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I. —' GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu Saat 15.00'te açıldı 
Hatay Milletvekili öner Miski, Hatay tündeki topraksız çiftçilere Hazine arazilerinin tah

sisinde karşılaşılan sorunlara; 
tstanbul Milletvekili tsmail Hakkı önal, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası uygula

malarına, 
tçel Milletvekili Ekin Dikmen de, Türk Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 üncü maddeleri

nin yürürlükten kaldırılmasıyla ilgili çalışmalara; 
tlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 18 arkadaşının, irtica hareketlerinin amaç ve boyutlarını, 
iç ve dış desteklerini ve laikliği sağlıklı ve kalıcı temellere oturtmak için alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) Genel Kurulun bil
gisine sunuldu; önergenin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı bil
dirildi. 

Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 31 arkadaşının, tarım ürünlerinin ithalatının serbest 
bırakılmasına dair İthalat Rejimi Kararının, tarım sektörünü zaafa uğratacağı, bazı ithalatçı 
firmaları tekel durumuna getireceği ve ülke ekonomisini büyük ölçüde zarara uğratarak tarım
da da dışa bağımlılığı pekiştireceği iddialarıyla Devlet Bakanı Güneş Taner (U/14) 

Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim ve 22 arkadaşının, Fiskobirlik'te bulunan fındıkların, 
piyasa değerinin altında, vade ile faizsiz olarak fındak sanayi ile uğraşan firmalara satılmasını 
öngören Para ve Kredi Kurulu kararının uygulanmasını sağlayarak söz konusu firmaların fahiş 
ve haksız kazanç edinmelerine ve Türk ekonomisinin zararına neden olduğu iddiasıyla Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür (11/15) 

Haklarında gensoru açılmasına ilişkin önergelerinin, yapılan öngörülmelerden sonra, ka
bul edilmedikleri açıklandı. 

15.2.1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 19.41'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Ay tekin Kptü 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ordu İstanbul 

Ertuğrvd Ozdemir Mustafa Sartgül 

1 • 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

15.2.1990 Perşembe 

Teklifler 
1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş ve 2 Arkadaşının, Memleketimizle Kara Taşımacı

lığı Anlaşması olan Ülkelerde Vatandaşlarımız Lehine Hüküm Olunan Tazminat Bedellerinin 
ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/279) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 12.2.1990) 

2. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel ve 12 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 36 ncı Maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) Bendi 2 ve 4 üncü Fıkrasına 
Bir Cümle ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/280) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1990) 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Sinop tline Bağlı Dikmen ve Saraydüzü Adıyla 
tki ilçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/281) (tçişleri ve Plan Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14.2.1990) 

4. —, Edirne Milletvekili tsmail Üğdül ve Şener tşleten'in, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/282) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.2.1990) 

Rapor 

1. — tzmir Milletvekili Erdal tnönü ve 41 Arkadaşının, 2919 Sayılı Türkiye Büyük Miillet 
Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldı
rılmasına Dair Yasa önerisi ve tçişleri Komisyonu Raporu (2/245) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma 
tarihi : 15.2.1990) (GÜNDEMDE) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
1. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve Yeniçeltek'de 

meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki kazalar ile meslek has
talıklarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/85) (Başkanlığa geliş, tarihi : 15.2.1990) 

2. — tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 12 arkadaşının, Yeniçeltek Kömür tşletmesin-
deki çalışma koşullarını, bu işletmede meydana gelen iş kazasının sorumlularını ve konuyla 
ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 15.2.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 
BAŞKAN : Başkanvekili Ay t ekin Kotil 

KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Ertuğrul Özde mir (Ordu) 

• • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 78 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme Geçiyoruz. 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve YeniçeUek'te meydana 
gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki kazalar ile meslek hastalıklarının önlenmesi 
için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 
BAŞKAN — Sunuşlar bölümünde, iki Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Maden işçiliği, sektörün yapısı ve çalışma şartları bakımdan dünyanın en zor işçiliğidir. 
Bu sektörde teknolojinin alabildiğine gelişmesine, pek çok modern malzeme kullanılma

sına ve koruyucu yeni önlemlere rağmen dünyanın her ülkesinde yerin altında gerçekleşen bu 
işçilikte kazaların ve meslek hastalıklarının önü alınamamaktadır; 

Ancak, dünya uygulaması ve istatistiklerden açıkça anlaşılmaktadır ki, bu sektördeki işçi 
sağlığını korumadaki teknolojik gelişmeler kaza sayısını oldukça azaltmış, meslek hastalıkları 
çok aza indirilmiştir. 

Dünyanın süfatle geliştirip, uyguladığı modernizasyon, ülkemize tam anlamı ile yansıma
mış, bunun sonucu da dünyadaki müspet gelişmelere rağmen, ülkemiz, iş kazası ve meslek has
talığı sayısı bakımından sürekli olarak geri gitmiştir. 

Grizu gibi, geliştirilen aletlerle tespiti kolay olatvtehlikelerin ülkemizde son zamanlarda 
Amasra ve YeniçeUek'te meydana getirdiği dehşet ve ıstırap verici felaketler, bu sektörde acil 
önlemler alınmasını zorunlu kılmaktadır. 

Amasra ve Yeniçeltek kazaları için kamuoyunda yönetim biçimi, yeterli ve ihmali konu
sunda da pek çok iddia ve ithamı gündeme getirmiştir. 

Ortaya konulan bu iddia ve ithamların görmezlikten gelinmesi mümkün değildir. 
Olayların adliyeye intikal eden yönü vardır. Ancak, olayların üzerinde mutlaka durulması 

gereken asıl yönü, bu sektörün geleceğidir. 
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ülkemizde linyit ve taşkömüründe tehlike ve risk faktörlerini de içine alan yepyeni bir de
ğerlendirme yapılması ve alınacak önlemlerin süratle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Bu sektörde önümüzdeki günlerde geçirdiğimiz olaylarda olduğu gibi elem ve ıstırap veri
ci olaylarla karşılaşmamak için, konunun objektif bir anlayışla Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından ele alınıp sonuçlandırılması gerekmektedir. 

Bu nedenlerle, meydana gelen olayların gerçek nedenlerini araştırmak ve alınacak önlem
leri tespit etmek için, Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis 
Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Koksal Toptan (Zonguldak) 
Cavit Çağlar (Bursa) 
Turgut Yaşar Gülez (Bolu) 
Hasan Namal (Antalya) 
tsmail Köse (Erzurum) 
Baki Durmaz (Afyon) 
Lâtif Sakıcı (Muğla) 
Beytullah Mehmet Gazioğlu (Bursa) 
Fuat Kılcı (İzmir) 
Şinasi Altıner (Zonguldak) 
Alaettin Kurt (Kocaeli) 
Hasan Ekinci (Artvin) 
Mehmet Çakıroğlu (Trabzon) 
Vefa Tanır (Konya) 
Ömer Şeker (Konya) 
İbrahim Gürdal (İsparta) 
Yaşar Topçu (Sinop) 
Güneş Müftüoğlu (Zonguldak) 
Mahmut ûztürk (Niğde) 
Adil Aydın (Antalya) 
Mustafa Çorapçıoğlu (Balıkesir) 
Ertekin Durutürk (İsparta) ' 
Mehmet Gölhan (Sakarya) 
Orhan Şendağ (Adana) 
İbrahim Demir (Antalya) 
Cemal Alişan (Samsun) 
Doğan Baran (Niğde) 
H. Cavit Erdemir (Kütahya) 
Abdullah Aykon Doğan (İsparta) 
Ferit Bora (Diyarbakır) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemdeki yerini alacak ve öngörüşmesi, sırasında yapılacaktır. 
İkinci önergeyi okutuyorum : 
2. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 12 arkadasmtn, Yeniçeltek Kömür Işletmesindeki 

çalışma koşullarım, bu isletmede meydana gelen is kazasmm sorumlularmt ve konuyla ilgili olarak alına
cak önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açtlmasma ilişkin önergesi (10/86) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Merzifon'daki Yeniçeltek Kömür işletmeleri A.Ş., Amasya Belediyesi, Merzifon Belediye

si, Şeker Sanayii ve Amasya özel idaresinin ortak olduğu bir kuruluştur, işletmede 876 işçi 
çalışmaktadır. 1955 yılında üretime başlıyan işletmede bu ilk iş kazası değildir. Günde 500 ton 
kömür çıkarılan madende 1965 yılındaki grizu patlamasında 72 işçi yaşamını yitirdi. Bundan 
önce ve sonra meydana gelen grizu patlamalarında ise 36 maden işçisi öldü. 

Yeniçeltek'de meydana gelen kaza devletin çeşitli kuruluşları tarafından sürprizle karşı-
lanmamalıdır. Bu kaza resmen "Geliyorum diyen*'kazadır. 

Mevcut ocak talimatnamesine göre her vardiya değişiminde de çalışma süresi içinde, sü
rekli grizu kontrolü yapılması şart olmasına karşın, buna uyulmamıştır. Grizu oranı tehlike 
sınırını aşınca ocak amirleri çalışmayı tatil etmek ve üretimi durdurmak zorundayken, buna 
da riayet etmemiştir. 

12 Eylül 1980'de kapatılan DtSK'e bağlı Yeraltı Maden-tş Sendikası Başkanı Çetin Uygur, 
devletin madencilik sektörünün çalışma düzeninden kullanılan teknolojiye kadar uzanan, ba
kışındaki ilkelliğin hiç değişmediğini söylüyor. Çetin Uygur, halen Yeniçeltek'te işçilerin yeral
tına "Kademeli Desadreler" denilen 23 derece eğilimli inişlerden yürüyerek indiğini anlatıyor. 
Uygur, "Oysa biz daha ileri bir teknoloji demek olan Skip Desandresi'ni işverene kabul ettir
miştik. Ama 12 Eylül geldiğinde bu açılan kuyu durduruldu. Eski ve geri olan yönteme tekrar 
dönüldü" diyor. Getirilen yeni Toplusözleşme Yasasında sendikanın işyeri çalışma düzenine 
müdahale hakkının yasaklandığını, buna gerekçe olarak işyeri sahibinin çalışma Özgürlüğü'-
nün gösterildiğini ilave ediyor. 

Kömür işletmelerinin işyeri temsilcisi Ermiş, "Bu bölgede grizu patlaması olacağını arka
daşlar söylüyorlardı. Patlamadan önce vardiyadan çıkanlar gerekli uyarmayı yapmış. Buna rağ
men ocağa işçi indirildi" diyerek işvereni suçluyor. 

Türkiye Maden işçileri Sendikası Merzifon Şubesi, 4 Aralık 1989 tarihinde genel merkezi
ne gönderdiği yazıda, Yeniçeltek ocağında işçilerin Allah'a emanet çalıştıklarını, işverenin tu
tumu yüzünden ocağın emniyetinden sorumlu mühendis kalmadığını, şu anda sadece bir tane 
maden mühendisi çalıştığını bildirmesine, sendika gelel merkezinin de işverene bu durumu 18 
Aralık 1989'da iletmesine rağmen hiçbir önlem alınmamıştır. 

Olayda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın sorumluluğu açıktır, işçi Sağlığı ve tş Gü
venliği Kuralları Hakkındaki Tüzük, tş Sağlığı ve tş Güvenliği Tüzüğü, maden işletmeleri ile 
ilgili çeşitli mevzuat hükümlerinin hiçbiri uygulanmamış, işverenlerin iş kazaları yerine sorum
suzca iş cinayetleri işlemelerine seyirci kalınmıştır. 

Bizim yeraltı kömür işletmeciliğimizde kömür çıkartırken ölüme gönderdiğimiz işçi sayısı, 
dünya ortalamasına göre 40 misli fazladır. 

Yılda 8 bin işçinin yaralandığı, 100 ölümün olduğu; buhar ve sıcak su kazanlarının peri
yodik denetimlerinin yapılmadığı, itfaiye amirliğinde yanmaz elbiselerle, yapay solunum aygıt
larının bulunmadığı, Merzifon'daki Eski ve Yeniçeltek Linyit işletmeleri A.Ş. Yönetim Kuru
lunca, 7 Şubat 1987'de Yeniçeltek işletmesine gönderilen yazıya rağmen, işçilerin ayda bir ya
pılması gereken periyodik muayenelerinin aksatıldığı, merkez ambarlarda elektrik tesisatı ile 
koruma topraklanmasının kontrol edilmediği, kaldırma makinelerinin yük kancalarında em
niyet mandallarının bile bulunmadığı, gezer vinçlerde sesli ve ışıklı ikaz lambalarının olmadı
ğı, dolu basınçlı gaz tüplerinin sıcaklık değişmeleri ve neme karşı korunmadığı bir üretim orta
mında, iş kazaları gerçekten bir cinayettir. 
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Türkiye'de sadece taşkömürü işletmelerinde 1988 yılında meydana gelen iş kazalarında 32 
işçi öldü, 7 185 işçi yaralandı. Zonguldak havzası ocaklarında son 40 yılda iş kazası sonucun
da 3 912 ölüm, 305 bin yaralanma oldu. Geçen yıl sadece Kütahya Gediz İlçesi Gökler Kasaba
sındaki Çoban Madencilikde kömür ocağındaki patlamada 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 

tLO kaynaklarında, Türkiye'de, SSK'Iı bir işçinin ölüm riski, Asya'da en yüksek ölüm 
riski olan Güney Kore'den fazladır. 

Türkiye'de, hergün, iş kazalarında 4 ilâ 5 işçi ölmekte, 10 işçi de yaralanmaktadır. 

Türkiye'de Maden Ocağına Girmek Savaşa Girmekten Daha Tehlikelidir. 
Bu nedenlerle, Yeniçeltek'teki işkazası sorumlularının ve yasalara aykırı çalışma koşulla

rının ortaya çıkması ve bundan sonra alınacak önlemlerin saptanması amacıyla, Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını saygı ile 
arz ederiz. 

K. Kemal Anadol (İzmir) 
Hüsnü Okçuoğlu (İstanbul) 
Kamil AteşoğuIIarı (Ankara) 
Cüneyt Canver (Adana) 
Mahmut Alınak (Kars) 
Fehmi Işıklar (Bursa) 
Mehmet Adnan Ekmen (Mardin) 
Abdullah Baştürk (İstanbul) 
Ahmet Türk (Mardin) 
Yusuf Kenan Sönmez (İstanbul) 
Tevfik Koçak (Ankara) 
İbrahim Aksoy (Malatya) 
İsmail Hakkı önal (İstanbul) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bu önergeye ayrıca, Ekin Dikmen, Salih Sümer, tlhami Binici ve Musa Gökbel arkadaşla

rımız da, katıldıklarını bildirmişlerdir. 
Bilgilerinize sunarım. 
önerge, gündemdeki yerini alacak ve öngörüşmesi, sırasında yapılacaktır. 

V. — SEÇİMLER 
1. — Komisyonda açık bulunan üyelik için seçim 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda bağımsız milletvekillerine düşen bir üyelik için, 

Muş Milletvekili Sayın Erkan Kemaloğlu aday olmuştur. 

Aday olmak isteyen başka sayın bağımsız milletvekilleri var mı? Olmadığına göre, Muş 
Milletvekili Sayın Erkan Kemaloğlu'nun Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna seçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi grupları adına grup 

başkanvekilleri Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt, istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, 
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 5 arkadaşının, terörle ilgili olarak Hükümetin çalışmaları ve 
alınan tedbirler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin müşterek önergeleri (8/22) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 8 Şubat 1990 tarihli 75 inci Birleşimin
de alınan karar gereğince, Gündemin, Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
öngörüşmeler kısmında, Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi 
Grupları adına grup başkanvekilleri; Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt, tstanbul Mil
letvekili Hasan Fehmi Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve S arkadaşının, terörle 
ilgili olarak Hükümetin çalışmaları ve alınan tedbirler konusunda, Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesinin ön-
görüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?... Hazır. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Son birkaç gündür yaşanmış olan bazı olaylar, terör tehlikesinin yeniden toplumsal gün

demimize sokulmak istendiği kuşku ve kaygısını yaratmıştır. 
Siyasal nitelikli şiddet olaylarının asıl hedefinin; toplumsal barış ve istikrar olduğuna, de

mokrasi sürecini geriletmeye yöneldiğine ve nihayet devlet otoritesini sarsmayı amaçladığına 
kuşku yoktur. 

Siyasî partiler ve Parlamento olarak, hedef alınan bu değerleri elbirliğiyle korumak ve ka
lıcı boyutlara ulaştırmak, ödevlerimizin başında gelmektedir. Bu sorumluluğumuzun sonucu 
olarak, terör konusuyla ilgili olarak Hükümetin çalışmaları ve alınan tedbirler hakkında bilgi 
edinmek amacıyla Anayasanın 98 inci maddesi ve içtüzüğümüzün 100 ve 101 inci maddeleri 
gereğince bir genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Anavatan Partisi Grubu adına 
Grup Başkanvekilleri 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Raşit Daldal 
Niğde 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gr 
Grup Başkanvekilleri 
Hasan Fehmi Güneş 

tstanbul 

Doğruyol Partisi Grubu a( 
Grup Başkanvekilleri 

Koksal Toptan 
Zonguldak 
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ubu adına 

Yasin Bozkurt 
Kars 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Onur Kumbaracıbaşı 
Kocaeli 

dına 

Vefa Tanır 
Konya 
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BAŞKAN — içtüzüğümüze göre, genel görüşme açılıp açılmaması hususundaki görüş
meler, sırasıyla, Hükümet, siyasî parti grupları ve önergedeki ilk imza olarak belirlenmiştir. 

Hükümet ve Siyasî parti grupları 30'ar dakika konuşacaklardır. 
Siyasî parti grupları; Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi 

sırasıyla söz almış bulunmaktadırlar. 
tik olarak, Hükümet adına konuşmak üzere Sayın Bakana söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 
Konuşma süreniz 30 dakikadır. 
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI ABDÜLKADtR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri, terör konusuyla ilgili olarak, Hükümetimizin çalışmaları ve alınan tedbirler hak
kında bilgi edinmek amacıyla, Parlamentoda grubu bulunan siyasî partilerimizin müştereken-
vermiş oldukları genel görüşme önergesi hakkında görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınız
dayım. Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Milletvekilleri, iktidarımız döneminde, yurdumuzun özellikle güneydoğu bölgesin
de yıkıcı terör örgütü tarafından sürdürülen faaliyetler ve bunlara karşı Hükümetimizce yürü
tülen mücadeleler konusunda bu kürsüden Yüce Meclise birçok defa bilgi verilmiştir. Bu mü
nasebetle, bu konuda çok detaylı bilgi vermeden, özetle birkaç hususu hatırlatmak istiyorum : 

Bölgede faaliyet gösteren ve geçtiğimiz tarihlerde kadın-erkek, büyük-küçük, çoluk ço
cuk demeden, masum insanları; adını duyurmak, mevcudiyetini belirtmek gibi hiçler uğruna 
acımasızca öldüren terör örgütüyle mücadelede büyük mesafeler alınmıştır. Son 3 yılda -389'u 
ölü olmak üzere- ele geçirilen terörist sayısı 637'ye ulaşmış bulunmaktadır. 1987 yılına göre, 
1989 yılında ele geçirilen terörist sayısındaki artış oranı yüzde 183 olmuştur, özellikle 1988 
ve 1989 yıllarında, aralarında merkez komite üyeleri ve bölge sorumlularının da bulunduğu 
üst düzey elemanlarından önemli bir kısmının ölü olarak ele geçirilmesiyle, örgüt, yetişmiş kad
rolar bakımından büyük bir zafiyete uğratılmıştır. Bölgede, Hükümetimiz, vatandaşımızın gü
venliğini, ülke bütünlüğünü korumak üzere bütün tedbirleri esirgemeden almakta ve her geçen 
gün bu tedbirler artırılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, uzun yıllardır şehirlerde görülmeyen terör hareketleri, 1988 yılında, 
Binbaşı Esat Oktay Yıldıran'ın öldürülmesi yanında, 1990 Ocak ayına kadar bombalama, afiş-
leme, soygunlar şeklinde mevziî olarak görülmüştür. Ancak, 1990 ocak ayı içerisinde, Polis Me
muru Kâzım Çakmakçı'nın ve hemen arkasından Türk Hukuk Kurumu Başkanı Sayın Muam
mer Aksoy'un öldürülmesi, kamuoyunda, terörün, meslek, kimlik hedef ayırt etmeksizin de
vam edeceği kuşkusunu uyandırmıştır. Ancak, hiç kimsenin telaşlanmasını ve paniğe kapılma
sını gerektirecek bir ortam mevcut değildir. 

Sayın milletvekilleri, çağımızın, terör olayları bütün dünyada çeşitli adlar altında ülkele
rin önemli bir sorunu olarak devam etmektedir. Bilindiği gibi, terör, ulusal bir tehlikedir, poli
tik bir şiddet gösterisidir, artık, klasik savaşın ve çarpışmanın yerleşmiş kurallarına uymayan 
ve devlet otoritesine, demokrasiye, hür ve parlamenter rejime yönelmiş olması nedeniyle, yerle
şik düzenimizin en önemli düşmanıdır. Bir kahramanlık değil, bir çılgınlık olan terörle, ülke
mizde dün bir yere varılamadı, bugün de varılamayacaktır. Terör olayları, artık, yeniden, ülke
mizde bir rejim buhranına yol açamayacaktır. Çünkü, devletimizin, demokrasimiz ve Parla
mentomuz ile Hükümetimiz, eskisinden çok daha duyarlı ve güçlüdür. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz geçmişinde anarşinin tırmanmasında, sosya
list düzenleri en ideal rejimler olarak göstermek iddialarıyla, üniversite gençliğimizi zehirleme
ye çalışan, bazı sözümona aydınların da etkisi olmuştur. Aynı yıllarda, yılda ortalama 100 ci
varında Marksizm, Leninizm, sosyalizm konularını ele alan telif veya tercüme kitaplar yayım
lanarak kitaplardan meydana gelen ideolojik kaynaklar, Türk gençliğinin düşünce yapısına en-
jekte edilmiştir. Bu ideolojik malzeme, illegal, yıkıcı, bölücü örgütlerin güdümünde kurulan 
legal derneklerin eğitimi, seminer ve toplantılarında, başlıca müracaat kaynağı olarak kulla
nılmıştır. Buralarda, Bolşevik İhtilalinin tarihî oluşumu, ilahî ve ezelî bir sürecin somut örneği 
imiş gibi anlatılmış; Lenin, ihtilali nasıl yapmıştı, Stalin nasıl banka soymuştu, burjuva Çarlık 
kuvvetlerine, gerici güçlere karşı devrimci teori nasıl bir yöntem uygulamıştı; sempatizan nasıl 
kazanılır, kazanılan sempatizan nasıl militarize edilir; eylem öncesi, eylem sırası ve eylem son
rası ne yapılmalıdır, polis takibinden nasıl kurtulunur gibi konular ele alınmıştı. Giderek, ide
olojik çatışmanın, örgütlenmenin yanında, silahlı propaganda yapılmasının vaktinin geldiğine 
inandırılan bu talihsiz kişiler, önce 12 Mart 1970 öncesi, daha sonra da 12 Eylül 1980 öncesi 
her türlü ideolojik cinayete alet olmuşlardır. Bugün bir polis memuruna ve bir ilim adamına 
kurşun sıkan el, dün de içlerinde Profesör Nihat Erim, Profesör Fikret Ünal, Profesör Bedri 
Karafakioğlu, Abdi tpekçi, Abdurrahman Köksaloğlu, tlhan Darendelioğlu, Gün Sazak gibi, 
Kamuoyunun yakından tanıdığı kişilerin yanında, 164'ü güvenlik görevlisi olmak üzere 3 865 
vatandaşımızın da canına kıymıştır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizdeki bölücü ve yıkıcı terör odakları, özellikle üniversiteler, 
dernekler ve öğrenci gençlik üzerinde önemle durmaktadırlar. Gençlerimizi kamplara bölerek, 
yıkıcı yöndeki amaçlarına ulaşmak istemekte ve üniversitelerimizde terör havası estirmeyi ar
zulamaktadırlar. Üniversitelerimizde öğrenci olayları olarak değerlendirilen eylemler, üniver
site gençliğimizin bizzat planladığı, uyguladığı faaliyetler değildir. Bu eylemler, üniversiteleri
mizin dışında planlanarak okullarımızda uygulanmak istenen ve çoğunlukla öğrenci olmayan 
karanlık amaçlı şahısların gayretleriyle ortaya konulmaktadır. Bu gayretlerin amacı, yükseköğ
renim gençliğini olayların içine çekebilmek, bütün fakülte ve yüksekokullarımızda öğrencinin 
sokağa dökülmesini sağlayabilmektir. Ancak, bu hesaplar tutmamış ve Üniversite gençliğimiz, 
genelde, terör eylemlerine iltifat etmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, dünyada en fazla genç nüfusa sahip ülkelerden biri
yiz. Ülke genelinde 71 ilimizde 29 üniversiteye bağlı 398 fakülte ve yüksekokulda 604 bin civa
rında gencimiz yükseköğrenim görmektedir.Yapılan araştırmalara göre, başta istanbul İlimiz 
olmak üzere, diğer illerimizde meydana gelen olaylara katılan öğrenci sayısı 1 S00 civarındadır. 
Bu da, toplam öğrenci sayısının binde 3'ü civarında bir orandır. Bununla, üniversitelerdeki 
öğrenci olaylarını küçümsemek ve önemsiz gibi gördüğümü söylemek istemiyorum; öğrencile
rimizin çok büyük çoğunluğunun okumak istediklerini ve okullarımızda meydana gelen terö
rist eylemlere katılmadıklarını belirtmek istedim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mevcut anayasal rejimimizi yıkmaya yönelik faali
yetlerde bulunan terör örgütleriyle mücadelede, yurt çapında son zamanlarda çok olumlu so
nuçlar alanmış bulunmaktadır. Müsaade ederseniz, bunlardan sadece birkaç tanesini örnek ola
rak arz edeceğim. 

istanbul ilimizde 23 Ağustos 1989 tarihinde gerçekleştirilen suçluların aranması faaliye-
tende, 7 adet terör örgütünün bir araya gelerek, kanunsuz yollardan gelir temin etmek üzere, 
kamuoyunda "Arazi mafiası" adı verilen bir çete oluşturdukları ortaya çıkarılmıştır. Olayla ilgili 
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olarak 61 kişi gözaltına alınmış, yakalanan şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise, 
çeşitli çap ve markada 10 adet tabanca, 78 adet fişek, 1 adet av tüfeği, 20 kilogram eroin, çok 
miktarda yabancı para, 2 adet çalıntı Doğan marka oto, tehditle imzalattırılmış açık senet ve 
çekler ile muhtelif örgütsel yayınlar ele geçirilmiş; olayla ilgili 61 kişiden 27'si tutuklanmıştır. 

Çete mensuplarının yapılan sorgulamalarında, Kayışdağı mıntıkasında nezarethane ve sorgu 
odası şeklinde yerler oluşturdukları, 10 Mayıs 1989'da bir vatandaşı söz konusu yere getirerek, 
200 milyon tutarında bir borç senedi imzalattırdıkları, anılan tarihten iki ay kadar önce bir 
başka vatandaşa işkence yaparak 25 milyon değerinde iki adet senet imzalattıkları, Gebze'deki 
bir vatandaşı kaçırarak 350 milyon lira değerinde borç senedi imzalatarak, satış senedi yaptır
mak suretiyle 4 adet apartman dairesini elinden aldıkları ve Sultanbeyli'de Hazine arazilerini 
işgal ederek, sattıkları belirlenmiştir. 

28.11.1989 tarihinde tstanbul ilinde gerçekleştirilen bir arama faaliyetinde, 11 adet örgüt 
mensubu ile beraber, 4 tabanca, otomatik sten tabanca, el bombası ve 15 adet dinamit lokumu 
ele geçirilmiştir. 

Yine, İstanbul'da 16.11.1989 tarihinde gerçekleştirilen bir arama faaliyeti sonucunda, top
lam 15 kişi yakalanmış; bu şahıslarla birlikte 11 adet muhtelif çapta tabanca, 4 adet av tüfeği, 
1 adet bomba patlatmada kullanılan saat, 21 adet çalıntı oto, 5 adet ev, 20 adet ceza ve tevkife-
vi anahtarı, 3 takım askerî elbise, 2 adet deniz motoru ve 1 adet şişirme bot ile çok miktarda 
örgütsel doküman ele geçirilmiştir. 

Belli bir örgüte karşı yapılmış bulunan bu arama faaliyeti sonunda, sanıkların verdiği ifa
deler ve yapılan araştırmalarda 17.11.1989 tarihinde, Bakırköy Kocasinan Belediye Yol Yapım, 
Onarım amirliği soyularak 107 milyon lira paranın gasp edilmesi; yine 15.5.1989 günü Bakır
köy Esenler'de bir banka memuru ile döviz ahm-satımı yapan bir şahsın soyulması; çeşitli ta
rihlerde, cezaevi firarileriyle, aranır durumda olan örgüt militanlarının deniz motorları vasıta
sıyla komşu ülkeye kaçırılması eylemlerini gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. Yakalanan bu şa
hıslardan 8 tanesi tutuklanmıştır. 

Son olarak, 23 Ocak 1990 tarihinde, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası önüne bomba 
koymak isterken, bombanın patlaması sonucu parçalanarak ölen bir teröristin yanında bulun
duğu tespit edilen diğer örgüt mensubunun yakalanmasından sonra yapılan arama faaliyeti so
nunda ise, bu örgütün Türkiye sorumlusu başta olmak üzere, toplam 8 adet militanı yakalan
mış ve sanıklarla birlikte, 13 adet tabanca, otomatik silah, 11 adet el bombası ve çok miktarda 
mermi, kimyasal madde ve örgütsel doküman ele geçirilmiş bulunmaktadır. 

Bu örgütün de, başlıca şu eylemleri gerçekleştirdiği anlaşılmıştır : 27.5.1986 günü Fatih'te 
bir gasp olayı, 24.6.1987 günü Kadıköy Bağdat Caddesinde bir butiğin bombalanması olayı. 
12.8.1987 tarihinde Zeytinburnu Siteler Polis Karakolunun silahla taranıp bombalanması neti
cesi Komiser Yardımcısı Halil Kaçaman'ın şehit edilmesi ve Polis Memuru Akif Maltaş'ın ya
ralanması olayı, 28.2.1988 günü Bahçelievler Polis Karakolunun bombalanması ve Murat Sav-
ran'ın ölümü ile Ahmet Savran'ın yaralanması olayı, 24.3.1988 günü Metris Cezaevinden 29 
kişinin kaçırılması olayı, 5.4.1988 günü Kapalıçarşıda bir kuyumcu dükkânının soyulması, 
2.12.1988 günü, bir şahsın, evinde öldürülmesi, ayrıca, muhtelif tarihlerde, İstanbul'un çeşitli 
yerlerinde oto ve işyerlerinin bombalanması; İzmir İlinde, bir doktorun bürosunun basılarak 
40 milyon Türk Lirasının gasp edilmesi; yine tstanbul İlinde, birçok yerde bildiri dağıtma ve 
bombalı afiş asma gibi eylemleri de gerçekleştirmiş oldukları tespit edilmiştir. 

Sayın millevekilleri, yukarıda arz ettiğim gibi, başta İstanbul olmak üzere bütün yurt ça
pında terör örgütleriyle mücadelemiz aralıksız sürdürülmektedir. Terörle mücadele konusunda 
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özel eğitimler sonucunda yetiştirmiş olduğumuz polis özel harekât timleri, jandarma özel ha
rekât görevlileri ve uzman jandarma personeli, jandarma komando bölükleri, yurdumuzun başta 
güneydoğu bölgesi olmak üzere çeşitli bölgelerde görev almış bulunmaktadırlar. Ayrıca, doğu 
ve güneydoğu bölgelerinde 107 adet yeni jandarma karakolu teşkil edilmiş ve diğer karakolla
rın da personel mevcutları artırılmıştır. Sınır güvenliğimizi güçlendirmek maksadıyla, 4 sınır 
bölüğü ve 68 sınır karakolu da, yakın tarihlerde hizmete sokulmuş bulunmaktadır. 

Terör ile mücadele konusunda eğitmiş olduğumuz personel, araç ve gereç bakımından da 
gerektiği şekilde donatılmaktadır. Mücadelenin gerektirdiği silah, zırhlı araç, muhabere mal
zemesi, gece görüş imkânı sağlayan özel teçhizat ve helikopterlerin bir kısmı temin edilmiştir; 
zırhlı helikopter alınması konusunda da gerekli bağlantılar yapılmıştır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, çeşitli ülkelerde uluslararası terör eylemlerine karışan ve ülke
mizde de bazı terör eylemlerini gerçekleştiren aşırı sağ temayüllü örgütlerle de gerekli mücade
le yapılmakta ve gerekli istihbarî bilgiler değerlendirilmektedir. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, zaman gösterdi ki, hür ve parlamenter cumhuriyetçi rejimler 
dışında düzen arayanlar, büyük bir yanılgıya düştüler, çağ dışı kaldılar, tşte Doğu Blokundaki, 
daha dün hayal bile edilmeyecek gelişmelerin vardığı yer gözlerimizin önündedir. Ülkemizde, 
modası geçmiş ideolojileri yaymak isteyenlerin karşısında, bugün, demokrasiden, millî birlik 
ve beraberlikten, barıştan, istikrardan yana olan Parlamento vardır. Türk gençliği vardır ve 
sağduyu sahibi bütün Türk Milleti bulunmaktadır. 

Bugün, siyasî görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakarak, ülkenin istikrarından yana demok
rasi düşmanlarının karşısında dimdik duran, terörizmin rejime yönelik bir kanser mikrobu ol
duğunda birleşen partilerimizin ve Parlamentomuzun bulunması, terörün korktuğu en büyük 
güçtür. Terörün partilerüstü millî bir mesele olduğu ve hepimize yöneldiği konusunda tam bir 
fikir birliğinin oluşması kıvanç vericidir. 

Sayın milletvekilleri, rengi ve ideolojisi ne olursa olsun, ister sağ ve ister soldan gelsin, 
terörün amacının, millî egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkında insanları ve milletleri mahrum 
etmek olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin birliği ve bütünlüğüne yönelik bu olaylar karşısında, 
Hükümetimiz, Parlamentodan, kamuoyunu oluşturan kurum ve kuruluşlardan ve halkımız
dan aldığı güçle, meydana gelen olayların faillerini en kısa zamanda ortaya koymakta kararlı
dır. Terörden medet umanlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklardır. Bizler, özgürlükle
re ve insan haklarına tarih boyunca saygılı olmuş bir millettin çocuklarıyız. Birlik ve beraberli
ğimizi muhafaza ettiğimiz ölçüde bu terör belasının üstesinden elbirliğiyle geleceğimize ve te
rörizmi kendi karanlık geçmişine gömeceğimize inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri vıkıcı faaliyetlerin her alanda olumsuz etkilerini ortadan kaldıra
bilmek ve tesis edilen devlet otoritesinin devamı için, demokratik hak ve özgürlükleri zedele
meden, güvenlik kuvvetlerimizi, terör ve yıkıcı faaliyetle karşı otoritenin etkin bir aracı ola
rak kullanabilmek yegâne amacımızdır. Ülke ve millet bütünlüğümüzü hedef alan terör mih-
raklarıyla mücadelenin kararlılıkla yürütülmesinin millî bir görev olduğunun idraki içinde olan 
Hükümetimiz, Yüce Meclisin bütün üyelerinin de aynı görüşleri paylaşmasından son derece 
mütehassistir. Bu itibarla, devletimizi tehdit eden her türlü faaliyetin ve bunların meydana ge
tirdiği terörün bir bütün olarak ele alınması maksadıyla bir genel görüşme yapılmasının isa
betli olacağı inancındayız. Bu suretle, devletimizi ve milletimizi tehdit eden faaliyetleri ve bu 
faaliyetlerin sonuçlan, bugüne kadar alınmış olan tedbirler ve değerli görüşlerinizle, ilave ola
rak alınması gereken tedbirlerin neler olabileceği belirlenmiş olacaktır. 
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Bu düşüncelerle, genel görüşme yapılmasının yararlı olacağına inanıyoruz. Bu nedenle öner
geye katıldığımızı belirtir, Yüce Meclisimizin siz değerli üyelerine saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili Sayın Onural Şeref Bozkurt; buyurun 

efendim. 
ANAP GRUBU ADINA ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan, say

gıdeğer milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz genel görüşme önergesi, iktidar olsun, muhale
fet olsun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan tüm siyasî partilerin grup başkan-
vekillerinin müşterek imzasını ihtiva etmektedir. 

özellikle son günlerde yaşanmış olan bazı olaylarla yeniden toplumsal gündemimize so
kulmak istendiği kuşku ve kaygısından hareket ederek, Siyasî Partilerimizin, terör tehlikesi ko
nusundaki müşterek anlayış ve tavırlarının ciddî bir göstergesini teşkil eden bu genel görüşme
nin, demokratik parlamenter rejimimizin geleceği açısından, politika hayatımızda ve Türk ka
muoyunda fevkalade olumlu ve hayırhah bir gelişme olarak kabul edildiğini tespit ve ifadeyle 
sözlerime başlamak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, hepimizin kabul ettiği ve ifade ettiği gibi, terörün sağı solu yoktur. 
Nereden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun, ya da ne gözükürse gözüksün, boyu, vüsati, ça
pı nasıl olursa olsun, terörün asıl hedefi, toplumsal barış ve istikrardır, demokrasidir ve niha
yet, devlettir. 

Hedef alınan bu değerleri elbirliğiyle korumak, kalıcı ve sürekli boyutlara ulaştırmak, si
yasî partiler, Parlamento, tüm kurum ve kuruluşlar; nihayet, sade vatandaş olarak, daha toplu 
bir anlatımla, hepimizin temel görevini teşkil etmektedir. 

12 Eylül öncesi yaşadığımız acı olayların belleklerimizde bıraktığı derin iz, bu görevimi
zin, kaçınılmaz, savsaklanamaz ve hafife alınamaz niteliğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz, jeopolitik ve jeostratejik konumu ve önemi nedeniyle, geç
mişte olduğu gibi, bugün de, gelecekte de, süreklilik arz eden çeşitli tehditlere maruzdur. Bu 
tehditlerin sebepleri ve amaçları da, oldukça değişik ve çeşitlidir. 

Türkiye, dünya güç yelpazesini ya da dengesini etkileyebilecek bir düzeyde, sürekli ve çok 
yönlü güç ve çıkar çatışmalarına sahne olan, fevkalade hassas coğrafî, ekonomik ve sosyal bir 
zemine sahip bulunmaktadır. Bu konumu ile ülkemiz, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının dü
ğüm noktası olarak nitelendirilen, Akdeniz ve Ortadoğu'nun, doğu-batı, kuzey-güney kuşak
ları üzerinde bir köprü niteliğine sahiptir; bir değerli yazarımızın tanımıyla, bu, üç kıtanın, 
jeopolitik deyimiyle, dünya adasının menteşesi üzerine vurulan kilit ve aynı zamanda anahtarı 
değerindedir. Bir başka anlatımla, dünya güç merkezlerinin her türlü çatışmalarında kullana
cakları mihverler Türkiye'den geçmektedir. Kara, hava ve deniz sahası, yani coğrafyasıyla Türkiye, 
Avrupa ve Asya'dan, Basra Körfezi ve Afrika'ya stratejik düzeyde kuvvet intikali için, gerekli, 
zorunlu bir basamak bölge olduğu gibi, aynı zamanda bu bölgeleri de kontrolü altında bulun
durabilecek bir mevkide bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; dünyada iki kıtada toprağı bulunan yalnız üç ül
keden birisi olan Türkiye, gerek coğrafî konumu ve gerekse gelişen dünya koşulları vedeğerleri 
açısından, âdeta bir sınır devleti görünümündedir. Gerçekten, Anadolu, Asya'nın Avrupa sı
nırını, Trakya ise, tam tersine, Avrupa'nın Asya sınırını oluşturmaktadır. 
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tslamiyetle Hıristiyanlığın, Doğu kültürüyle Batı kültürünün; son zamanlarda ortaya çı
kan tüm gelişmelere rağmen, azalan ölçüde de olsa, liberal ekonomiyle kollektivist ekonomi
nin, laik yönetimle teokratik yönetim, Batı tipi demokrasiyle halk demokrasisi modellerinin 
uygulandığı sahaların ve nihayet, NATO ile Varşova Paktının sınırlarında bulunan bir ülkede 
yaşıyoruz. 

Tüm bu saymaya çalıştığımız özellikler, Türkiye'yi, dünya güç merkezleri bakımından, mut
lak surette kontrol edilmesi ve elde bulundurulması gerekli bir hedef haline getirmektedir. Bir 
değerli yazarımızın ifade ettiği gibi, dünya coğrafyası üzerinde amacı ve değeri olan bu düzey
deki sorunlardan etkilenen her ülke, Türkiye'ye yön vermeyi düşünecektir ve doğal olarak da, 
Türkiye coğrafyası üzerinde kendi amaçlarına ve isteklerine uygun düşmeyecek güçlü bir dev
let yerine, kendi lehine motivasyona tabi tutabileceği güçsüz bir devlet ve hatta mümkünse, 
Anadolu toprakları üzerinde teessüs etmiş etkisiz küçük devletler oluşmasını tercih edebile
ceklerdir. 

Hiç kuşkusuz, Türkiye'yi bazı heves ve isteklerin cazibe odağı haline getiren sebepler yal
nızca bunlardan ibaret değildir; bu genel tehdit sebeplerinin yanı sıra, ülkemizin bölgesel değe
ri ve sahip bulunduğu ekonomik, sosyal ve kültürel değerler de söz konusudur. Gerçekten, böl
gesel açıdan, Akdenizin egemenlik kapılarından biri olan Marmara Denizi ve Boğazları elinde 
bulundurması da, Türkiye'ye çok büyük bir önem kazandırmaktadır. Boğazlar, gerek Batı Av
rupa, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinin Sovyetler Birliği, Bulgaristan ve Romanya ile, gerekse 
Varşova Paktı ülkelerinin tüm dünya ülkeleriyle ekonomik, ticarî ve -bazı koşullarla da- askerî 
ilişkilerinde önemli bir role sahip bulunmaktadır. 

Bakınız, sözgelimi, Boğazların kapatılması halinde Bulgaristan ve Romanya bir kıta içi 
devleti olma durumuna düşer. Sovyet deniz ticaretinin yaklaşık yarısı Türk boğazlarına ba
ğımlıdır. Ayrıca, Sovyetlerin Akdenizdeki deniz askerî varlığının idamesi, Karadenizden Bo
ğazlar marifetiyle yapılacak lojistik destekle mümkündür. Genel ve bölgesel bir harpte, Sov
yetlerin Akdenize yönelik harekâtının devamı ve başarısı Boğazlara bağlı bulunmaktadır. 

Bütün bunların yanı sıra, 60 milyona doğru seyreden nüfus potansiyelimiz, zengin yeraltı 
ve yerüstü kaynaklarımız, GAP'la ikiye katlanabilecek olan dev tarımsal kapasitemiz ve ayrı
ca, gelişmekte olan ekonomik ve sınaî gücümüz, ülkemizi, bölgesinde mevcut askerî ve ekono
mik dengeyi bulunduğu tarafa kaydırabilecek özellik ve ağırlığa sahip kılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin coğrafi bakımdan içinde bulunduğu bölgenin sosyoe
konomik ve demografik yapısındaki karmaşalık da çok hassas bir özellik göstermektedir, ör
neğin, komşumuz olan altı ülkede etnik bakımdan birbirinden farklı dört ırk; yani, Yunanlı
lar, Slavlar, İranlılar ve Araplar yaşamakta ve en az beş farklı dil konuşulmaktadır. Bir başka 
anlatımla, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafî bölge, üç kıtanın birleşme noktası olarak çok 
renklilik ve çeşitlilik içeren bir karaktere sahip bulunmaktadır, farklı dinî inançlara ve hatta 
hatta aynı dine mensup olmakla beraber farklı mezheplere sahip olan etrafımızdaki komşular, 
zaman zaman birbirleriyle çatışan ideolojilere ve ihtiraslara sahip olup, ayrı ayrı askerî ittifak, 
yapı ve konumlara sahip bulunmaktadırlar. Hiç kuşkusuz, bu farklı özelliklerden kaynakla
nan değişik sayıdaki çıkarlar, Türkiye'nin hemen yakın çevresinde birbirleriyle çatışmakta ve 
bu çatışmalar da bölgenin istikrarını ve güvenliğini tehdit etmektedir. Bu bölgesel tehditten 
ve tehditlerden Türkiye'nin kendisini her zaman ayrık tutması ve uzak görmesi de mümkün 
değildir. 

Ayrıca, bölgemizdeki diğer bazı ülkelerin topraklarında, Türkiye ile soy ve kültür birliği
ne sahip unsurların da yaşamakta olması, işin bir başka cephesini oluşturmaktadır. 
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Bütün bu saymaya çalıştığım sebeplerle, bölgemizdeki her ülkenin sorunlarında ve düşün
celerinde Türkiye'nin ağırlıklı bir yeri olduğu için, bu ülkeler de, Türkiye'yi, hesaba katıp, et
kilemeye çalışacaklardır. 

Türkiye'ye komşu ülkelerin -açık ve gizli- millî menfaat ve hedefleri, durum ve şartlara 
göre, Anadolu'nun tamamı veya bir kısmına sahip olmak veya devletimizi zayıf ve güçsüz dü
şürmek olarak ifade edilebilir. 

Nitekim, Yunanistan'daki megaloidea; "Büyük Bulgaristan, hayali; Hatay'ı da kapsayan, 
hatta Toroslara kadar uzanan muhayyel amaçlar; Ermenistan düşleri; ülkemizi bölerek, top
raklarımız üzerinde yeni devletler kurulması arzuları, hep bu çerçevede değerlendirilmesi gere
ken hususlardır. 

Demek oluyor ki, sahip bulunduğumuz, büyük, coğrafî, sosyal, ekonomik, kültürel ve 
siyasal güç, aynı zamanda, koynunda her türlü tehditi de saklamakta ve duyarlılığımızı artır
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, tarihî bir gerçeği tespit etmek durumundayız. Pek çok güç, toprak
larımız üzerinde güçlü bir devlet oluşmasını kendi çıkarları açısından istemeyeceklerdir ve iste
memektedirler; güçlü bir Türkiye oluşmasına engel olmak için de, her olayı bu görüş ile değer
lendirmekte ve sonuçta, her fırsattan yararlanarak, kendi amaçları doğrultusunda açık ya da 
sinsî faaliyetlere başvurabilmektedirler. 

Laik bir devlet yapısına sahip bulunan ülkemiz nüfusunun büyük bir çoğunluğu, süper 
güçlerden daha değişik bir dine sahip bulunduğundan, uluslararası çıkarlarımızın savunulma
sında yeterli desteği sağlamamaktadırlar. Oysa,, kendi dinlerinden olan diğer ülkelere karşı; re
jimleri, mensup oldukları ekonomik sistem ve askerî ittifak farklı bile olsa, bu destek cömert
çe ve esirgenmeden sağlanabilmektedir. 

öte yandan, halkımızın büyük çoğunluğu ile aynı dine mensup bulunan komşu ya da di
ğer devletlerden bir kısmı da, çeşitli sebeplerle, kendilerinden beklenen ya da umulanın aksine, 
ülkemize karşıt düşen bazı tutumları da, maalesef, kimi zaman ortaya koyabilmektedirler. 

tşte, ülkemize yönelik tehditlerin devamlılığı ve en haklı konularında bile gereken destek 
ve ilgiden mahrum kalabileceği ve nitekim kaldığı gerçeği de, her Türk vatandaşının bilincinde 
sürekli muhafaza edilmesi gereken bir husustur. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkeye yönelik tehdidin çeşitli yol ve araçlarla uygulamaya so
kulması mümkündür. Tehdidi yaratan ve yaratacak olan güçler, hedeflerine ulaşmak için bazı 
yolları deneyeceklerdir. Bunlar, sinsice yürütülen dostluklar, politik ve ekonomik baskıya, bu 
baskıdan savaşa kadar uzanan bir tür uygulama zinciri olarak kendisini göstermektedir. 

Bunlar arasında, en uçta bulunan ve en ağır sonuçlar yaratan, hiç kuşkusuz, sıcak savaş
tır. Ancak, savaşın kendine özgü koşulları ve pek çok caydırıcı yönü vardır, özellikle tkinci 
Dünya Savaşından sonra silah sanayiinde gerçekleştirilen atılımlar, kitle tahrip silahlarının ya
ratacağı tahribatın büyüklüğü ve bu durumun, yenenle yenilenin, galiple mağlubun arasında 
fark bırakmayacak bir sonucu gündeme getirebilecek olması ulusları, sıcak savaş ortamından 
olabildiğince geri kalmaya, kaçınmaya sevk etmektedir. 

Şimdi, artık, sıcak savaşa yol açmadan, karşı tarafı ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda 
zayıflatmak ve yıpratmak için çok çeşitli yöntemler devrededir. Hedef, devleti, silahlı saldırı 
ve sıcak savaşla ele geçirme yerine, ülke içerisinde yıkıcı unsurlar yaratarak veya herhangi bir 
nedenle ortaya çıkmış olan bu gibi unsurları kullanarak içten çökertme, dış tehdit unsurlarının 
yaygın uygulaması haline gelmiştir. 
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tçten çökertme politikası, etkili bir silah ya da yöntem olmasının yanı sıra, yönlendirici 
güçlerin perde arkasında kalmasına imkân vermesi ve özellikle, geri kalmış veya gelişmekte olan 
ülkelerde kolaylıkla uygulanabilir olması bakımından da tercih edilmektedir. 

tçten çökertme ameliyesinde, psikolojik savaş, yıkıcı unsurlar, anarşi ve terör ve bunlarla 
bağlantılı olarak da silah ve uyuşturucu kaçakçılığı kullanılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, tkinci Dünya Savaşından sonra aralıksız olarak sürdürülen psiko
lojik savaş, bütün unsur ve silahlarıyla Türkiye'ye yönelik olarak canlılığını sürdürmüştür ve 
sürdürmeye devam etmektedir. 12 Eylül'den önce 22 yabancı radyo bir günde 62 saat Türkçe 
yayın yapmak suretiyle, âdeta, her saat, belki de her saat içerisinde ikişer katlamalı saat olmak 
üzere, Türkiye'ye yönelik psikolojik bir savaş yürütmüşlerdir ve halen de yürütmektedirler. Bun
lar, tamamen, uydurma ve saptırma haberlerle belli ideolojilerin propagandasını yapmak sure
tiyle menfur gayelerini tahakkuk ettirme çabası içindedirler. 

Yıkıcı unsurlar, mevcut anayasal düzenin yıkılması, değiştirilmesi ve ülke bütünlüğünün 
parçalanması gayesine yönelik her türlü faaliyetlere girişen örgütler ve gruplardır. Ülkemizde 
faaliyet gösteren terör örgütlerinin amacı, mevcut rejimin yıkılarak, Marksist-Leninist bir dü
zenin kurulmasıdır. Bölücü unsurlar ise, Türkiye Cumhuriyetini parçalamak, topraklarımızın 
bir kısmı üzerinde bağımsız bir devlet kurulmasını sağlamak amacındadırlar. 

trticaî unsurlar ise, ülkemizde, Atatürk ilkeleri doğrultusunda oluşmuş bulunan çağdaş 
anlayışı yıkmak; devletin, ekonomik, sosyal, siyasî ve hukukî temel nizamlarını, kısmen de ol
sa, dinî esas ve inançlara dayandırmak, bu nedenle hilafetin ve şeriatın geri getirilmesi, bütün 
tslam ülkelerinin bir bayrak altında toplanması şeklindeki amaçları benimsemektedirler. Bun
lara, bazı ırkçı ve şövenist faaliyetleri de eklemek mümkündür. 

12 Eylül öncesinde, Türkiye'de bu gayelere hizmet eden ve teröre yönelik eylemlerde bulu
nan, ceman, 45 sol, 7 sağ ve 15 bölücü örgüt tespit edilmiştir. Bunları desteklemek üzere yurt 
dışında kurulduğu belirtilen örgüt sayısı ise 408 civarındadır. Bir ülkenin kendi iç yapısından 
veya dış güçlerin tahrik ve desteğiyle ortaya çıkabilen yıkıcı unsurlar ve terör örgütleri, her ha
lükârda, dış güçlerle, belirli bir zaman içerisinde doğrudan veya dolaylı olarak bağlantı kurar 
ve birbirlerini etkilerler. Bir başka anlatımla, sadece ülke içi faktörlerden kaynaklanmış olsa 
bile, yıkıcı unsurlar, bir süre sonra, dış güçler tarafından desteklenip, yarattıkları sonuçlar iti
bariyle de dış güçlerin çıkarlarına hizmet eden bir duruma düşmektedirler. 

Dış güçlerin, yıkıcı unsurlara, ideolojik, para, makine, malzeme, silah, patlayıcı madde, 
eğitim, eylem birliği, koruma, kaçma, kurtulma ve barınmalarına yardım gibi desteklerde bu
lunduğu da hepimizce bilinmektedir. 12 Eylül öncesi yaşanan anarşi ve terör ortamının oluştu
rulmasında büyük payları bulunan örgüt ve grupların tamamının az veya çok dış odaklarla 
bağlantılarının bulunduğu, belgelerle ve mahkeme kararlarıyla sabit bulunmaktadır. 

Tarih boyunca Türkiye'nin maruz kaldığı çok merkezli, çok yönlü ve sürekli tehdit, 12 
Eylül 1980 önpesi, bu tür çabalarını en belirgin şekliyle ortaya koymuştur. Toplumun muhtelif 
kesim ve kesitlerindeki kişileri bir kargaşa ortamına sürüklemek; onları, kullandığı gerekçeler 
etrafında toparlamak suretiyle önce fikir ayrılıkları, yaratarak bölmek, sonra, bölünen parça
ları örgütlemek ve daha sonra da, örgütleri anarşi ve terör ortamına iterek, birbirlerine kırdır
mak; toplumda belirsizlik ortamı, güvensizlik ve karmaşa husule getirerek anayasal düzenin 
ve devletin yıkılmasını, ülke bütünlüğünün parçalanmasını sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaç 
ve hedeflere ulaşmak için, yıkıcı unsurlar tarafından Türk milletinin dinî inançları, politik gö* 
rüşleri, mezhep ve bölge farklılıklarını da kapsayan bütün değerleri, istismar aracı olarak kul
lanılmıştır. 
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Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; mevcut anayasal, parlamenter demokra
tik rejimimizi yıkmak ve ülkede terör yaratarak kendilerine göre bir düzen kurmayı amaçlayan 
yıkıcı odaklar, 12 Eylül sonrası dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarla, bü
yük ölçüde çökertilmişlerdir; ülkemizi, planladıkları bir iç savaşın eşiğine getiren terör odakla
rı dağıtılmış, unsurların büyük bir bölümünün yurt içindeki faaliyetlerine son verilmiş, mües-
siriyetleri asgarî seviyeye indirilerek huzur ve güven ortamı yeniden tesis edilmiştir. 

12 Eylül sonrasında, güvenlik kuvvetlerimizin kontrol ve denetiminden kurtulan terör odak
larına mensup militanlardan bir kısmı Avrupa'ya kaçarken, bir bölümü de Ortadoğu'daki te
rör kamplarına sığınmışlardır. 1982 tarihinden itibaren bu kamplarda eğitim gören teröristle
rin büyük bir bölümü, tran-Irak arasında devam eden savaş ortamından istifade ederek, güney 
sınırlarımızda, mücavir bölgelere yerleşmiş ve yurdumuza yönelik geri üs konumunda eğitim 
kampları kurmuşlardır. Halkımıza yönelik silahlı faaliyetler için Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
kırsalını ana faaliyet alanı olarak seçen terörist unsurlar, bu bölgedeki faaliyetlerini, 1984 yı
lından itibaren, toplu katliamlara varan eylemlere dönüştürmüşlerdir. 

Terör ve anarşiyle mücadelede alınan müspet sonuçlara rağmen, yurt dışında faaliyetleri
ne devam eden terörist unsurlar, dış mihrakların da desteğinden istifade ederek, ülke bütünlü
ğümüze ve rejimimize karşı eylemlerini kesintisiz sürdürebilmek için her türlü fırsat ve imkânı 
değerlendirmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi kırsalında halen devam etme eğilimi 
içerisinde bulunan söz konusu silahlı terör eylemlerinin yanı sıra, demokrasiye geçişle birlikte 
şehir alanları da bu terör faaliyetlerinin hedefi durumuna getirilmeye başlanmıştır, özgürlük
çü demokratik rejimin nimetlerinden istifade etmesini iyi bilen terörist unsurlar, kitle örgütle
rini hayata geçirerek, öğrenci, işçi ve sendikal kesime el atmaya başlamışlardır, tşçi ve sendikal-
kesimde başarı sağlayamayan terör örgütleri, ağırlıklı olarak, üniversiteler içerisinde örgütlen
me çalışmalarına başlamışlar ve çeşitli mahallî derneklerle de organizasyonlarını genişletmeyi 
hedeflemişlerdir. 

Bombalı pankart, korsan gösteri yürüyüşleri, forum ve boykotlar gibi eylemlerle gençlik 
kesimi arasında taraftar kitle arayan terörist unsurlar, zamanla, yeni taktiklerle terör eylemle
rini yaygınlaştırmaya gayret göstermektedirler. 

Son günlerde, insan haklarına saygısız, özgürlükçü parlamanter rejimimize düşmanlık ni
yetleri içinde bulunan yıkıcı örgütlerin ağırlıklı olarak büyük şehirlerimizde özenle geliştirme
ye çalıştıkları çeşitli terör eylemleri, giderek, masum halkımıza yönelik öldürme eylemleri şek
linde yeni boyutlar kazanmaya başlamış bulunmaktadır. 

Bu arada, ülkemiz ve rejimimizin üzerinde emelleri bulunan komşu devletlerden kaynak
lanan terör örgütlerinin de, boş durmayarak, gerçekleştirdikleri çeşitli eylemlerle ülkemizdeki 
terörün bir parçası olmaya başladıkları müşahede edilmektedir. Nitekim, bu çerçevede, 1989 
yılı sonlarında Suudi Arabistan Büyükelçiliğine mensup görevlilere karşı bombalı suikast ey
lemlerinin gerçekleştirildiği hepimizce bilinmektedir. Aynı şekilde, 1989 sonlarında Türk terör 
örgütleri tarafından da ürmandırılmaya başlanan silahlı eylemler sonucunda, Emekli Albay 
Rıfat Uğurlutan, Polis Memuru Mehmet Kâzım Çanakçı öldürülmüş, 31.1.1990 tarihinde ise, 
değerli bilim adamı Profesör Muammer Aksoy katledilmiştir. Böylece, terör eylemlerine yeni 
boyutlar kazandırılmaya çalışılmaktadır. 
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Yukarıda da arz ettiğim gibi, söz konusu menfur cinayetlerin çağdışı rejimler ve ideoloji
ler peşinde koşan örgütlere mensup terörist unsurlar tarafından gerçekleştirildiği ve ülkemizde 
bu tür eylemlere yeniden tevessül edecekleri değerlendirilmektedir. İdeoloji ve taktiklerinin ge
reği de maalesef bu istikamettedir; ancak, diğer ihtimaller de göz ardı edilmeyerek, bu eylem
lerin faillerinin tespiti çalışmalarına Hükümetimizce aralıksız olarak devam edilmekte olduğu
na inancımız tamdır. Yeri gelmişken belirtmek isteriz ki,' cani ruhlu katiller en kısa zamanda 
ele geçirilerek, bağımsız yargı önüne çıkartılmalı ve gereken cezalara da çarptırılmalıdırlar. 

Sayın milletvekilleri, terör örgütleri, kırlarda ve şehirlerde geliştirmeye çalıştıkları eylem
lerle, halkı yıldırmayı, yeni sıkıyönetimlerin gündeme getirilmesini, Hükümet ve güvenlik kuv
vetlerinin acze düşürülmesini, halk ile güvenlik güçlerinin ve silahlı kuvvetlerin karşı karşıya 
getirilmesi suretiyle ordumuza ve güvenlik kuvvetlerimize karşı da güven duygusunun yitiril
mesini ve özellikle demokrasiye olan inancın yıkılarak, halk hareketlerinin meydana getirilme
sini hedef almaktadırlar. 

1980 öncesinde münferit silahlı eylemler şeklinde başlayan ve tırmanışa geçen terör olay
ları hepimizin malumlarıdır. Biz, bu acı tecrübeleri göz ardı etmeden ve vakit kaybetmeden, 
yeniden hazırlanan'senaryolara karşı birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirerek, istismar vasatı 
yaratanlara karşı tek vücut olmak zorundayız. 

Müteaddit defalar bu kürsüden arz ve izah edildiği gibi, ülke bütünlüğümüze, rejimimize 
yönelik terör eylemleri, rejim ve halk düşmanı, illegal olarak faaliyet gösteren terörist unsurlar 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Çağdışı ideolojilerle rejimler peşinde koşan robot kadrolar
dan oluşmuş bu örgütlere mensup unsurların gerçekleştirmeye çalıştıkları terör olayları ve özel
likle gerçekleştirdikleri insanlık dışı cinayetler, hukuktan yana, demokrasiden yana olan hiçbir 
kişi, kurum ve kuruluş tarafından tasvip görmemektedir. Halk düşmanı, rejim düşmanı olan 
bu tür organizasyonlar üzerine etkili ve kararlı bir şekilde gidilmekte olduğundan ve gidilece
ğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. 

Bir insanlık suçu olarak dünya devletlerinin gündeminde bulunan terör silahına sarılan 
bir avuç yıkıcı, bölücü örgüt mensubunun yaratmaya çalıştığı kargaşa ortamının bertaraf edil
mesinde ülke ve halkımızın yüce menfaatları ön planda tutulmalı, millî birlik ve beraberlik 
şuuruyla hareket edilerek karanlık güçlerin oyunları boşa çıkarılmalıdır. Esasen, bunun için 
gerekli altyapıya sahip bulunduğumuz da kuşkusuzdur. 

Bir değerli bilim ve devlet adamımızın ifade ettiği gibi, bugün, yeryüzünde, milletlerarası 
anlaşmaların yapay olarak yarattığı, İkinci Dünya Savaşından sonra tarih sahnesine çıkmış pek 
çok ülke görüyoruz. Tarihleri kırk elli yıldan veya birkaç yüzyıldan geriye gitmeyen devletler 
büyük çoğunluktadır; oysa, Türk Milleti, binlerce yıldan beri vardır. Tarih yazılmaya başlandı
ğından beri, Türkün izini, dünya tarihinin sayfalarında görürsünüz. Binlerce yıldan beri ba
ğımsız yaşamış, kendi kendini yönetmiş, birçok devlet kurmuş olan Türk milleti, en zor şartlar 
altında bile benliğini ve varlığını korumuştur. 

Bugün, 60 milyona doğru seyreden nüfusuyla, Türk Milleti, sadece bir sayı ya da bir sayı
sal yığın değildir. Türk Milleti kavramı içinde, Malazgirtler, Mohaçlar, Plevneler, Çanakkale-
ler ve Millî Mücadele gibi nice kahramanlık destanı vardır. 

Onda, Ulubatlı Hasanlar, Nene Hatunlar, cepheye mermi taşıyan analar, Mehmet Akif'in 
"Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda" diye andığı sayısız şehitler vardır. 
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Onda, Orhun Kitabeleri, Farabi, tbn-i Sina, Kaşgarlı Mahmut, Hazreti Mevlâna, Hacı 
Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Aşık Paşa, Hacı Bayram-ı Veli, Ali Şir Nevaî vardır. Karacaoğlan-
lar, Köroğlulan, Seyraniler, Dadaloğluları, Aşık Veyseller vardır. 

Onda, Mimar Sinanlar, Bakîler, Fuzulîler, Namık Kemaller, Yahya Kemaller adları bir ya
zıya değil kitaplara sığmayacak nice zirveler vardır. 

Onda, Dede Korkut Destanı, Nasreddin Hocanın nükteleri vardır, 
Onda, Süleyman Çelebi'nin Mevlîdi, Itrî'nin sadası, Selimiyenin haşmeti, türkülerin ya

nıklığı ve kilim nakışlarının güzelliği vardır. 
Onda, Aras'tan Meric'e, Dicle'den Sakarya'ya, Zap'tan Gediz'e, Ağrı'dan Erciyes'e, Süp-

han'dan Uludağ'a, Toroslardan, Istranca'lara kadar uzanan vatanımız vardır; "Toprak, eğer 
uğrunda ölen varsa vatandır" diyen şairin belirttiği gibi, uğrunda sayısız şehitler verilerek coğ
rafya olmaktan çıkıp, vatan olmuş kutsal ülkemiz vardır. 

Onda, Erzurumun barı, orta Anadolu'nun halayı, Ege'nin zeybeği, Karadeniz'in horonu, 
Elazığ'ın çayda çırası, birbirinden güzel halk oyunları, halk deyişleri, halk giysileri; nineleri
mizden dinlediğimiz masallar, yüzyıllardan beri süzülüp gelen atasözlerimiz vardır. 

Onda, ipliği konuşturan, taşı nakış gibi. işleyen, sazları ağlatan, dilimizi yoğuranların, emek
leri vardır; en güç şartlarda bile millete kurtuluş yolunu açıp, zaferlere zaferler katanların bize 
bıraktıkları miras vardır; devlet ve toplum hayatının, sanatın, ilmin ve tekniğin her dalında 
iz bırakan, bugün de çağdaşlaşma yolunda hızla ilerleyen milletimizin ihtiyaçlarına uygun şe
kilde değerli eserler veren, Türk kültürünü geliştiren, Türkün medenî hasletlerini dünyaya ta
nıtan sayısız insanın katkısı vardır; bilimin, sanatın, tekniğin her dalında milletimizi çağımıza 
ulaştıranların payları vardır. 

Onda, bu vatanın çocuklarına "Türküm, doğruyum, çalışkanım" demeyi öğreten, İstik
lâl Marşını Ezberleten, Ayyıldızlı Bayrağı sevdiren, körpe yüreklere vatan sevgisini sindiren yüz-
binlerce öğretmenin emeği, yüzbinlerce adsız kahramanın göz nuru ve alın teri vardır. 

Onda, büyüğünü sayan, küçüğünü ve zayıfı koruyan, komşusunun derdini kendi derdi bi
len; dürüstlüğe, yiğitliğe, mertliğe değer veren, Türkün temiz ahlak mirası vardır; Türk Milleti 
dediğimiz kutsal varlığın dokusunda, vatan sathındaki her kümbetin, her kervansarayın, her 
eğitim kurumunun, her kubbenin, her abidenin, her sanat eserinin, her şehitliğin katkısı var
dır; topraklarından bereket fışkıran; sanayide ilerlemiş, bütün çocukları okula, bütün hastala
rı hekime, bütün köyleri yola, ışığa kavuşmuş, sosyal ye kültürel sorunlarını çözmüş güçlü 
Türkiye'nin mutlaka gerçekleştirilmesi azmi vardır. 

"Türk Milleti" dediğimiz kutsal kavramın içinde, Ankara'nın bir tepesindeki Anıtkabir'
den gelecek yüzyılların ileri Türkiye'sine güvenle bakan, Atatürk'ün temsil ettiği unutulmaz 
zaferlerin hatıraları ve bizlere müjdelediği aydınlık geleceğin umutları vardır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin bütünlüğüne, halkımızın birlik ve beraberliğine yönelik 
tehdit örgütleri karşısında, tek vücut olmamız gerektiği, ülkemizin ve halkımızın menfaatları-
nı her türlü hesabın, her şeyin üstünde tutmakta kararlı olduğumuzu bütün milletvekilleri adı
na, izin verirseniz, burada ifade etmek istiyorum. 

Malum terör örgütlerince yeniden toplumumuzun gündemine sokulmaya çalışılan terör 
konusunda üç siyasî partimizin müştereken sunmuş oldukları bu genel görüşme önergesine Ana
vatan Partisi Grubunun müsbet oy kullanacağını ifadeyle, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyo
rum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Grup Başkanvekili Sayın Hasan 

Fehmi Güneş'te. 
Buyurun Sayın Güneş. 

SHP GRUBU ADINA HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; terör konusunu Parlamentoda grubu bulunan üç siyasî partinin birlikte ele alması, 
terör konusunda başlatılacak olan karşı durmanın, müjdeli bir işareti olarak değerlendirilme
lidir. Gerçekten, Parlamentomuzda, bu konuda bu kadar bilinçle ve bu kadar kararlılıkla bir 
araya gelindiği çok sık görülmüş bir olay değildir. 

Biliyoruz ki, terör, ortak sorunumuzdur, ortak bir tehlikedir. Opnedenle, ortak tavır al
mak, ortak çözüm aramak görevimizdir. 

Bu konuda çok şey bilmiyor olabiliriz; ama bu konuyu beraber konuşmaya başlamamız, 
hep birlikte ele almaya karar vermemiz, çok şey öğrenmemizin başlangıcı olabilir. Bu nedenle, 
beraber olamama, beraber konuşamâma riskini atmalıyız. 

Siyaset dünyasında keskinleşmiş düşmanlıklar, bazen ulusal konuları beraber konuşmayı 
da engeller. Eğer biz, bu ülkenin yetişmiş milletvekilleri isek, siyaset dünyasında kesinleşmiş 
düşmanlıklara yer vermemeliyiz. Aynı şeyleri düşünmeyebiliriz, aynı çözümleri önermeyebili-
riz; ama bunları beraberce konuşabilir, tartışabilir, doğruyu arayabiliriz. 

Bu ortak yöneliş, hiçbir şeyin de önünü kesmez; bir Meclis araştırmasının önünü kesmez 
örneğin. Bu ortak yönelişle, bir uzlaşma zemini bulabilirsek, bir ortak zemin oluşturabilirsek, 
orada daha ileri çözüm önerilerini de üretebiliriz. Bu nedenle, bu ortaklık, bu konudaki çok 
iyi gelişmelerin başlangıç noktası olarak değerlendirilmeli, bir engel olarak değerlendirilme
ni elidir. 

Sayın milletvekilleri, terör, çok söylendiği gibi, toplumsal değerlerimize ve özellikle de
mokrasimize yönelik bir sorundur. Terörün sorumlusu, suç örgütleridir. Terör, örgütlü bir suç 
türüdür. Terör örgütleri, toplum düzenimize, rejimimize, kurumlarımıza ve değerlerimize yö
nelik yıkıcı emelleri olan, şiddet yanlısı grupların oluşturduğu örgütlerdir. Topluma, belli bir 
siyasal kararı, zor, şiddet ve silah kullanarak, korkutup sindirerek kabul ettirmek, terör yönte
miyle gündeme getirilir. Bu, terörün iç yüzüdür, terörün uluslararası yüzü vardır, dış yüzü var
dır, ihmal edilmeyecek önemde uluslararası yüzü vardır. 

Gerçekten, ülkemize yönelik dış şiddet programlarının gündemde tutulduğunu biliyoruz; 
bunlar, resmî ağızlardan ifade de ediliyor. Bir başka devletin ya da bir başka uluslararası kuru
luşun toplumsal dizenimize devlet yapımıza, gelişme çizgimize, çağdaşlaşma gayretimize olumsuz 
baktığı, düşmanca niyetler beslediği sık sık görülmektedir. İşte bu, dış terörün çıkış noktasıdır. 

Dış terör, çok kere, iç terör odaklarıyla, amaç ve yöneliş beraberliği nedeniyle, hedef birli-
•"Itn 

ği nedeniyle bir araya gelir. Dış terör programları, iç terör odaklarıyla buluşur; çünkü aşağı 
yukarı aynı hedefe yönelmişlerdir, aynı değerleri yıkmak istemektedirler, aynı sonucu almak 
istemektedirler. O zaman, iç ve dış terör odaklarının, merkezlerinin, kaynaklarının birlikteliği
ni, dayanışmasını, bir araya gelmesini görürüz; bir ortaklık söz konusu olur. Böylece, dış terör 
odakları, dışarıda kendilerine önemli ölçüde destek, para, barınma; hatta bazı ülkelerde, ya-
sallaşma, legalite kazanma imkânlarına kavuşur iç terör odakları da, ülke içinde kendileri için 
gerekli olan eylemci, militan bir kadroyu bulmuş olurlar. 
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Değerli milletvekilleri, böyle bir buluşmadan sonra, terör, boyut değiştirir, boyut gelişti
rir. Artık, bu noktadan sonra, terör, adi bir suç olmaktan hızla uzaklaşır, "vekâleten savaş" 
tâbir edilen, "vekâleten savaş" olarak tanımlanan bir boyuta gelir; yani bir devlet ya da ulus
lararası bir kuruluş, bir başka devlete, daha doğrusu bizim devletimize bizzat savaş açmaz, 
savaş ilan etmez; ama terör örgütleri, terör kurumları vasıtasıyla bir savaş yürütür. Bu ilan edil
memiş bir savaştır, vekâleten yürütülen bir savaştır. Onun için, bir terör suçu olarak doğru 
yaklaşımı bulabilmemiz için, bu boyuta gelmiş teröre, ceza yasalarının düzenlediği suç kavra
mından ötede; ama savaş suçu kavramından da bu tarafta, ortada bir yerde bakmak lazım. 
Olağanüstü hal bölgesiyle ilgili bir devlet görevlisinin bir süre önce söylediği "Bataklık sınırla
rımızın ötesinde, biz sınırların berisindeki sineklerle uğraşıyoruz" sözü, gerçekten, terörün, 
Türkiye'de uygulanan terörün, en azından bir bölümünün ne denli dış bağlantıları olduğunun 
açık bir ifadesidir. 

Sayın milletvekilleri, terör örgütlerinin oluşumu, öyle, aniden meydana gelmiyor; terör ör
gütleri, sorunlu bir süreçten geçerek oluşuyorlar, önce bir fikir oluşuyor, onun etrafında bir 
çekirdek kadro kuruluyor, onun tanıtımı, propaganda aşamaları geliyor, maddî koşulları sağ
lanıyor, eleman, sempatizan sağlanıyor, sonra eylem hazırlığına, eylemci hazırlığına başlanı
yor, sonra münferit eylemlerden itibaren bir eylem zinciri gündeme getiriliyor. Kundaklama 
gibi şaşırtma eylemlerle başlayan, sonra sembol hedeflere yönelen, sonra bireysel ya da kitlesel 
saldırılar haline dönüşen ve hızla tırmandırılan bir eylem planıyla karşılaşıyoruz. 

Bu tırmandırma sonunda amaçlanan, devlet güçleriyle terör güçleri arasında bir eşitlik 
sağlayabilmedir. Birinin diğerine üstün gelemeyeceği bir noktaya ulaşabilmek isterler. Orada 
artık, kalıcı, lokal bir terör bölgesi kurmuş olurlar; bunu yaşadık, yaşıyoruz. O seviyeye eğer 
gelebilirlerse, bu takdirde karşımıza çıkan, aşağı yukarı, bir iç savaş başlangıcıdır. Bir baş kal
dın başlangıcıdır. 

Terör örgütlerine vereceğimiz en etkili mesaj, "Eğer eyleme girişirsen seni hemen yakala
rım, yargılarım ve mahkûm ederim" şeklindedir. (Alkışlar) 

Terörü önlemek istiyorsak, devlet olarak vereceğimiz mesaj bundan ibarettir. "Kanı yerde 
kalmaz, bellerini kırarız, köklerini kazırız, dumanlarını atarız" şeklindeki mesajlar, ciddî dev
let mesajları değildir. Mesajımız bu olmalıdır : "Eğer eyleme kalkışırsan, eğer yasa dışı bir 
eyleme yönetirsen, seni yakalarım, yargılarım ve mahkûm ederim." Terör eylemini, terör örgü
tünü eylemden alıkoyacak tek mesaj budur. 

Tabiî, bu arada, terörün dış bağlantıları ile ilgili ciddî mesajlar da vermemiz gerekir. İzin 
verirseniz ona biraz sonra değineceğim. 

Değerli milletvekilleri, terör örgütlerinin eylem yapmaya karar vermeleri her zaman kendi 
içlerinde oluşan bir olay değildir. Terör örgütleri, eylem için çok kere ve hemen hemen daima 
elverişli koşulların oluşmasını beklerler, uygun bir ortam beklerler; "ancak teröre uygun or
tamda, terör eylemi, amacına ulaşabilir" diye düşünürler. 

Onun için, terör örgütleri, tepkili toplumları seçerler, kavgalı toplumları seçerler, düşman-
laşmış toplumları seçerler, öfke birikimi yüksek katmanlardan meydana gelmiş toplumları se
çerler. Gerçekten, bizim ülkemizde, maalesef, bu açıdan önemli özellikler vardır : 

Etnik ve mezhepsel gerginlikleri inkâr edemeyiz; bunlardan yararlanır terör örgütleri. Eko
nomik koşulların yarattığı işsizlik ve gelir dağılımındaki adaletsizlikler gibi çarpıklıkların ya
rattığı gerginlikleri göz ardı edemeyiz. Sağlıksız kentleşmeden meydana gelen yeni yerleşim böl
gelerindeki sorunlarından kaynaklanan sıkıntıları da göz ardı edemeyiz. 
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örneğin, hepimiz biliyoruz ki, Ankara'da yüzde 70'e varan bir gecekondulaşma olayı ile 
karşı karşıyayız. Her 100 kişiden 70 kişiye yakını gecekondu koşullarında, gecekondu mahalle
sinin koşullarında yaşamakta ve bu bölgelerdeki hayat düzeyi ile kendi hayatının düzeyini 15 
dakika içinde mukayese etmek olanağına sahip bulunmaktadır. 

Eğitimde de bu tür hassasiyetler yaratan noksanlıklarımız vardır. Uzun süre, tek doğru, 
dogma haline gelmiş öğretiler vermekten öteye geçemedik; hoşgörüsüz, "sadece benim bildi
ğim doğru, başka yok" diyen insanlar yetiştirdik. 

Fırsat eşitsizliği de, bu konuda önemli bir sorun olarak karşımızdadır. Hoşgörüsüz ve sev
gisiz çocuklar yetiştiriyoruz. Çok iyi şeyler, çok yeterli bilgiler öğretmeyebiliriz; çocuklarımı
za, mutlu olmayı, hoşgörülü olmayı öğretirsek, sevgi sahibi olmayı öğretirsek, topluma daha 
büyük bir hizmet etmiş oluruz diye düşünüyorum. 

Televizyonun yayınları da bu konuda olumsuz etkiler yaratmaktadır. Televizyonda sorum
suzca gösterilen şiddet özendiren filmlere, bir sorumlu çıkıp, "olmaz" demelidir. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bizim Ülkemizde, maalesef, araştırmalar yapılamadı; ama dışarıda 
yapılan bir araştırmaya göre, 14 yaşına gelen bir çocuk televizyon izleyicisi olduğu günden 14 
yaşına gelinceye kadar 3 500-4 000 cinayet seyrediyor. Adam nasıl öldürülür, neresine yumruk 
vurulur, neresine şiş saplanır, neresine ateş edilir, leşi nasıl sürüklenir bunu görüyor. Böyle ye
tiştirdiğimiz çocuktan, biz insanca, hoşgörüyle, şiddetten uzak durmasını beklersek, haksızlık 
etmiş oluruz. Buna birileri çare bulmalıdır; bu derece sorumsuz ve gelecek kuşaklar için böyle
sine tehlikeli yayınlar durdurulmalıdır. Bunun bir sahibi varsa, ona sesleniyorum; gerçekten 
buna el koymak gerekir. 

Bu arada, şunu da söylemeliyim : Televizyon reklamları da, duyarlık artırıcı, gerilim artı
rıcı nitelikten arındırılmalıdır. Bazı kitlelere, hiçbir zaman ulaşamayacağı ürünlerin reklamını 
özendire özendire uzun süre yapmak, olumsuz etkiler yapabilir. 

Değerli arkadaşlarım, kuşkusuz, karamsarlık, devlete küskünlük, düzene tepki, kitlelerde 
yaygınlaşırsa, bu gerilim içinde, terör örgütleri daha kolay eylem yaparlar; Çünkü, bu gerilimi 
istismar ederler ve kullanırlar. Kahramanmaraş olaylarını unutmadık. Kahramanmaraş'ta kul
lanılan, yukarıda söylediğim ve tekrar etmek istemediğim hassasiyetlerden birisiydi. Sivas'da 
öyle, Malatya'da öyle, Çorum'da öyle oldu. Bu nedenle, teröre bakarken, bu noktayı göz ardı 
etmemeliyiz. 

Değerli milletvekilleri, 12 Eylül döneminden sonra, "terörün kökü kazındı, barış ve gü
ven ortamı kuruldu" sözleri çok söylendi. Biz aynı kanıda değiliz. Terör örgütleri daha büyük 
bir güçle sindirildi gerçekten. Yani, biraz daha çıplak bir ifade ile söylemek gerekirse, terör, 
daha büyük bir şiddetle sindirildi; terör ertelendi; çözüm bulunamadı; çünkü, terörün çözümü 
sadece örgütleri yok etmekle bitmiyor; az evvel arz etmeye çalıştığım ekonomik, siyasal, top
lumsal sorunları da çözerek ancak, bu sorun halledilebilir. Az evvel bahsettiğim "bataklık-
sinek misali doğruysa -ki, doğrudur- bataklığı kurutmadan, sinekleri mitlersiniz; ama sinek 
gene ürer. 12 Eylüldeki çözüm bize bu tür bir çözüm olarak görünüyor. 

öyleyse, nasıl önlemler geliştirmeliyiz?... tki yüzüne bakmak istiyorum sorunun : Birinci 
olarak, işin, kuşkusuz, güvenlik tarafı vardır; iç güvenliği, polisi ilgilendiren bölümü vardır; 
burada önlemler geliştirmeliyiz. Sorunun ikinci yüzü ise, toplumsal boyutudur. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iç güvenlik konusunda yeni bir model öneriyoruz. 
Bizim iç güvenlik örgütümüz eskimiştir, çağdışı kalmıştır. Polis devleti döneminin iç güvenlik 
örgütü ile, Sayın İçişleri Bakanı, çağdaş bir toplumda düzen kurmaya, terörü önlemeye çalışı
yor... Bu mümkün değildir. Tek parti döneminin, polis devleti döneminin polis modeli ile, iç 
güvenlik modeli ile bunu yapamayız; yenileştirmek zorundayız, çağdaşlaştırmak zorundayız, 
Bugünkü koşullara uygun bir polis örgütü oluşturmak zorundayız. 

Bu konu eğitimden başlar. Bu kürsüden daha önce birkaç kere arz etmeye çalıştım ki, te
rör, aslında bir kavram meselesidir. Terör, bizim ülkemizde tahribat yapmaya başladığı zaman, 
ne olduğunu tanımakta zorluk çektik; adi suçtan ayıramadık, zabıta vakasından ayıramadık. 
Terör suçu, örgütlü suç, suç örgütleri kavramına ulaşıncaya kadar, zaman geçti... Şimdi, bun
ları biliyoruz; görevliler bunları biliyor, öyle ise, teröre, "örgütlü suç", "suç örgütleri" kav
ramlarına göre yeni modeli oluştururken, yeni bir eğitimle işe başlamalıyız, yeni örgütleme kur
malıyız. Mahalle karakolları mı kalacak; her sokak başının bir polis amcası mı olacak; mobil 
ekipler mi çoğunlukta olacak; bunlara, bu konunun uzmanları, oturacaklar, yeniden karar ve
recekler. 

Yolunuz düştüğünde, bir gecekondu bölgesine gidin lütfen, yeni olmuş bir yerleşim bölge
sine gidin; oranın karakoluna gidin; oranın karakolundaki amire, "Burada kaç kişi görev yapı
yorsunuz?" diye sorun; söylediği sayıyı da üçe bölün; çünkü, bir kısmı gece, bir kısmı da rutin 
işlerde çalışır, aktif olan üçte biridir. 30-40 bin kişilik büyük yeni yerleşim ünitelerini 10-15 po
lis gibi küçük birimlerle güvenliği sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu, dünyanın hiçbir yerinde müm
kün değildir. 

Bunları şunun için söylüyorum : Bunları yenilemeliyiz; yeni bir eğitim, yeni bir iç güven
lik görevlisi modeli, yeni bir örgütleme oluşturmalıyız. 

Değerli milletvekilleri, ayrıca, teröre karşı özel bir şekilde eğitilmiş antiretör birimlerini 
mutlaka oluşturmalıyız. Ben, bu kapsam içinde, olağanüstü hal bölgesindeki timleri düşün
müyorum; o, ayrı bir olaydır; fakat, şehirlerde, karşılaşmamayı arzu ettiğimiz teröre karşı, özel 
terör birimleri oluşturulmalıdır. Bunlar, özel eğitilmiş, bu işi iyi bilen, iyi takip eden ve bu amaca 
göre donatılmış birimler olmalıdır. 

Bu birimler, 1980 öncesinde de, 1980 döneminde de oluşturulmuştu, şimdi de var; ama, 
benim gördüğüm o ki, korkarım ki, 1980 öncesinin gücünde değil. Bunların nedenlerini de 
söyleyeceğim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; terörle mücadelede en önemlisi, güçlü ve önceden 
haber alma sistemidir; işin elifbası budur : önceden güçlü haber alma sistemidir, Çünkü, arz 
ettiğim gibi örgütler, aniden oluşmuyorlar. Bir kişi, kafasında karar verip, ertesi gün eyleme 
geçmiyor; oturup, konuşuyorlar; çekirdek kadrosunu, eylemci sınıfı, talimi, terbiyesi, silahı... 
Bir dönem geçiriyorlar. O dönemde, oluşma aşamalarına, daha, eylem aşamalarına, gelme
den, eylem düzeyine gelmeden, haber alacak ve eyleme girişmeden yakalayacak... Bunu yapa
mazsak, öldürülenlerin arkasından ağıt yakarak sonuç alamayız. Tetiğe basmadan, daha, eyle
me başlamadan yakalamak zorundayız. 

Bunun çaresi var mı? Var; o da istihbarat örgütüdür. Dünyada bunu yapan ülkeler var; 
oralara gidip örnekler de aldık. O çalışmalara katılmış arkadaşlarım var burada. O ülkelerden 
uzmanlar gelerek, burada, önemli insanlar yetiştirdiler; hatta, sonuç da alınmaya başlanmıştı. 
Bunu geliştirmeliyiz. İstihbarat, mutlaka, olayları önceden kontrol edecek düzeye çıkarılmalıdır. 
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Son olaylarda bilgi noksanlığı, istihbaratın bu düzeyde olmadığı anlamına geliyorsa, çok 
üzülürüm; isterim ki, o anlama gelmesin. Biz bilgi noksanlığı içindeyiz; ama, sorumlu birimle
rin yeterli bilgisi var. Yoksa, gazetelere, radyolara, ajanslara telefon edecek düzeyde örgütlen
miş bir terör birimi, terör örgütü oluşmuşsa ve silah kullanıncaya kadar ondan haber alama-
mışsak, onun arkasına takılamamtşsak, onu kontrol edememişsek, bu, bir zafiyettir. 

Daha önce yetiştirilmiş olan ve uzmanlaşmış duruma gelen pek çok görevlinin, geçtiğimiz 
olağanüstü dönemde, 1402 sayılı Yasaya göre resen emeklilik yasasına göre dışarıda kaldıkları
nı, bir anlamda kıyıldıklarını gözlüyorum. Bu benim özel gözlemim; yanlış olabilir, noksan 
olabilir... 

Biraz da, maalesef, kurtulamadığımız yanlış kadrolaşma yüzünden, çok emek vererek, dev
letin çok para harcayarak, İngiltere'lere, Scontland Yard'a gönderip kurslar aldırdığı çok de
ğerli dedektiflerin, artık, güvenlik örgütünün dışında bırakıldığını, çok da genç ve verimli çağ
larında görevden uzaklaştırıldıklarını görüyoruz. Eskiden, uzmanlar gelir, burada burslar dü
zenlerler, bizim örgütümüzü terör konusunda yetiştirirlerdi. Çünkü, terör, sadece bizim başı
mızın belası değil; çok daha gelişmiş teknoloji kullanan terör örgütleriyle, dünyanın başka ül
kelerinde, o ülkelerin polis örgütleri baş etmeye çalışıyorlar. Bizim onlarla alışveriş yapacak 
bilgi noksanımız olabilir. Bu, gideriliyordu... Eğer, bu kesilmişse, bunu devam ettirmeliyiz. Ve 
sanıyorum ki, 12 Eylülden sonra, terörün eylemsiz duruma geçtiği dönemde, "nasıl olsa bu 
iş bitti artık" diye bir rehavet, bir hazırlıksızlık başlamış. Çünkü, son zamanlarda, örneğin, 
-Mecliste de tartıştığımız- Kartal Maltepe'de yapılan operasyonda en azından, çok iyi eğitilmiş 
bir yaklaşım göremedim. Geçen yılki 1 Mayıs olaylarında da yine, polis sevk ve idaresi açısın
dan, çok iyi eğitilmişlik işaretleri göremedim. Sanıyorum ki, iç güvenlik örgütümüz, bu reha
vetten, bu hazırlıksızlıktan dolayı, bazı noksanlıklar ve zafiyetle karşı karşıyadır. Bu böyle ise, 
genel görüşmeyi açarak bunu konuşmalıyız ve böyle olduğunu saptayabilirsek, giderilmesi için, 
hepimiz öneride, katkıda bulunmalıyız. 

önlem sunarken, iç güvenlik örgütümüzle ilgili özet olarak söyleyebileceklerim bunlar. Ay
rıca, "koşulları iyileştirme diye, ona kaynağını kurutma diyebileceğimiz önlemler de geliştiril
melidir. Arz ettiğim gibi, toplumdaki öfke birikimini önleyici, duyarlıkları yumuşatıcı, tepki 
eşiğini düşürücü önlemler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Barışık bir toplum, uyumlu bir top
lum, birbirini seven bir toplum haline gelmeliyiz. Bunlar, sosyal, ekonomik, siyasal önlemlerle 
geliştirilebilir. Bunların yolu vardır; ama, bu hedefi benimsememiz gerekir. 

Barışık toplum yaratmamız için eğer toplumsal yaraları sarmak gerekiyorsa, sözü, af uy
gulamasına getirmek istiyorum; onu da Yüce Parlamento düşünmeli. Toplumu, barışık; top
lumsal barışı sağlam hale getirici bir etkisi olacağına inanıyorsak -ki, ben inanıyorum- onu 
da, bu Parlamento, bu açıdan, zorunlu bir gelişme olarak ele almalıdır. 

Sayın milletvekilleri, önemle vurgulamayı istediğim bir diğer önlem şudur : Terörle müca
delede, toplumumuzun, halkımızın aktif katılımını sağlamalıyız. Teröre ve teröriste, toplum, 
halk, aktif olarak karşı çıkmalıdır. Halkımız, insanımız, teröristin yöneldiği demokrasi ve dev
let değerlerine sahip çıkmalıdır; onu söylemek istiyorum. "Bu benim devletim, bu benim de
mokrasim, buna el atamazsın, buna yönelemezsin, buna zarar veremezsin, bunu ben korurum" 
demeli ve onu sevmeli, onu, vazgeçemeyeceği bir değer olarak kabul etmeli. Bunu yapabilme
miz için de, küskün, tepkili, düşmanlaşmış kitleleri yumuşatmak, topluma ve bu değerlere sa
hip çıkar hale getirmek zorundayız. Bizim insanlarımız, "birtakım insanlar geliyor, bunları 
kışkırtıyor, bu hale getiriyor" diyerek bu görevden kaçamaz, bu görevden kaçamayız. Toplu
mu, bu değerlere sahip çıkacak, teröre karşı, devlete katkıda bulunacak düzeye getirmek zo
rundayız. 
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Bu bölümde son olarak arz etmek istediğim şudur : Dış ilişkilerde, terör olayı belirleyici 
olmalıdır. Çıkıyoruz burada söylüyoruz : "Efendim, sınırın ötesinde bataklık, bu tarafa sinek 
geliyor, biz sinekle uğraşıyoruz; ama, bataklık öbür tarafta." Kimi yahut kimleri kastettiğimiz 
de aşağı yukarı belli oluyor. Arkamızı dönüyoruz, öbür tarafta, dış ilişkiler masasına oturdu
ğumuzda... "Biz dost ve kardeş iki ülke olarak... tşte, hangi malı alırsın, hangi malı satar
sın..." Olmaz böyle şey!.. (Alkışlar) Benim ülkeme yönelik komploların, benim ülkeme yöne
lik yıpratmaların tezgâhlandığı odaklara destek veren ülke ile dış ilişkilerimde, bu, belirleyici 
olmalıdır. Bunu, öne çıkarmalıyım, onu koymalıyım. Çünkü, bizim toplumsal hayatımızla il
gili ana konu o. O, olmadıktan sonra, almışsın ne olur, vermişsin ne olur, ticaretin ne anlamı 
var!.. Sanıyorum ki, bu konuda önemli noksanımız vardır. 

Değerli milletvekilleri, terörün sıkıntısını gerçekten sorumlu bir arkadaşınız olarak çeken
lerdenim. Bu toplumun, tekrar o sıkıntıları yaşamamasını çok arzu ederim. Tekrar o sıkıntıları 
çekmek zorunda kalmamalıyız. O nedenle, terörü ciddiye almalıyız, ciddî çözümler aramalı
yız, terörle ilgili sorumlu davranmalıyız. Sorumlu konuşmalıyız, dikkatli konuşmalıyız. Beni 
bağışlayın lütfen "Sayın özal'a karşı suikastte kullanılan silahla, rahmetli Aksoy'a karşı kul
lanılan silah, aynı tür silah" demek, hele, çok sorumlu yerlerden söylemek, önemli bir şeydir. 
Aynı tür silahla -ciddî bir ipucu var elimizde- çok ciddî bir örgütle karşı karşıyayız demektir. 
Sonra, nasıl aynı tür silahtır diye, yakından bakıyoruz, ikisi de 7.65 türünden... 

Sayın milletvekilleri, 7.65 türü silah, en yaygın silahtır. En çok silah, 7.65 türündendir. 
Benim merakımı mucip oldu, yakından baktım; Sayın özal'a karşı kullanılan silah tngiliz ya
pısı "Wabley Scot" denilen, çok eskiden üretilen, artık, üretilmeyen bir silahtır. Silahın kendi
si de, yani, o olayda kullanılan silah da, son derece eskimiş, kötü bir silah; hatta, namlusu, 
ilave edilmiş, kaynak yapılmış bir namlu; yarısının yivi seti kalmamış, sonradan ilave edilen 
bölümün yivi seti çok sağlam. O kadar sağlam ki, 7.65'i de zorlayan bir sağlamlıkta; mermi 
çekirdeği oradan geçerken, bütünüyle, namlunun izini alıyor, sürtünme çok yüksek olduğu için, 
bir anlamda, mermi yoruluyor. Zaten, olaya dikkatli bakıldığında; mikrofonun borusuna ge
len mermi, boruyu zorladı ve düştü; çünkü, yorgun bir mermiydi. Yani, o silahla böyle bir 
eyleme kalkışmak, çok akıl kârı bir iş değil. 

Silahtaki mermiler de dikkat çekici; ilk iki mermi SBP marka; yani dış kaynaklı ilk iki 
mermi Zaten, o iki mermi ateş almış. Üçüncü mermi, Türkiye Cumhuriyeti askerî fabrikala
rında yapılmış ki, artık, o imalat yok, yani, o fabrikalar başka fabrikaya dönüştü; otuz yıllık 
falan bir mermi. Otuz yıllık bir mermiyi'-en iyi koşullarda da saklansa- böyle bir eylemde kim
se kullanmaz. Dört ve beşinci mermiler, yine, birinci ve ikinci mermi gibi; ama, üçüncü mer
minin patlaması ihtimali çok zayıf. 

Gelelim rahmetli Aksoy'daki duruma : Aksoy'da, 7.65 tabanca kullanılmış. Uzmanların 
benim duyabildiğim saptamalarına göre, büyük bir ihtimalle, -yüzde 90 civarında bir ihtimalle-
Beratta tabanca kullanılmıştır. Beratta, özelliği olan bir 7.65'lik silah. Çünkü, Beratta'nın 12 
mermi alanı da var; ağızındakini de hesaplarsanız, 13 mermi alıyor ve halen üretimi devam 
eden 7.65'lerin içinde güçlü silahlardan biri. 

Hatırlarsanız, Muammer Aksoy öldürüldükten bir süre sonra, olayı üstlenen örgütlerden 
birisi, "Biz yaptık; 7.65'lik bir Beratta ile, infaz edildi" dedi. Burada, üstlenmeyle, silah ara
sında bir uyum var. Bu tür üstlenme -benim bilebildiğim- Türkiye'de hiç olmamıştır. Benden 
çok iyi bilen arkadaşlarımız var; ama, benim bildiğim, üstlenmeler, olay yerine bir mesaj bıra
karak yahut sadece örgüt ismi verilerek yapılır. Silah ismi de verilerek üstlenmeyi ben hatırla
mıyorum. 
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Dunlardan bir şey çıkar mı?.. Çıkabilir. Bu, benim işim değil, uzmanların işi; ama, bu 
kadar ayrıntı ve farklılık varken, sadece 7,65'e bakıp, "o eylemde ve bu eylemde aynı tür silah 
kullanıldı" dersek, bu, saptırıcı olur, doğru olmaz. O zaman, silahları üçe ayırmak lazım; işte, 
su tabancaları, mantar tabancaları, ateşli tabancalar gibi... 7,65, bir tür değil. 

Bir sayın bakanımızın, "Polisin ve Aksoy'un katilleri aynı" dediğini, ismini vermeden, 
bir gazete yazıyor. Tabiî böyle bir sayın bakan, bunu söylemiş mi söylememiş mi bilmiyoruz, 
çünkü, isim yok. Bunu da bu arada söylemek istiyorum. 

Bunlar, önemli iddialardır. Eğer, gerçekliği varsa, onu bile söylememeliyiz bir süre. Çün
kü, polis, onu değerlendirmek ve bundan, sonuca gitmek zorundadır. Bunlar tahminse, so
rumlu insanların uluorta tahmin yapma hakları yoktur. 

Sayın milletvekilleri, yanlış saplantılardan da kaçınmalıyız, teröre yaklaşırken. Demokra
siyi kötüleyerek, toplumu, demokrasiye düşmanlaştırarak, terörü izah edemeyiz, etmemeliyiz, 
etmememiz gerekir... Halkta, siyasete ve siyaset kurumlarına güven duygusu yaratmalıyız. Te
rörün surumlusu olarak, demokrasiyi, demokratik kurumları görmek, seçimle, halkın oyuyla 
gelmiş çözümler savunanların yaklaşımlarıdır ki, bu, terk edilmelidir. 

Bu dönemde, 12 Eylül öncesinin yöneticileri, yasaklı, ağzı ve kolları yasaklarla bağlı iken, 
o dönemin bütün sorumluluğunu onlara yükleyen, acımasız, incitici suçlamalar olmuştur. Bunlar, 
doğru değildir. Bunu hatırlatıp geçiyorum. Bunu yapmamak lazım. Çünkü, onları değil, de
mokrasiyi, demokratik kurumları ve siyaseti yıpratıyoruz, siyasal çözümlere umutsuzluk yara
tıyoruz. Şimdi, ben dönsem, "rahmetli Polis Kâzım'ın katili, Muammer Aksoy'u öldüren, Bin
başı Esat'a pusu kurduran, falan" diye başlasam, bu belki kolay olur; ama, haklı olmaz, doğ
ru olmaz, ciddî olmaz. Kıyamam size böyle bir şey söylemeye. Bunları yapmamalıyız. Biz bun
ları yapmıyoruz, biz bunları yapmayacağız. Kendimize yönelmiş haksızlıklara aynı biçimde mu
kabele etmeyeceğiz, bu konuda. Onu da, demokrasiye inancımızdan yapıyoruz, demokrasiye 
saygımızdan yapıyoruz ve sorumlu davranmak zorunda olduğumuzdan yapıyoruz. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; beni sabırla dinlediniz. Bu.genel görüşmeyi açar
sak, bu yolda çok hayırlı bir geleneği başlatmış olabileceğimizi ve inşallah, terörün, bir bela 
boyutuna gelmeden önlenmesini sağlayabileceğimizi düşünüyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Söz sırası, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekili Sayın Vefa Tanır'da. 
Buyurun Sayın Tanır. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve

kili arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlarım. 
15 Şubat 1990... Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütün partileri ile, terörün karşısında ol

duğunu gösterdi. Genel görüşme için yaptığımız bu öngörüşme, işte, bugün, milletimize ve bu 
zabıtlara bunu işledi. 

Sayın sözcü arkadaşlarım, "Bir ortak zeminde buluştuk" dediler. Bu ortak zemini, anla
yışıma göre dile getirmek isterim : Milletin bütünlüğü, vatanın bölünmezliği, hür ve demokra
tik rejimden vazgeçmememiz için, bunlara musallat olan terörün karşısında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bugün birleşti. 
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Aslında, milletvekili olarak vazifemiz, aktif hizmet vermektir; yani, milletin içinde bulun
duğu sıkıntıları dile getirmek, bunlara çare bulmak, "Biz bu sıkıntı içinde iken, siz Mecliste 
ne yapıyorsunuz?" suallerine cevap vermektir. Bu genel görüşmenin esası da, televizyondan, 
bugün, vatandaşlarımıza bir şey gönderebilmektir. Milletvekilinin aktif vazifesi budur. 

Milletvekilinin tali olan tarihî vazifesi de, bu zabıtlara fikirlerimizi geçirmektir; ama, bu 
bir şey sağlamaz. Bu, tarihî görevdir ve gereklidir. Aktif görevimiz, Cudi Dağındaki olayların 
etkisiyle boşalan köylerin, kapanan okulların, evladı kaçırılmış ağlayan anaların ve bugün evi
ni barkını terk edip, bir handa oturan insanların derdine çare bulabilmektir. Bugün ortada bu
lunan aktif vazifemiz budur. 

Bu genel görüşmenin açılmasına üç siyasî parti olarak katıldığımıza göre, inşallah, genel 
görüşmenin neticesi, bu çareleri getirir. 

Genel görüşme açıldığı zaman, Sayın Bakan, bugünkü sıranın tersinde konuşacaktır. Onun 
için ben, genel görüşme açıldıktan sonra söyleyeceğimiz çok şeyin ana başlıklarını şimdiden 
söylemek istiyorum; çünkü, Sayın Bakanın konuşmasını dinledim, belki kendi anlayışı içeri
sinde, bir hafta öncesinde yapılan Meclis araştırması açılmasıyla ilgili önergenin görüşülmesi 
sırasında söylediklerinin ilerisinde bir şey söylemedi; onun içerisinde çok şeyler vardı. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konu, yeni bir konu değildir. Bu konu, 1967'den beri, 1968'den 
beri içinde olduğumuz bir konudur; yani, yirmiiki senelik bir konudur. Terör olmasın diye ha
zırlık mı yapacağız, yoksa, yirmiiki seneden beri, tırmana tırmana bu noktaya gelmiş olayların 
üstüne mi gideceğiz?.. Bence, ikinci söylediğim şeyi yapacağız. Yoksa, buraya getirdiğim şey
ler, vaktiyle de konuşulmuş şeylerdir. Bu konu, ilk defa 1968'de, rahmetli Reşat özarda tara
fından bu kürsüye getirilmiştir. 1970 yılında bendeniz, 1977'de Reşat Oğuz, 1978'dede, Zeyyat 
Baykara getirdi. Bunlar, konuşuldu, zabıtlara geçti. Bunun dışında, devlet brifingleri verildi, 
devlet kitapları çıkarıldı. Bu kitaplarda, terörün tarifi, teröristlerin kimler olduğu yazılıdır. Bakın, 
elimdeki bu kitap, 1972'nin devlet brifingine aittir. İçinde, sayısız terörist adı vardır. Sayın Ba
kan, buradakiler nerede veyahut o gün bu kitabın içerisinde, büyük töhmet altında bulunduru
lan insanlar, karşımızda mı, TRT'nin içinde mi bir yüksek mevkide mi? Buralarda olacaklar
sa, niye buraya girdiler? 

Şu kitap ise, 1973'ün devlet brifingiyle ilgilidir. Bu kitabın bir kısmı teröristlerin isimlerini 
ve resimlerini içeriyor. Yine, elimdeki bu kitap, Başbakanlığın bir yayınıdır. Ayrıca, şu kitap, 
1985'te; şu kitap, 1983'te; şu kitap da yine 1982'de Başbakanlıkça yayınlanmıştır. Buna benzer 
daha bazı kitaplar vardır. 

Şimdi, hükümetlere de, "Bu işin üzerine eğilmiyor" diyemeyiz. Bu kitapları onun için ge
tirdim. Bir mesai var ama, nereye gelmişiz? Bir profesörün, evine girerken kurşunlanmasına 
gelmişiz. "Büyük mesafe aldık; geçen sene şu kadar adam ölüyordu, bu sene bu kadar adam 
ölüyor" diye, ölü sayısında mesafe aldığımızı ölçerseniz, 22 seneye yazık olur, bu kitaplara ya
zık olur. "Çok insan öldü, biz bunu önledik"... Arkası? Arkası geliyor, çok insan ölüyor. 

Dünkü olaylarda da, bugünkü olaylarda da büyük farklılık var. 
Bir şeye de çok dikkat etmemiz lazım : Hak arama nedir? Hukukî olan, toplantı ve göste

ri yürüyüşlerinde, bir yere toplanmış, maden ocağının önünde hakkını arıyor, tütünde hakkını 
arıyor... Orada iki cam kırılıyor... Bu terör mü? Bu anarşi mi? Masum dört talebe, Beyazıt'ta 
üniversite yönetimine katılmak için harekette bulunuyor... Sonra, kafası ütülenen, sağda solda 
iki genç birbirini tanımayan iki genç birbirini öldürüyor; bir hedef yok; 22 senenin içinde bunlar 
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var. Terör bunun neresinde? 1968'de böyle başladık ve terörü önledik. Otobüsü durduruyor, 
yolcuları indiriyor, sıraya diziyor, 49 tane sivil, 1 tane de üniformalı asker var... Çekiyor, o as
keri vuruyor... 22 sene sonra buradasınız... Beyazıt Meydanında ölenle, 50 kişilik bir otobüs 
içerisindeki asker, eğer hedef olarak alınıyorsa, terör son noktasındadır. Kafadaki düşünceye 
değil, sağcı veya solcu olmasına değil; otobüste, devleti temsil eden bir kişi olduğu için bu ey
lem yapılıyor. 

Terörün metotları var... Bunlar kitap haline getirilmiş. Artık, terör bir eşkiya olayı değil; 
ilimleşmiş, metotlaşmış, entejrnasyonel olmuş, andemiklikten çıkmış epidemik hale gelmiş ve 
bugün bu stratejileri önerir hale gelmiş. "Şehir gerillası" demiş, "kır gerillası" demiş; yetme
miş, "müşterek gerilla harbi" demiş... "Nurhak dağlarında yapacağım1' demiş, Cudi'de, ka
rar vermiş, gece ev basmış; köylüleri camiye topladıktan sonra, 20 tane delikanlıyı seçmiş ve 
götürmüş... Silopi'nin Derebaşı Köyündeki olay bu. 

Dargeçit'te, Köprüköy'de veyahut bir başka yerde, yaşı 7 mi, 7 aylık mı, 70 mi, 60 mı; 
sağcı mı, solcu mu, 1986'da 30 kişiyi, 1987 Ağustosunda 25 kişiyi vurmuş. O terör değil de, 
profesörün öldürülmesi mi terör? Bunun ağırlığını, yazılan kitaplarla mı ölçüyoruz? Koynun-
daki diplomayla mı ölçüyoruz? Terör her gün kol geziyor. Acaba, son üçlü hareket bir şaşırt
maca olmasın; sıkıştırıldığı yerde rahat olabilmek için hedefi şaşırtmaca olmasın, dikkati baş
ka yere çekme olmasın?., tşte, mühim olan bunlar. Bu genel görüşme açıldığı zaman, bunların 
derinliğine inebilirsek bir fayda görürüz. 

Bu kitapları getirişimin bir başka maksadı daha var; 
Ak saçlı paşam, o gün tuğgeneralmişsiniz... Sizin bir brifinginiz... 
Bu işe başladığımız zaman sıkıntılarımız vardır; brifing veren kumandanlarımızda, otori

te emniyetçilerimizde, bakanlarımızda hükümetlerimizde... 

Bu yol belli; bunlar tırmanacaklar, vatanın parçalanmasına doğru gidecekler; ama, kolu
muzu bağlayan var; yapamıyoruz. Resmî ağızda, Güvenlik Kurulunda, brifinglerde, kitapların 
içinde, 1961 Anayasası gitti, devlet güvenlik mahkemeleri yok, ondan yapamıyoruz... "Efen
dim, güvenlik güçleri teçhizatsız;.." Helikopter bile var!.. "Güvenlik güçleri organize değil" 
Siz şimdi, piyadeden almışsınız, güvenlik bölükleri oluşturmuşsunuz... Orta Doğu'da bir olayda, 
askere müracaat edildi diye, devrin Genelkurmay Başkanı hükümete yazı yazmıştır; "Bu gibi 
olayları, sivil ̂ emniyet güçleriyle, bundan sonra önlemeye gayret edin, askeri karşılaştırmayın" 
diye. Şimdi elimizde 50 bin kişilik güvenlik kolordusu var; ama, Cudi Dağı civarındaki pek 
çok köyde insan yçk; boşaltılmıştır, istenen, kurtarılmış bölgedir... Kurtulmuş (!) ben otura-
mıyorum!.. 

Sayın Bakandan, oturumun ikinci bölümünde şunları öğrenmek istiyoruz; kaç köy boşal
mış, kaç okul yakılmış, devlet vasıtalarının ne kadart'fıarap edilmiş, öğretime neden devam 
edilemiyor? Bunun çaresi nedir. 

Eğer, köyleri boşaltarak terörü önlemeye kalkacaksak, bu, kurtarılmış bölge amacına hiz
met etmek demektir. Siz çekiliyorsunuz; "ama, efendim, o giremiyor..." Mesele o değil. Niye 
ben kaçıyorum da, o kaçmıyor?.. 

tşte, muhterem arkadaşlarım, bu genel görüşme bunlara deva getirebilirse, büyük fayda 
sağlarız ve bir adım ileri gideriz. 
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Yine, bu kitaplarda denmiş ki, "Efendim, artık, memleket sıkıyönetimden usandı. Sıkı
yönetim, askerî yönetimdir, milleti askere karşı getirmeyelim..." Olağanüstü Hal Kanunu çık
mış, olağanüstü hal bölgelerinde, Bölge Valliliği Kararnamesi çıkmış. Ne zaman?.. Yıllar ön
ce... Eğer, olağanüstü hali, olağan hale getirirseniz, terörü önleyemezsiniz. "Olağanüstü hal, 
olağan halde değil" iddiasına kısa bir zamanda varamayız. "Ne zaman başladın, kaç kere er
teledin?" diye sorarlar adama. Siz, 1987'den 1990'a kadar, memleketin bir bölgesini olağanüs
tü hal halinde tutarsanız, bu artık olağanlaşır; yani, terör de olağanlaşır, olağan hale gelir. Bü
tün bunların derinliğine inerken, -tabiî, siyasî partiler olarak, milletvekillleri olarak- endişele
rimiz de vardır: ölçüyü kaçırmama endişesi... Suallerimiz var, tenkitlerimiz var; ama, bunları 
yaparken, devletimizin ve milletimizin en büyük güvencesi olan güvenlik güçlerimizi, acaba 
daha ağır bir tenkit, daha yanlış bir sualle, çalışamaz hale getirebilir miyiz? Bence, bu görüş
menin ağırlık ölçüsü de buradadır; sıkınü duyduğumuz buradadır. Bilerek veya bilmiyerek töhmet 
altında tutulan güvenlik güçlerinin birkaç kişisini çoğunluk gibi gösterip, bir yara açtırmamak, 
evvela, Hükümetin vazifesidir; siyasî partiler kadar, Hükümetin de vazifesidir. 

Dumanın çıktığı yere gitmek lazımdır. Silopi'de olay oluyor, 9 kişi vuruluyor. İddia : "3'ü 
gece vuruldu, 6'sı öğlen 12.00'de vuruldu." Saat 13.00'te güvenlik güçleri olay yerinde; savcı
sıyla, doktoruyla, ilgilisiyle, güvenlik güçleri olay yerinde. Eğer, 12.00'de 6 tane vatandaşımız, 
iddia edildiği gibi, gündüz vurulduysa, 9'uyla beraber değilse, bunlar soğumamıştır. Mevsim 
daha yazdır, ölü sertliği teşekkül etmemiştir. Gece, müsademede vurulan 9 kişi araziye kimbi-
lir hangi şekilde düşmüştür? Askerin, karşısına çekip de vurduğu 6 kişinin düşüş şekilleri belli
dir. Acaba bu, üç gün içerisinde aydınlatılamaz mıydı? Niye bunun raporu bir ay sonra çıktı? 

işte, bu ufak tefek olaylar, dedikodu haline gelirse, o zaman, güvenlik güçlerimiz yara alır. 
Niye Türkiye hedef seçilmiş? Burada da bir yanlış teşhisten kaçalım. Arkadaşlarımız da 

söylediler; terörün sağı solu yoktur; terör beynelmileldir; terörün, vatanı da yoktur, hududu 
da yoktur; bakarsınız, Bolivyalı terörist, gelir Küba'da çalışır, Fransız felsefe öğretmeni, gider, 
Güney Amerika'da anarşiye hizmet eder; Carlos gelir, Avrupa'da bütün terörist hareketlere ka
tılır... Yani, terörün milliyeti de yoktur; terör beynelmileldir. 

Teröristi, bazı devletler kendi emelleri için kullanır, kendi yayılma emelleri için kullanır. 
Biz, bugüne kadar hep, "Komünistlerin yayılma alanındayız, bu hedefler oradan geliyor" de
dik; doğru. Çünkü, hakikaten, komünistler, memleketimize her zaman için göz dikmişlerdir; 
bunun için de, pek çok yerlerde, Türkiye'de neler yapılması lazım geldiği konuşulmuştur. 1952'de 
Polonya'da 12 tane komünist partisi toplanmış; 52 madde halinde Türkiye'de uygulanacak po
litikanın tespiti yapılmış. Bu, Millî Emniyetimizde vardır. Bu 52 maddenin hemen hepsi, 
Türkiye'nin bütünlüğüne, millet bütünlüğüne kastedilmesiyle, parçalanmasıyla ilgilidir. 

17 Kasım 1960'da, Rusya'da, Moskova Üniversitesinin yanında, ayrı bir üniversite olarak, 
insanların Dostluğu Üniversitesi kurulmuştur. 59 ülkeden 150 öğrenci, burada, Marksist eko
nomi, Marksist pedagoji okumuştur; 20 tane de Türk öğrenci vardır. Burada adları var; ama, 
bu kürsüye getirmek istemiyorum. Acaba, bunlar nerededir? 

Dün, biz, bunlara, bu olanlara, "ülkemiz, komünizm yayılmasının tehdidi altında" diye 
bakıyorduk. Avrupa'da komünizm yıkılıyor, Rusya'da da yıkılacak inşallah... Bu, bizi rehave
te götürmesin; Türkiye için komünizm + Slavizm, eşit ağırlıktadır. Komünizm gider; ama, 
vaktiyle Türkiye için alınan bütün kötü tedbirler, "Slavizm" olarak, başımızda tehdittir. Bu 
bizi bir rehavete götürürse, "kaleler yıkılıyor" yahut "Bulgaristan'daki gibi, kaleleri yıktık" 
dersek, o bizi, yeniden, yapamadığımız şeylere getirir. 
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'" "Bunların vatanı da yoktur, milliyeti de yoktur" dedim. Kasım 1978'de, ASALA, Bey
rut'ta basın toplantısı yapıyor; beyanları şu : ASALA,''Kızıl Tugaylar, Japon Kurtuluş Ordu
su, Afrika Tedhiş örgütleri, Filistin Kurtuluş Ordusu ve PKK ile sıkı irtibat halindeyiz." diyor. 
Bakın, ne kadar değişik örgütler!.. "ETA ve IRA ile de yeniden anlaşmalara gireceğiz" diyor... 

Yine, 1966'da, Havana'da, "Üç Kıta Konferansı" toplanıyor; ETA, IRA, FKÖ, Quebec 
Kurtuluş Cephesi, Almanların Baader-Meinhof Cephesi ve orada, bizim, daha PKK örgütü 
haline geçmemiş, genç kuruluşlarımız da var. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktalar içinde, bu genel görüşmeyi açarken, Hükümet, bu
günkü konuşmasında, "terör tırmanıyor" diyor. Aslında, terör, benim size verdiğim otobüs 
hikâyesinde, Derebaşı Köyünde, Dargeçit'te, Köprüköy'de doruktaydı. Ama, terör, "Bir daha 
misal vereyim" dedi; bir polis, bir subay, bir profesör seçti. 

Eğer, burada, bütün bunlara rağmen, yani, 1961 Anayasasından 1982 Anayasasına ve bi
raz sonra söyleyeceğim şeylere rağmen, Hükümet, Yüce Meclisten hâlâ bir şey istiyor ise, hu
kukun içinde, insan hakları yönünde, yardıma hazırız. Hareket noktamız, hukukun, üstünlü
ğü olacak, millet iradesinin üstünlüğü olacak. Yeni tedbirler, bu ölçü içerisinde, Doğru Yol'u 
yanında bulacaktır; ama, tedbirler alınırken, eğer, bugün gazetelerde gördüğünüz gibi, idam
lık mahkûmlar, müebbet mahkûmlar, "bir yanlışlık oldu" diye elini kolunu sallayarak hapis
hanelerden kaçacak ise, binlerce olay failsiz kalacak ise, tecziye edilemeyecek ise, lütfen, bizi 
de yeni tedbirlere ortak etmeyin. 

Muhterem Anavatan Hükümetinin üyeleri, anarşi ve terör olaylarında, hiçbir hükümete 
nasip olmayanlar, size nasip oldu. Eğer, ortada, bir hedefe varamazlık varsa, "neden oraya 
varamadık?" diye, oturup düşünmeniz lazım. 

Dedim ki, ben şu kitapları şunun için getirdim, bu brifing metinlerini şunun için getir
dim... O zaman, bu işten anlayan arkadaşlarımız, "şunlar yoktu da, ondan müessir olamıyoruz" 
diyorlardı. 1961 Anayasası yok, 1982 Anayasası var. TÖS yok, TÖB-DER yok, POL-BtR, POL-
DER yok; bütün suçu yüklediğimiz DİSK yok, pek çok dernekler yok şimdi; güvenlik mahke
meleri var, güvenlik kolordusu var, Olağanüstü Hal Kanunu var, özel timler var, özel güvenlik 
güçleri var, bölge valiliği var, hudut karakolları var, -piyadeden de destek almışsınız- hudut 
taburlarınız ve binlerce köy korucunuz var... Dün, bu kitapların içerisinde, "Bunlar olsaydı, 
anarşiyi, hallederdik" diyenlere karşı, "Şimdi bunlar var, niye halledemiyorsunuz?" diye, bir 
eziklik acaba hissetmiyor musunuz? 

Muhterem arkadaşlarım, işte, genel görüşme açıldığı zaman -şüphesiz, biraz sonra par
maklarımız kalkacak, genel görüşmenin açılmasını kabul edeceğiz, üç siyasî parti de bunu va
at etti- bunların derinliğine ineceğiz. Genel görüşme açıldığı zaman -gizlilik, memlekete hiçbir 
şey sağlamaz- bunu, basın da duysun; bunu, dinleyenler de duysun; hatta grupları disipline 
alalım, arkadaşlar buraya gelsin. Memleket 22 senedir, bir sıkıntının içerisinde; buna deva arar
ken, Meclisin manzarası bu mu olacaktır?.. 

Hükümetin, Meclise vereceği gizli şeyler varsa, o, oturumun bir ara celsesinde yapılır; ama, 
üçüncü sınıf bir maçı bu saatlerde verebilen bir TRT, eğer o görüşmeyi vermeyecekse, millî mü
essese hüviyetini bundan silmek lazım gelir. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır. 
Sayın milletvekilleri, genel görüşme açılmasına dair önergenin öngörüşmesi sona ermiştir. 
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Genel görüşme açılması hususunu oylarınıza sunuyorum : Genel görüşme açılmasını ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar. Kabul etmeyenler... Meclisimiz, genel görüşme açılması
na oybirliğiyle karar vermiş bulunmaktadır. (Alkışlar) 

Genel görüşme günü, Danışma Kurulu tarafından saptanacak ve Yüce Meclisin bilgileri
ne sunulacaktır. 

Sayın milletvekilleri, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerine başlamamız 
halinde, kalan çalışma süresi içerisinde bitirilmesi rm'irnScün görülmemektedir. 

Bu nedenle, gene! görüşme ve Meclis araştırma önergeleriyle, sözlü soruları sırasıyla gö
rüşmek için, 20 Şubat 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.50 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —Manisa Milletvekili M. Erdoğan T&tenç'in, Tekel Genel Müdürlüğünde çalışan hademe ve 

bekçilerin sözleşmeli personel statüsüne alınıp alınmayacağına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ekrem Pakdemirli'nin yazılı cevabı (7/1037) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli tarafından 

cevaplandırılmasını sağlamanızı saygı ile talep ederim. 
M. Erdoğan Yetenç 

Manisa 

PTT, Ziraat Bankası, Devlet Demir Yolları, TEK gibi kuruluşlarda hademe ve bekçi kad
rosunda çalışanlar sözleşmeli personel statüsüne alınarak yüksek ücret almaktadırlar. 

Tekel Genel Müdürlüğü bünyesinde hademe, bekçi kadrosunda çalışanlara ise böyle bir 
hak verilmemekte ve mağdur edilmektedirler. 

Tekel Genel Müdürlüğü bünyesinde hademe, bekçi kadrosunda çalışanlara sözleşmeli per
sonel statüsü tanımayı düşünüyor musunuz? Veya ücretlerini artırmayı düşünür müsünüz? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı) 15.2.1990 

Sayı : Bik. 40.01/4-M31 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı (Kan. Kar. Md.) 10.01.1990 gün ve 

7/1037-3992/18451 sayılı yazınız. 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Manisa Milletvekili Sayın M. Erdoğan 

Yetenç tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen soruya ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 
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Bakanlığımız ilgili kuruluşu Tekel Genel Müdürlüğünde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında bu
lunan personelin kadro Unvanları odacı-bekçi olarak belirlenmiş ise de, bu hizmet sınıfında 
istihdam edilen personelin bir kısmı odacı, bir kısmı da bekçi olarak çalıştırılmaktadır. 

Tekel Genel Müdürlüğünde, sözleşmeli personel uygulaması belli bir plân, program ve bütçe 
imkânları içerisinde yürütülmektedir. 

Bu uygulama içerisinde odacı-bekçi sınıfına sıra geldiğinde elbetteki gereği yapılacaktır. 
Bu görevlere yeni alınanlar ise, zaten sözleşmeli olarak atanmaktadır. 

Arz ederim. 
Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Almak'ın, çay ürünü taban fiyatına ve çay üreticilerinin bazı 
sorunlarına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin yazılı cevabı (7/1061) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunlarımın Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını arz ederim. 15.1.1990 
Mahmut Alınak 

Kars 

1. Çay üreticilerinin içinde bulundukları sıkıntıların azaltılması amacı ile yaş çay taban 
fiyatlarını erken bir tarihte açıklamayı düşünüyor musunuz? Günümüzde yaşanan hayat pa
halılığı karşısında yaş cay birim fiyatını genel fiyat endeksine uygun bir şekilde 1 100 TL.sı 
düzeyine çıkarmayı düşünüyor musunuz? 

2. Çay-Kur ve özel sektörün çay üreticilerine olan 260 milyar liralık borcunun ödenmesi 
için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz? Batık şirketleri kurtaran hükümetiniz çay üreti
cilerini de kurtarmayı düşünmekte midir? Bu yaş çay bedelleri için ödeme planı uygulamasına 
geçilecek midir? 

3. Üreticilerin kooperatifler aracılığı ile örgütlenerek ekonomik ve demokratik haklarını 
koruyabilmeleri için hükümetinizce herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Ne gibi tedbirler 
düşünülmektedir? 

4. Çay üretiminin tüketimden fazla olduğu bilinmesine rağmen çay üretiminin ithalatı
nın serbest bırakılması doğru bir uygulama mıdır? Bu uygulama zaten mağdur durumda olan 
çay üreticilerini daha da çok ekonomik sıkıntı içine sokmaz mı? Merkez Bankasının 70 sentlik 
bir döviz ödeme emrinin geri çevrildiği günler ne çabuk unutuldu? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı) 15.2.1990 

Sayı : BİK. 40.03/4-1-375 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 18.01.1990 gün, 7/1061-4049/18621 sayılı yazınız. 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak 

tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 
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1. Yaş çay yaprağı alım fiyatları her yıl, yaş çay yaprağı alım kampanyasının açılışıyla 
birlikte açıklanır. Çaycılık, diğer mevsimlik tarım ürünlerine benzemediği için, fiyatının daha 
erken tarihlerde açıklanmasının üreticiye sağlayacağı herhangi bir fayda yoktur. 

Yaş çay yaprağı fiyatları, üretim maliyetleri, enflasyon hızı, alternatif destekleme tarım 
ürünlerinin fiyatları, çayın dünya fiyatları ve mevcut stoklar dikkate alınarak tespit edilmekte
dir. Bütün bunlara rağmen, memleketimizde aile ziraati şeklinde sürdürülen çaycılığın, ne de
rece zor ve meşakkatli bir ziraat dalı olduğunun bilinmesi ve bölge halkının da tek geçim kay
nağı olması nedeniyle, fiyatlar, daima üreticinin lehine teşekkül ettirilmekte, üreticinin alınteri 
ve emeği en iyi şekilde değerlendirilmektedir. 

2. 1989 Yılı yaş çay yaprağı alım kampanyasında Çay işletmeleri Genel Müdürlüğünce 
296 milyar lira karşılığı 520 bin ton çay satınalınmıştır. 8 Şubat 1990 tarihi itibariyle bunun 
200 milyarı ödenmiş olup, bakiye borç 96 milyar lira da en geç Nisan sonuna kadar bitirilecek
tir. ödemeler aralıksız olarak devam etmektedir. 

Hükümetimiz döneminde Haziran ayında başlayıp en geç Nisan ayı sonlarında bitirilen 
bu ödemeler, 1980'lerden önce, Temmuz-Ağustos aylarında başlanır müteakip yılın Temmuz 
ayı sonuna doğru ancak bitirilirdi. 

4.12.1984 tarih 3092 Sayılı Çay Kanunu ile Çaydaki Devlet Tekeli kaldırıldığından, özel 
sektör de, üreticiden yaş çay yaprağı satınalıp, işleyip, paketleyerek satmaktadır. Bu faaliyetleri 
için herhangi bir kanuni sınırlama ve müdahale yoktur. Bü nedenle, özel sektörle, üreticinin 
karşılıklı olarak sürdürdüğü alım, salım ve ödeme işlemleri tamamen genel hukuk kuralları 
içerisinde cereyan etmekte olup, Bakanlığımızca herhangi bir müdahale sözkonusu değildir. 

3. Çay bölgesinde halen 80 kadar çay üretici kooperatifi vardır. Bu kooperatiflerin kre
diyle alıp üreticilere dağıttıkları gübre bedelleri ile diğer kredilerinin kısa zamanda ödenmesi 
için Çay-Kur'ca gerekli destek sağlanmaktadır. 

4. Çay ithalatının serbest bırakılması veya izne bağlı olması ve gümrük vergilerinin dü
şürülmesi hususunun bir yandan izlenen genel ekonomik politikaların ışığında ele alınması, 
diğer yandan da bir nev'i Türk çayının yabancı çaylarla rekabete açılması ve böylece çayımız-
daki kalitenin yükseltilerek tüketim fazlasının sağlıklı bir şekilde ihracı açısından değerlendi
rilmesi gerekmektedir. 

Arz ederim. 
Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

3. —Manisa Milletvekili M, Erdoğan Ycknç'in, 1983 ydından bugüne kadar göreve atanan imam 
Iıatip lisesi mezunlarına ilişkin sorusu ve Içifkri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun yazüı cevabı (7/1102) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını sağlamanızı saygı ile talep ederim 
M. Erdoğan Yetenç 

Manisa 

ANAP iktidara geldiği 1983 yılından bugüne kadar Bakanlık kadrosu içinde göreve ata
nanların kaç tanesi îmam Hatip Lisesi mezunudur? 
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T.C. 
içişleri Bakanlığı 15.2.1990 

Sayı : PGM-tşlemler 711-104/274 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 09.02.1990 gün ve Kanunlar ve Kararlar 
Dai. Bşk. 7/1102-4241/19239 sayılı yazısı. 

ANAP iktidara geldiği 1983 yılından bugüne kadar Bakanlık kadrosu içinde göreve ata
nanların kaç tanesinin tmam Hatip Lisesi mezunu olduğu hakkında Manisa Milletvekili M. 
Erdoğan Yetenç'in, tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği soruya ait cevap aşa
ğıya çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 
Abdulkadir Aksu 

içişleri Bakanı 

1983 yılında 240 lise ve dengi okul mezunu ataması yapılmış, bunlardan üç'ü imam Hatip 
Lisesi mezunu olup, biri görevinden naklen ayrılmıştır. 

1984 yılında İS lise ve dengi okul mezunu ataması yapılmış olup, ataması yapılan imam 
Hatip Lisesi mezunu yoktur. 

1985 yılında 226 lise ve dengi okul mezunu ataması yapılmış, bunlardan altısı imam Ha
tip Lisesi mezunu olup, biri görevinden naklen biri de islifaen ayrılmıştır. 

1986 yılında 49 lise ve dengi okul mezunu ataması yapılmış, bunlardan bir kişi tmam Ha
tip Lisesi mezunudur. 

1987 yılında 204 lise ve dengi okul mezunu ataması yapılmış, bunlardan iki kişi imam 
Hatip Lisesi mezunudur. 

1988 yılında 10 lise ve dengi okul mezunu ataması yapılmış olup, ataması yapılan imam 
Hatip Lisesi mezunu yoktur. 

1989 yılında 5 lise ve dengi okul mezunu ataması yapılmış olup, ataması yapılan imam 
Hatip Lisesi mezunu yoktur. 

1990 yılında bugüne kadar herhangi bir atama yapılmamıştır. 

/ 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

78 ÎNC1 BİRLEŞİM 

15 s 2 . 1990 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME YE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi 
grupları adina grup başfcanvekilleri Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt, İstan
bul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 5 ar
kadaşının; terörle ilgili olarak Hükümetin çalışmaları ve alınan tedbirler konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

X 1. — Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, 
Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı 
ile 3096 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, 
İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/624, 1/137) (S. Sayısı : 362) 
(Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

2. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) 
(S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 
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3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının Sigara, Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Mil
letvekili Cüneyt Canver'in 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın 
Zararlarının önlenmesi tçin 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına 
(Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 
28.11.1989) 

4. — 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. 
Sayısı: 289) (Dağıtma tarihi : 29.11.1989) 

5. — İsparta Milletvekili Süleyman Dömirel ve 57 Arkadaşının, 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa 
Komisyonu Raporu (2/119) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma tarihi: 4.12.1989) 

6. — 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/631) (S. Sayısı : 294) 
(Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

7. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1/641) (S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 20.12.1989) 

8. — Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(S. Sayısı : 119 ve 119'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 8.11.1988; 29.1.1990) 

9. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/415) (S. Sayısı : 120 ve 1207ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.11.1988; 29.1.1990)( 

10. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 Mayıs 1987 
Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/202) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1990) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmza
lanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/501) (S. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi : 30.1.1990) 

12. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı: 351) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 
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|X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Kar
şılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kânun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi: 31.1.1990) 

14. — Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayı
sı : 356) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve Ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 17. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ifc Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşımın 2924 Sayılı Orman Köylüleriınün Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/569) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Hindistan Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına ilişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi: 
7.2.1990) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile isveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

(x) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




