril
miştir. 

Hani takip edilmiyordu? Hani üstü
ne gidilmiyordu? (SHP sıralarından gü
rültüler) 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Hâkim kararı... 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Sen hâkim misin? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Gerek ülkemiz, 
gerekse güvenlik kuvvetleri aleyhindeki if
tira ve isnatlan maksatlı bir biçimde sü
rekli olarak yaymayı görev edinen bir kı
sım çevreler, normal kanun! uygulamala
rı antidemokratik ve otoriter vasıfta gös
termek suretiyle yıpratmak maksatlı aji-
tasyon ve propaganda faaliyetlerine giriş
mişlerdir. 

Muhterem milletvekilleri, Emniyet 
Genel Müdürlüğümüzün hiçbir bölümün
de "DAL" diye bir ünite yoktur. (SHP sı
ralarından gürültüler) 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Anka
ra'da var. 

ARİF SAĞ (Ankara) — Ankara'da 
var, Ankara'da; başkanı da burada. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Dinleyin efen
dim, dinleyin. 

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Bi
rinci Şube Müdürlüğü içinde alfabenin çe
şitli harfleri içinde belirlenen bölümler 
vardır. Bunlardan " D Bölümü"; ama 
"DAL Bölümü" değil. (SHP sıralarından 
gürültüler) D Bölümü, bölücü akımların 
faaliyetlerini izlemektedir. Emniyet Genel 
Müdürlüğünün diğer bölümleri gibi ka
nunî yetkileri içerisinde görev ifa eden bu 
bölüme, bazı yanlış vasıfların yakıştırılma-
sı, maksatlı unsurların uydurdukları sıfat
lara layık görülmesi son derece hatalı ve 
haksızdır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Bakan, şu anda orada işkence altında bu- •• 
lunanlar var. Onlar hakkında ne yapıyor
sunuz? Size duyuruyoruz; ne yapacaksı
nız? Takip etmenizi istiyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Muhterem mil-
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letvekilleri, güvenlik soruşturmaları konu
suna değinirken, içişleri Bakanlığına baş
ladığım 21 Aralık 1987 tarihiyle 31 Tem
muz 1988 tarihleri arasında icraatla ilgili 
olarak bir kaydı aynen okumak istiyorum. 

"1930 yılında mevziî olarak başlanan 
ve 1939 yılında genelleştirilen fişleme ko
nusuyla ilgili çeşitli sebeplerle gözaltına 
alınan ve haklarında bilgi fişi tanzim edi
lenlerden; Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Hakkındaki Kanuna muhalefet veya öğ
renci olaylarına karışmaktan dolayı göz
altına alınıp adlî makamlara intikal etti
rilmelerine gerek görülmeyerek serbest bı
rakılanlarla, herhangi bir suçla ilgili olma
dıkları halde şüphe ve her türlü ihbar ve
ya isim benzerliği gibi sebeplerle gözaltı
na alınıp adliyeye sevk edilmeyerek serbest 
bırakılanların bilgi fişlerinin, 29.12.1987 
tarihi itibariyle iptal edilmesi için gerekli 
emir tarafımdan verilmiştir." 

Yıllarca, "Fişlenme, fişlenme, 
fişlenme" dediniz; 58 yıllık bu uygulamayı 
niye kaldırmadınız?.. O da Anavatan İk
tidarına nasip oldu; o da, hakkında gen
soru açılması istediğiniz bu içişleri Baka
nına nasip oldu. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bitmedi... Bir diğer önemli gelişme 
de, 1964 yılından itibaren başlatılıp kap
samı giderek genişletilen güvenlik soruş
turması uygulamasında sağlanmıştır. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Halen soruyorlar; yapma Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Güvenlik soruş
turmalarında "sadeleştirme reformu" di
yebileceğimiz bu uygulama ile bütün ka
mu görevlileri hakkında güvenlik soruş
turması yapılması yerine, sadece daire 
başkanı ve daha üst görevlere tayin edile
cekler; ilk defa hâkim, savcı, kaymakam 
ve müfettiş olarak tayin edilecekler ile giz
lilik dereceli... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir daki
ka müsaade eder misiniz? 

Sayın kameraman, lütfen kapatır mı
sınız? Göremiyorum; lütfen... Konuşma
yı başından sonuna kadar almaya mecbur 
değilsiniz. 

Buyurun Sayın Bakan. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın 
Bakanın sözleri bitene kadar... 

BAŞKAN — Hayır efendim; benim 
müsaademe tabi alınması. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Sayın Ağagil, 
o kadar önemli değil efendim; millet na
sıl olsa söyleyeceklerimizi biliyor. 

BAŞKAN — Almayınız; kafi efen
dim... (ANAP sıralarından gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Savcı, kayma
kam ve müfettiş olarak tayin edilecekler 
ile... 

BAŞKAN — Almayacaksınız!.. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Ben sa
lonu göremiyorum arkadaşlar. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 
— Kimi göreceksiniz? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
ben salonu göremiyorum. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, bu konuşma
nın hepsi verilecek değil. Siz gelin oturun 
da, buradan görünüz. 

Sayın Bakan, buyurun devam ediniz. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Sayın Başkan, sizin göreceğiniz 
yerden alsın efendim; sizi rahatsız etme
yecek yerden alsın. 

BAŞKAN — Lütfen devam edin Sa
yın Bakan. 

— 180 — 
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İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Sayın Başkan... 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Şanlıurfa) 
— ilk defa siz böyle bir uygulama yapı
yorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Sayın Başkan, 
grubumuzun hassasiyetini lütfen anlayış
la karşılayınız. Benden önce konuşma ya
pan sayın konuşmacılarda böyle bir ikaz
da bulunmadığınız için arkadaşlarımız 
haklı olarak tepkilerini dile getirdiler ve 
ikazınızı dikkatle alıyorum efendim... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir daki
ka müsaade buyurun. 

Muhterem arkadaşlar, daha önceki 
konuşmalarınızda da, bu şekilde, kame
radan rahatsız olan arkadaşlarımız, kame
ranın ancak kısa bir müddet çalışmasına 
müsaade ettiler. Buradan bakıldığı takdir
de salonu... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Konuşturmuyorsunuz hatibi. 

BAŞKAN — Bir dakika lütfen... 
Sayın Alpaslan, siz Adalet Komisyo

nunun Başkanı olacaksınız, adaletsizliğin 
büyüğünü siz yapıyorsunuz. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Konuşmacı rahatsız olmuyor, rahat 
konuşuyor; siz kesiyorsunuz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
ışığın geldiği istikametteki arkadaşları bu
radan görmeye imkân yok. Bundan evvel
ki arkadaşların da alındığı zaman çok kı
sadır. Sayın Bakanın konuşmasını başın
dan sonuna kadar almaya mecbur değil. 
(ANAP sıralarından, "Yandan alsın" 
sesleri) 

Ben, uygulamalarımda, daimî ola
rak, kameramanın, konuşmanın muayyen 
bir kısmını almasına müsaade ediyorum. 

ABDÜLKADİR AKSU (Diyarba
kır) — Açıyı değiştirsin efendim. 

BAŞKAN — Bunun kararı size ait 
değil; bunun kararını buradaki Başkan ve
rir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — ... İlk defa hâ
kim, savcı, kaymakam ve müfettiş olarak 
tayin edilecekler ile gizlilik dereceli görev
lerde çalıştırılacaklar için güvenlik soruş
turması yapılmakta ve bu soruşturmalar 
da, kişinin 18 yaşından sonraki fiil ve ha
reketlerine inhisar ettirilmektedir. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Ev
leneceklere de veriyor musunuz Sayın 
Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — O bir yönetme
lik hükmüdür, veriyoruz efendim. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sesi
niz kısıldı Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Benim sesim 
kesilmez sayın milletvekili. 

BAŞKAN — Ses açık, ses açık 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Ayrıca^ güven
lik soruşturmalarında, yapıldığı tarihten 
geriye en çok on yıllık bir geçmişi dikkate 
alarak, şahısların mağdur edilmemeleri
ne azamî gayret gösterilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, işte, "Devlet, 
millet için vardır" düşüncesindeki Hükü
metimizin konuya yaklaşımı ve işte öner
gedeki partizanlık, ideolojik yanlılık ve 
keyfî bir biçimde uygulama yapıldığı 
iddiası... 

Sayın Başbakanımızın yaptığı bir ba
sın toplantısıyla kamuoyuna açıkladığı, 

1 — 



T.B.M.M. B : 25 

yukarıda değindiğim yehi düzenlemeler 
böyle iken, yirmidört yıldır ele alınmamış 
bir konu, Türk insanına bu alanda da yar
dımcı olmak amacıyla, adeta bir reform 
yapılarak, yeniden tanzim edilip, her tür
lü mağduriyetin önlenmesi sağlanmış 
iken, bu iddiayı inandırıcı bulabilir 
misiniz? 

Gensoru önergesinde yer alan, gü
venlik güçlerinin gözaltına alma hakkının 
bir ön cezalandırma gibi uygulandığı id
diasına değinmek istiyorum : Güvenlik 
güçleri, gözaltına alma hakkını, Anayasa
mızın 19 uncu maddesinin beşinci fıkra
sı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 21.1.1985 gün ve 3206 sayılı Kanunla 
değişik 128 inci, Olağanüstü Hal Kanu
nunun 26 ncı, Devlet Güvenlik Mahkeme
leri Kanununun 16 ncı, Polis Vazife ve Se-
lahiyetleri Kanununun 16.6.1985 tarih ve 
3223 sayılı. Kanunla değişik ek 2 nci mad
desi ve Jandarma Teşkilat ve "Yetkileri Yö
netmeliğinin 122 nci maddelerine göre uy
gulamaktadır. 

Bu maddeleri, ''Kanunsuz uygulama 
yapılıyor, keyfî uygulama yapılıyor" di
yenlere acaba bir ibret dersi olur mu diye 
sıraladım. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, 45 da
kika oldu... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Pasaport konu
suna hiç girmiyorum; çünkü, pasaport ko
nusunda yaptıklarımız gayet açık seçik 
bellidir, grup sözcümüz de burada açık
lamıştır. 

Güvenlik güçlerimizin bir kısmının, 
ülkemizi ekonomik yönden çökertmek 
amacıyla faaliyet gösteren tahsilat çetele
ri, hayalî ihracatçılar ve kaçakçılarla iliş
ki içinde oldukları iddiasına gelince : Ge
rek yürütülen operasyonlar, gerekse basın
da yer alan haberlerden hareket edilerek, 

15 . 1 1 . 1988 O : 1 

konuyla ilgili emniyet mensuplan hakkın
da gerekli soruşturmalar yapılmıştır. 

Diğer yönden, hapishaneden çıktık
tan sonra örgütleri tarafından dışlanan ba
zı kişilerin, ticarî faaliyetlerin içerisine gi
rerek bazı olaylara karıştığı tespit edilmiş 
ve düzenlenen operasyonlarla yakalanan 
sanıklar adlî mercilere intikal ettirilmiştir. 

85 bin güvenlik görevlisi içerisinden, 
bahse konu gruplarla ilişkisi tespit edilen 
toplam 26 güvenlik görevlisi hakkında so
ruşturma açılmış olup 4'ünün meni mu
hakemesine, 3'ünün lüzumu muhakeme
sine karâr verilmiş, 10 kişinin soruşturma
sı halen sürdürülmektedir. 2 kişi meslek
ten ihraç edilmiş, 1 kişi de istifa etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyetin 
korunması ve hür demokratik nizamın 
Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda 
devam ettirilmesi için, güvenlik kuvvetle
rimiz bütün gücüyle çalışmakta ve tehli
ke nereden ve kimden gelirse gelsin, ber
taraf edilmesi için, görevini üstün bir gay
retle yürütmektedir. 

Bu cümleden olmak üzere, Cumhu
riyetin laik niteliğini ortadan kaldırmaya 
yönelik örgütlenmeler konusunda gerekli 
hassasiyet gösterilerek, irticaî organizas
yonların faaliyetleri gerçek boyutları içe
risinde değerlendirilmekte ve suç teşkil et
tiği anda gerekli operasyonlar yapılarak, 
yakalanan şahıslar adalete tevdi edil
mektedir. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Şi
ir okuyorsunuz sanki. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Gerekirse onu 
da okuruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparla
yınız lütfen; süreniz dolmak üzeredir. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — İrticaî faaliyet
lerle ilgili yapılan operasyonlarda 6 Kasım 
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1987 - 31 Aralık 1987 tarihleri arasında 62 
kişi gözaltına alınmış, bunlardan 13 'ü tu
tuklanmış, 49 kişi ise serbest bırakılmıştır. 

1 Ocak 1988 - 12 Kasım 1988 tarih
leri arasında ise, 281 kişi gözaltına alın
mış, bunlardan 67 kişi tutuklanmış, 214 
kişi ise serbest bırakılmıştır. 

Sözlerimin sonuna geldim; yalnız, 
konuşmamı bitirmeden önce, sayın grup 
sözcülerinin değindikleri bazı hususlara da 
kısa cevaplar vermek istiyorum : 

Sayın Moğultay konuşması sırasında, 
"Bazı kişilerin Pasaport Kanununa daya
nılarak yurt dışına gönderilmediğini" ifa
de ettiler ve bunlara misal olarak, Aziz 
Nesin'i verdiler. Aziz Nesin, yurt dışına, 
tarafımdan imzalanan pasaportu ile gön
derilmiştir. Herhalde basını takip etmedi
ğiniz gibi, o çevrelerle de, ilgili temasınız 
bugünlerde azaldı. 

"Ankara, İstanbul, İzmir grupları 
var'' diye, polisimizi suçlayıcı bir ifade de 
kullandılar. Çok açık ifade ediyorum, bu
gün polisimizin içinde hiçbir gruplaşma 
yoktur; ama, sayın konuşmacı, acaba, 
Pol - Der bitti de şimdi böyle gruplaşma
lar olsun hayali içinde midir? Bunu da sor
mak istiyorum. 

Bir polisin raporundan bahsettiler; 
Başbakana verildiğinden, şuraya verildi
ğinden buraya verildiğinden... isim, bel
ge, yok; gelirse isim ve belge, bunlan bu 
kürsüden cevaplandırmaktan çekinmem. 

"Güvenlik güçlerine saygınlık 
kazandırılsın" diye bir ifadeleri var. Sa
yın Moğultay, bunu sizin yaptığınız şek
liyle mi sağlayacaksınız, yoksa bizim yap
tığımız şekliyle mi, vakar içinde mi sağ
layacaksınız? Bu soruyu sormak da benim 
hakkımdır. Sizin takip ettiğiniz yöntem
le, güvenlik güçlerine saygınlık kazandır
mak mümkün değildir; ama, güvenlik 
güçlerini bölüp parçalamak mümkündür; 
biz buna müsaade etmeyeceğiz. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Diplomat kurşunlanmasından bah
settiler. Siyasî nezaket kaideleri içerisin
de kalarak buna cevap vermek istiyorum. 
Bu ülkede diplomatlara yapılan bu tür sal
dırılar ilk defa mı oluyor? O zaman, şu
nu sormaya hakkım vardır : Bu ülkede bir 
büyükelçinin arabası da bir üniversitede 
yakılmıştır; benim de bunu sormam 
lazım. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Üni
versite mi koruyacak onu? O da emniye
tin görevi. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Sayın Vefa Ta
nır (meslektaşım Sayın Vefa Tanır) bura
da güç bir konuşma yaptılar. Tabiî, zor
landılar, farkındayım. Siyasal çizgisini Sa
yın Vefa Tanır'm takip ettiğimde, bu zor
lanmalarında haklı olduğunu da teslim 
ediyorum. Gensorunun ağırlığı vardır; 
doğrudur, Sayın Tanır. Sizin de bir siyasî 
ağırlığınız vardı, meslekî ağırlığınız da 
vardır benim indimde; ama, bugün bura
daki talihsiz konuşmanızla, ben size artık 
meslek camiasında bu ağırlığınızın olup 
olmadığını sormak durumdayım. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Nezaketsiz insan! Nezaketsiz Bakan! 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Şunun için sor
mak durumundayım : Benim kendilerine 
her zaman "ağabey" diye hitap ettiğim, 
hürmet ettiğim ve saygı duyduğum bir 
meslektaşımın, burada bu sıkıntılı atmos
fer içerisinde bu konuşmayı yaparken, ba
zı şeyleri de hatırlamasını isterdim. De
diler ki, ' 'Anavatan Grubu, gensoru öner
gesine sahip çıkmadı." Acaba, başka bir 
olay mı akıllarına geldi? Bugün sıraların
da oturduğu siyasî parti, devamı olduğu
nu iddia ettikleri bir partinin bir bakanı 
hakkında gensoru görüşülürken, ona sa
hip çıkmamışlardı, acaba onu mu hatır-
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ladılar? (ANAP sıralarından "Hariciye 
Vekili" sesleri, alkışlar) Ben, isimleri ver
mekten kaçınıyorum. Kimseyi burada 
rencide etmemeye gayret ediyorum; ama, 
Sayın Tanır, bana dönerek, "Siz bu gen
soruyu istemek zorundasınız, töhmet 
altındasınız" gibi birtakım ithamlarda bu
lunur ise, benim bu kadarcık söz söyleme
mi de lütfen olgunlukla karşılasınlar. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Nezaketsiz Bakan! 

ALİ ESER (Samsun) — Sizi koru
mak için yaptık. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Benim korun
maya ihtiyacım yok sizin tarafınızdan; 
ben, kendi kendimi korurum. (DYP sıra
larından gürültüler) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
millî iradenin tecelli ettiği yer olan Türki
ye Büyük Millet Meclisi, hiç şüphe yok ki, 
kendi içerisinden çıkardığı bakanların ve 
onların yürütümündeki teşkilatlarının da 
nihaî ve mutlak denetim merciidir. 

ADİL AYDIN (Antalya) — O sözü 
nereden öğrendin? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Daha sakin ol. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Millete ait ege
menliği şahsında temsil eden Yüce Mec
lisimize de verdiğiniz güvenoyu ile şahsı
ma tevdi ettiğiniz icra görevinin, her ta
sarrufunun, her uygulamasının, hatta her 
anının hesabını vermek, bana ve teşkila
tıma ancak şeref verir. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Çünkü, Yü
ce Meclisimizin içişleri meselelerimize 
eğilmesi, zaman ayırması, bizim için, hem 
yüksek topluluğunuza, hem de emanetin 
asıl sahibi olan büyük Türk Milletine, ara
cılığınızla, meselelerimizi duyurmak im

kânını bahşedecektir. Nitekim, her vesileyi 
fırsat bilerek, Yüce Meclise, Bakanlığım
la ilgili icraatı arz etmeyi bir görev telak
ki etmişimdir; ancak, bu gensoru önerge
sinin, karakteri ve üslubu ile, bir ithamı 
da mündemiç olduğunu söylemek duru
mundayım. 

Önerge okunduğunda gördüğünüz 
gibi, devletin güvenlik güçleri eşkiya ile 
aynı dereceye düşürülmekte ye devlet adı
na güç kullanmaları terör olarak nitelen
dirilmektedir. Halbuki, güvenlik güçleri, 
icraatını, iktidardan aldığı, olaya mahsus 
ve münhasır emirle değil, devletin evren
sel güvenlik işlev ve felsefesiyle, hukuk 
devletinin en önemli kaynağını oluşturan 
pozitif hukukun emredici hükümlerinin 
uygulaması olarak yapmıştır ve yapmak
tadırlar. O halde, fark, suç ve suçlu tari
finde yasalara ters düşürülmekten «gelmek
tedir. O halde, fark, meşruyu gayrimeşru, 
gayrimeşruyu meşru gösterme gayretin
den; o halde fark, devleti koruyanla, dev
leti yıkmak isteyeni aynı kefeye koyma ça
basından doğmaktadır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Bakan
ların 2 saat konuşma hakları mı var? 

ı 
BAŞKAN — Sayın Bakan, daha ön

ce de ikaz ettim; lütfen... Süreniz bitti. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

KALEMLİ (Devamla) — O halde fark, 
eşkıyayı masum halk çocuğu gibi takdim 
iştiyakından kaynaklanmaktadır. O halde 
fark, devletin bekası, milletin huzuru için 
gecesini gündüzüne katan polis ve jandar
ma güçlerinin azim ve kararlılığını zayıf
latarak, teröristte daha geniş yer açma ni
yetinden; o halde fark, güvenlik güçleri
ni, bütün yasal çalışmalarında destekle
mekle kösteklemek arasındaki zihniyetten 
doğmaktadır. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Güvenlik güçlerimiz, gerek devlet 
otoritesinin sağlanması ve demokrasinin 
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kurulması, gerekse milletin hizmetinde 
onurlu bir maziye sahiptir. Demokrasiye 
bağlı, insan hak ve hürriyetlerine saygılı 
olarak görev ifa eden polis ve jandarma
mız, ileri sürülen iddia ve iftira olayları
nın dışında olup, yıkıcı mihraklara karşı 
mücadelesini azimle sürdürmek kararlılı-
ğındadır. Bu görev anlayışını, millî has
letlerinden, eğitiminden ve yıllar boyu sü
ren çalışmaların verdiği tecrübe ve biri
kiminden almaktadır. 

Demokratik parlamenter sisteme 
inanmış, imkânları ölçüsünde daima de
mokrasinin yücelmesine çalışmış, kanun
larıyla insan haklanna saygıyı ön planda 
tutmuş, demokratik, laik bir hukuk dev
leti olan Türkiye Cumhuriyeti, ülkeyi ka
palı bir rejime sürüklemek isteyen yıkıcı, 
istismarcı, demokrasi düşmanı terör ör
gütleri ve bazı adi suçluların iddialanna 
istinaden, yıpratılmaya çalışılmaktadır. 
Demokratik rejime yönelik bu asılsız id
dialar 'neticesiz kalacak; sağduyu sahibi 
asil milletimizin desteğinde, işkence ve 
baskı teraneleriyle demokrasimizi karala
m a tahtasına çeviren çevrelere karşı kanu
nî sınırlar içerisinde her türlü mücadele 
sürdürülecektir. 

Sayın önerge sahipleri, devletin temel 
taşlanndan biri olan güvenlik güçlerimi
zi tartışma ortamına çekmekten vazgeçi
niz ve bırakınız, milletimize ve size şeref
le hizmet etmeye devam etsinler. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakan adımı da zikrederek, 
siyasî çizgimden bahsetti; bu bir sataşma
dır, söz istiyorum. 

MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) 
— Bana da sataşıldı. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
içişleri Bakanı Mustafa Kalemli hakkın

daki gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınmaması hususundaki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Şimdi, gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza su
nacağım. (SHP ve DYP sıralarından gü
rültüler) 

İLHAMI BİNİCİ (Bingöl) — Sataş
ma var efendim. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim, za
manını ben takdir ediyorum. 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Sayın 
Başkan, hep öyle diyorsunuz; ama sonra 
vermiyorsunuz; geçen sefer bana da ver
mediniz; hep böyle yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Binici, ben sizi 
akıl ve izan sahibi bir arkadaş olarak bili
yorum. O günkü zamanı biliyorsunuz. 
(ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

İLHAMİ BİNİCİ (Bingöl) — Sayın 
Başkan, geçen sefer bana da vermediniz. 

BAŞKAN — Gensoru önergesinin 
gündeme alınıp alınmamasını oylarınıza 
sunuyorum : Gensoru önergesinin günde
me alınmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Gensoru önergesinin gündeme 
alınması kabul edilmemiştir. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Vefa Tanır, buyurun. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 
konuşmalar bitmemiştir, lütfen oturunuz. 
(Gürültüler) 

VEFA TANIR (Devamla) — Sayın 
Başkan, birleşimi kapattınız mı? 

BAŞKAN — Birleşim devam ediyor 
arkadaşlar, lütfen oturalım, tebrikatı sonra 
yaparız. 
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Arkadaşlar, gündem, yalnız gensoru 
önergesinden ibaret değil. 

Buyurun Sayın Tanır. 

VEFA TANIR (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarını, benim konuşmam sa
yın sayın ANAP milletvekillerinin dinle
mesi için değildir; benim konuşmam, Sa
yın Bakanın benim siyasî çizgimi tarif 
ederken zabıtlara geçen konunun bir de 
benim ağzımdan zabıtlara geçmesi içindir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben, siyasî 
çizgimle övünürüm. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 30 yaşında mil
letvekili oldum. Cumhuriyet Halk Partisi 
içerisinde ortanın solu münakaşası çıktı
ğı zaman gepegenç bir milletvekili idim; 
İsmet Paşa'ya karşı mücadele verdim ve 
ayrıldım; siyasî iktidarların yanma değil, 
kendi inanışımda beraber olduğumuz ar
kadaşlarla bir siyasî parti kurduk. Bu si
yasî parti oy kaybettiği zaman, bir kere da
ha seçilir miyim, seçilmez miyim diye hiç 
endişe etmeden, siyasî partilerin 1980'deki 
kapanış noktasına kadar o küçük partide 
yurt çapında mücadele verdim, iki defa da 
milletvekili geldim. Siyasî partilerin yeni
den açılması anında, kendi inanışımla bir 
çizgi farkı olan Adalet Partisinin devamı 
olacak olan Doğru Yol Partisinin de ku
rucuları arasındayım. (DYP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bu çizdi
ğim tabloda, kuvvetlinin yanında olma var 
mı? 35 yaşında benim verdiğim mücade
leyi, nefsinizde bir arayın, verebiliyor mu
sunuz? Ne ithamlar altında, mücadele ve
remiyorsunuz; çünkü, arkanızda tekrar se
çilip seçilmeme endişesi var. Ben bu en
dişeyi duymadım; bu endişeyi duymadı
ğım için de, yüce milletim beni beşinci de
fa buraya gönderdi. (DYP sıralarından al
kışlar) İşte, siyasî çizginin tasvibi, Sayın 
Bakanım sizin oylarınızla değildir, mille
tin oylarıyladır. Bir kere gelmek için can 

atıyorsunuz, ben beş kere, çizgimin temiz
liğinden dolayı, geldim. 

Ben bu kürsüden, evet, bu önerge 
karşısında sıkıntı çektim; ama, anlayama
mışsınız siz o sıkıntıyı niye çektiğimi; çün
kü, aramızda fark da olacaktı. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Kaç 
kişi geldiniz Sayın Tanır? 

BAŞKAN — İsmail Bey, lütfen... Siz 
Divan üyesisiniz... 

Sayın Tanır, devam edin lütfen. 

VEFA TANIR (Devamla) — Seçim 
bölgemde, sizin aldığınız oydan fazladır oy 
yüzdesi; eğer iktidar olarak övüne-
cekseniz... 

Muhterem arkadaşlarım, tabiî zabıt
ları dikkatle inceleyeceksiniz, orada göre
ceksiniz çektiğim sıkıntının neden ibaret 
olduğunu. 

Sayın Bakan, ' 'ANAP önergesine sa
hip çıkmadı" demedim. Ben, bu lafı, o an
da SHP'li arkadaşlarım salonda çok az ol
duğu için kullanmıştım; ama siz, bunu fır
sat bilerek bir noktaya gitmek istediniz. 
Tarihini pek hatırlayamayacagım, galiba 
6 Eylülde, bu Mecliste konuşulan bir 
önergeye gittiniz; ama aklınızda yanlış 
kalmış. 

H. SABRİ KESKİN (Kastamonu) 
— Hariciye bakanını yalnız bıraktınız; ya
lan mı? 

VEFA TANIR (Devamla) — O za
man, hariciye bakanı için verilen önerge
de, siz, AP'li olarak sahip çıkmıştınız ba
kanınıza, unutmuşsunuz; ne yapalım, yer
lerimiz değişti. 

H. SABRİ KESKİN (Kastamonu) 
— Hiç kimse sahip çıkmadı beyefendi, biz 
dışarıdaydık o zaman. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, lütfen... 
VEFA TANIR (Devamla) — Tabiî, 

bazı teşhislerimizde yanlışlık olacak. Be-
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nim teşhisim, benim ihtisasım doğrultu
sunda olacak. Sizin teşhisiniz sizin ihtisa
sınız doğrultusunda olacak. (DYP sırala
rından alkışlar) 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) 
— Sayın Başkan, sataşma ile ilgili söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Moğultay söz mü 
istiyorsunuz? 

MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) 
— Sayın Bakan konuşmasında beni itham 
etti. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Yok öyle bir şey, 
cevap verdim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, "Sizi it
ham etmediğini" söylüyor. 

Sayın Bakan, sizi itham etmediğini 
alenî olarak söylüyor ve ben de bunu söy
lüyorum. 

Sayın Moğultay, bakınız Sayın Bakan 
gayet yüksek sesle, "Sizi itham 
etmediğini" söylüyor. Onun için... 

MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) 
— Efendim Sayın Bakan benim bütçe ko
misyonunda yaptığım konuşmanın aynı
nı burada yaptığımı, gayri ciddî olduğu
mu söylediler. 

BAŞKAN — Sayın Moğultay, bura
da bir sataşma yok, bir cevap var. 

MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) 
— Her iki konuşmamın aynı olduğunu, 
gensoruda gayri ciddî olduğumu söy
lediler. 

BAŞKAN — Buyurun. (SHP sırala
rından alkışlar) 

Sayın Moğultay lütfen, gayet kısa ol
sun, çünkü celseyi kapatacağım. 

MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ev
vela bir konuyu düzelterek konuşmama 
başlamak istiyorum. 

Burada, Hürriyet Gazetesinin kupür
lerini gösterirken, Anavatan Partisi sıra
larından "O, gazete haberidir" şeklinde 
bir laf sarf edildi, ben de bunun üzerine, 
tehevvüren "Bu sizin gazeteniz" şeklin
de bir laf sarf ettim. Aslında, "Bu sizin 
gazeteniz"den kastetmek istediğim şu
dur : En çok okuduğunuz gazetedir anla
mında kullandım; yoksa, Anavatan Par
tisinin resmî gazetesidir şeklinde bir ma
nada kullanmadım. En çok okuduğunuz 
gazetedir, bilmeniz gerekir anlamında kul
landım. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Kıvırma, 
kıvırma! 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Sayın Başkan, Sayın Bakanımız bu
rada konuşurken, benim, Plan ve Bütçe 
Komisyonundaki konuşmamla buradaki 
konuşmamın aynı mahiyette olduğunu 
söyledi. Zabıtlar vardır elimizde getirir iki
sini mukayese ederiz. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Bende de var. 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Sayın Bakan, bir bakanın oturdu
ğu koltuktan bir milletvekiline laf atması 
kadar apolitik bir şey olamaz. Yani, beni 
bağışlayın, siz Bakanlığınız döneminde 
Başbakana silah sıkılmasıyla ün yapmış 
bir insansınız. Sizin döneminizde Başba
kana silah sıkılmıştır. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Moğultay... Sa
yın Moğultay... 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Sayın Bakan burada konuşurken, 
"Benim bu konuşmamın, gensoru öner
gemin ciddiye alınmadığını ve Genel Baş-
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BAŞKAN — Sayın Moğultay, bir tek 
sataşma vardı, ona da temas ettiniz, lüt
fen konuşmanızı bitiriniz. Bir tek sataş
maya cevap vermek üzere söz aldınız. 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Sayın Başkan, Sayın Bakanın söy
lediklerinin hiçbirisi doğru değil. Sayın 
Bakan kendisine göre doğru olanı alıyor. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Saym 
Başkan, sataşma diye söz aldı, cevap ve
riyor. Olmaz ki, böyle. 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Aziz Nesin olayını biliyorum; ama 
Halit Çelenk'e de pasaport verdiniz mi 
bunu niye açıklamıyorsunuz? Yani, olay
ları olumsuz, yönlerle almaya çalışıyor, tah
rif etmeye çalışıyor. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Çalışma süremiz dol
mak üzeredir. 

Gündemdeki kanun tasan ve teklif
lerini sırasıyla görüşmek ve 16 Kasım 1988 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.40 

• ' • 
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kanla Genel Sekreterin imzalamadığını" 
söyledi. Gensorunun nasıl hazırlanacağı 
Anayasada yazılıdır, İçtüzükte yazılıdır. 
Kaldı ki, benim Genel Başkanımla, Ge
nel Sekreterim ciddiye aldılar ve burada
lar. Ben, sizin Genel Başkanınız, Başba
kanınız nerede, onu sormak istiyorum, si
zin Genel Başkanınız nerede? 

H. SABRİ KESKİN (Kastamonu), 
— Bunun konuyla ne ilgisi var? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
benim konuşmamla ilgisi ne bunun? 

BAŞKAN — Sayın Moğultay, siz Ba
kanın sözlerine cevap veriyorsunuz; sataş
ma nerede burada? 

MEHMET MOĞULTAY (Devam
la) — Söyleyeyim efendim, mesela bir ifa
desi şöyle : Cuma günü benim bu öner
geyi verdiğimi... 

BAŞKAN — Saym Moğultay... 

MfiHMET MOĞULTAY (De vam-
la) — ... Ama, buradaki konuşmamda 15 
gün önce verdiğim şeklinde bir şey 
söyledi... 

FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — 
Olmaz ki, Sayın Başkan... 
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1. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/20) 

2. — 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) 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 40 arkadaşının, 
DAVOS toplantısından sonra gelişen 
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa 

15.00 
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

4. — İçel Milletvekili M. Istemihan 
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) 

5. — 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) 

6. — İstanbul Milletvekili Yusuf Ke
nan Sönmez ve 18 arkadaşının, İstanbul 
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara 
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) 

7. — Kocaeli Milletvekili 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) 

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

9. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
ErtJüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki 
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarım 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 (10/29) 

10. — 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) 

11. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
20 arkadaşının, ÎSDEMİR Müessesesi ile 
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarım tespit etmek ve bu konuya 
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 

12. — Edirne Milletvekili 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, içtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32) 

13. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy 
ve 40 arkadaşının, tütün tekelinin kal-
dırılmasındaın sonra tütün üretim ve tü
ketimindeki gelişmelerin ülkemizde eko
nomik, tarımsal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 lînıcli, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştıırıması açılmasına il'işjkıin 
önergesi (10/33) 

14. — Samsun Milletvekili Ali Eser 
ve 42 arkadaşının, yabancı siigara ithali
nin Türk tütüncülüğünü ve sigara sa
nayiini çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasaınan 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeteri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişiklin önergesi (10/34) 

15. — 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, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

16. — 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, içtüzüğün 102 
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ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
si (10/35) 

17. — İzmir Milletvekili 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) 

18. — Adana Milletvekili Orhan 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) 

19. — 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) 

20. — Sakarya Milletvekili 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 önerge-
(10/39) 

21. — 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 
aımacryla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

22. — 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) 

23. — Niğde Milletvekili Mahmut 
Öztürk.ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasamn 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

24. — İsparta Milletvekili Ertekin 
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) 

25. — 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) 

26. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci mıaddeleri uyarınca 



bir genel görüşıme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

27. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobiriük ıMe ıil-
gilii iddiaları tespit etmek ve bu Biriliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren bir kuruluş ihlaline getirilmesini sağ
lamak aimaciıyla Anayasanın 98 inai, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri: uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkim önergesi (10/43) 

28. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca 'bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

29. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökraenoğluı ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

30. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

31. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 • arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana

yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

32. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarım tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili 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 1. 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) 

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'ın, 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 Kameı 
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. — izmir 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 iline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya* 
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakam 
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 Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler almdığına 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 tarafmdan 
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/29) 

17. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, sağlık nedeniyle yurt dışma gitmek 
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tabir 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 geciktirüdiği iddiasına ilişkip 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — îzmir 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 alman ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı-
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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 Ilıman* 
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 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hkı'in Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilaf nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

31d — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğülları'mn, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Balkanından sözllü 
soru önergesi (6/45) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'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) 
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34. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya tli Beldibi 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 İli 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-
fci'nin, ABD I© yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
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 Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

39i — 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) 

43a — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya 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 
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

45. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal 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* 
İanan 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) 

50s — 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 il merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma kömutanlıklarınca 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 iişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

56. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
nım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

57. — Nevşehir MlletvekM 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 
Toptan'ın, Zonguldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Uluıtam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/72) 

59. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
nin, 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, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önerge» 
(6/74) 

62. — Kocaeli Milletvekili Atottlin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına iişkin 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 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

64. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulİarı'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 



65. — îstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerimin 
bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1) 

66^ — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararHaştınlan ek zam
mın ilk taksıidinıin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına lilşkiın 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 İçişleri 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

69. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü-

.tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
İlişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

70i — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ye Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

71. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

72. — Bursa Milletvekili Beytuîlah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

73. — Bursa Milletvekilli Beytuîlah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

74. — Bursa Milletvekili Beytuîlah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

75. — Bursa Milletvekıü Beytuîlah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin MAUî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

76. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'num, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

77. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl
maz'ın, Aydımlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara Miskin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakamından sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

79. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl
maz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski 
üyelerinden biri lehline Ankara 3 üncü 
İdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1) 
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80. — Ankara Milletvekilli Ömer Çift-
çi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifine© 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'ın, Diyarbakır Hinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ın, 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 irfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından 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. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden 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 Milletvekilli Kamer 
Genç'dn, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan maların alımı içim Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

88. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, 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 Söfomenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde tsıtan)buil\la meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıibetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

90. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'mıin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Korumıa Biriliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma il© 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 pazarlanmasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Ataner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet-
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meşine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir -- Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
oi'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 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. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
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-
îeriden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

99. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143^ 

(D 

100. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'İn, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

101. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'İn, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 
(D 

102. — istanbul Milletvekili 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 yolunum 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

104. — İstanbul Milletvekili Mustata 
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor ©akanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

105. — Zonguldak Milletvekili İŞina&i 
Altıner'in, Zonguldak ili Karabük ilçe
sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

106. — Sinop Milletvekili Yaşar 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 »ora 
önergesi (6/112) 



107. — Manisa Milletvekili Hasan Zen-
gin'in, Manisa ili Kula İlçesindeki San
dal Grubu 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) 

108. — 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) 

109. — Hatay 'Milletvekilli 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) 

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

111. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum ili Şenkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı «ırasında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118) 

112. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sangü'l'üm, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Mıillî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

113. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
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bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
ıköy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmıesıi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkim Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

114. — Edirne Milletvekili Erdal Kaıi-
fcan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

115. — Antalya Milletvekilli ibrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış ilkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

116. — 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) 

117. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Gölbaşı ilçesi eski Be
lediye Başkam ile imar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

118. — 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.I. Orta Anadolu Linyit Işlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

119. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Sümerbank'ıta «Turgut Özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

il 20,. — izmir 'Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali-
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ağa'dıa termik isanitraiar kurulacağı' iddi
asına ve AJ/ağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

121. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'm, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

122. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'm, Başbakan Turgut özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

123. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'm, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

124. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faiz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

125. — Kütahya Milletvekilli Mehmet 
Korkmaz'm, ücretlilere ve gelir vengisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 

126. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135) 

127. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Uhıtürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 

Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam ©den dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/138) 

128. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine 
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

129. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin MıiilM Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

130. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'm, Çankırı İli Eâdivan İlçesi ara-
zisirideki suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraıycıfc köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Ornıan ve 
Köyıişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

131. — Mıardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

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

133. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

134. — Ajdana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'm, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
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1.11.1988 tarihi İtibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

135. — Adana Milletvekilli Orhan Şen-
dağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev-
kiiındekıi yolum bakımına ve asfaltlanıma-
sıma ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

136. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ım, Adana İlinin sağlık sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/154) 

137. — Adana Milletvekili Orhan Şem-
dağ'un, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

138. — Adana Miille t sekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana ili Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karahekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptırılmayacağıma ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

139. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana ili Yüreğir İlçesi Yunus-
oğ'lu Köyünde sağlık ocağı yaptırılma-
mıasının nedenine ilişkim Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakamıındıam sözlü soru öner
gesi (6/157) 

140. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ım, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya 
kiralanıp Ikiralanmadığına (ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

141. — Adana Milletvekilli Orhan Şen-
dağ'ın, Silifke ilçesinde 1981 yılımdan 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 

X 1. — 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) 

2. — 1567 Sayılı Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Hakkımda Kamumun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Dair Kamun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/493) (S. Sayısı : 118) 
(Dağıtma tarihi : 7.11.1988) 

3. — Danıştay Kanununun Bazı Mad
delerimin DeğiştJirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklemmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/499) (S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi : 
8.11.1988) 

4. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı 
İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/415) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma 
tarihi : 9.11.1988) 

5. — Malatya Milletvekili İbrahim 
Aksoy ve 20 arkadaşının, 2429 Sayılı 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak
kındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) 
Bendine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapo-
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ru (2/53) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tari
hi : 9.11.1988) 

6. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 8 arkadaşının, Türk Vatandaşlığı 
Kanununa Ek Kanun Teklifi ve içişleri 
Komisyonu Raporu (2/26) '(S. Sayısı : 
122) (Dağıtma tarihi : 9.11.1988) 

7. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, 3392 Sayılı Kanunun 65 inci 
Maddesine Bağlı 65 Sayılı Listeden iki 
Köy Adının Çıkarılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu 
(2/43) ı(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 
9.11.1988) 

8. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 2954 Sayılı Tür'kiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın 
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37, 
2/61) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

-»• *•>•••<•» ••<•-




