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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak, iki oturum yaptı. 
tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Danıştay kararlarına rağmen, Aliağa Gencelli mev

kiinde yapılan kamulaştırma işlemlerine ilişkin gündem dışı konuşmasına Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Fahrettin Kurt cevap verdi. 

Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün, Körfez krizinin ekonomimize etkilerine; 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver, Malezya seferi yapan THY uçağının Kuala-Lumpur 

Havaalanına inişte karşılaştığı sorunlara; 
ilişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 10 arkadaşının, istanbul'da 1990 yılında mey
dana gelen olayların gerçek nedenleri ile sorumlularını ve bu ilde asayiş ve huzurun sağlanma
sı için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/112) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin, gündemde yerini alacağı ve ön-
görüşmesinin, sırasında yapılacağı; 

Samsun Milletvekili Ali Eser'in (6/768); 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun (6/854) ve (6/866); 

Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin (6/825); 
Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soruların geri verildiği; 
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Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve İS arkadaşının, Sümerbank ve özelleştirmeye tabi tu
tulacak diğer kamu iktisadî teşebbüsleri ile ilgili suiistimal iddialarının gerçeklik derecesini tes
pit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/82), yapılan öngörüş-
melerden sonra, kabul.edilmediği; 

Açıklandı. 
25 Eylül 1990 salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.10'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulluûim Araş 
Kâtip Üye 

Bursa 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
24.9.1990 Pazartesi 

Teklif 
1. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve altı arkadaşının 5434 sayılı T.Ç. Emekli San

dığı Kanununun 12 nci maddesinde değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi (2/395) Plan ve 
Bütçe Komisyonuna (Başkanlığa geliş tarihi : 19.9.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Kocaeli Milletvekili Ömer TürkçakaPın, Çevre Kirliliğini önleme Fonundan illere 
ayrılan tahsisatlara ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1543) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 20.9.1990) 

2. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Sımak İlindeki kömür ocaklarının hafriya
tında çalışan vatandaşların katırlarına güvenlik güçlerince ateş açıldığı iddiasına ilişkin tçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1544) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.9.1990) 

3. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Sımak tli merkezinde oturan vatandaşlara 
ait meyve ve kavak ağaçlarının güvenlik güçlerince kesildiği İddiasına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1545) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.9.1990) 

4. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, kalkınmada öncelikli yörelere verilen teşvik 
kredilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1546) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.1990) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 28 arkadaşının, millî eğitimimizin içinde bulun
duğu sorunları ve bu konuda izlenecek yeni politikaları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/113) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.1990) 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sarıgül 
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25.9.1990 Salı 
Teklifler 

1. — Tokat Milletvekili Kenan Süzer ve Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Ankara Esen-
boğa Havalimanı Adının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/396) (tçişleri Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.9.1990) 

2. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, PTT, DDY Mensuplarının Bazılarına ve Bele
diyeler Dahil Tüm Kamu Kuruluşlarındaki Yangın Söndürme Personeline, Fiilî Hizmet Zammı 
Verilmesi tçin 5434 Sayılı Kanunun 32 nci Maddesine Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/397) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa gcüş tarihi: 21.9.1990) 

3. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 
nci Maddesinin "ORTAK HÜKÜMLER" Başlıklı Bölümünün (A) ve (B) Bentlerinin, Bazı 
Fıkra ve Alt Bentlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/398) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geUş tarihi: 21.9.1990) 

4. —. Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 12.1.1982 Tarihli ve 2595 Sayılı Kanunla Değişik 104 üncü Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/399) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 21.9.1990) 

Tezkereler 
1. — Mehmet Çakır Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 

Tezkeresi (3/1364) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.1990) 
2. — Sinan Demir Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 

Tezkeresi (3/1365) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.9.1990) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, 3029 ve, 3278 numaralı kanunlar uyarınca 

gerçekleştirilen gayrimenkul satışlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1547) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.1990) 

2. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Muş ilindeki kampta bulunan Iraklı sığın
macılara baskı ve haksızlık yapıldığı iddiasına ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1548) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.1990) 

3. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Savunma eski 
Bakanı Ercan Vuralhan'ın, Dışişleri Bakanlığındaki göreviyle ilgili yolsuzluk iddialarına karşı 
korunduğu ve soruşturmasına katılan diplomatların cezalandırıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/1549) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.1990) 

4. — tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, tzmir tli Selçuk İlçesini ziyaret eden turist
lere ülkemizi tanıtmak amacıyla getirtilen Yugoslavya basımı kitaba ilişkin Kültür Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1550) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.1990) 

5. — tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Güneydoğu Anadolu Projesini ve uygula
masını incelemek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki gazete temsilcilerine yapılan da
vete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1551) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.9.1990) 
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BİRİNCt OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ay t ekin KotU 
KÂTİP ÜYELER : Ali Sami Akkaş (Balıkesir), Ertugrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 11 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda bulunan milletvekille
rinin işaret buyurmalarını rica ederim. 

(İzmir Milletvekili Veli Aksoy'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1, — izmir Milletvekili Türkân Akyol'un, Türkiye'de eğitimdeki temel sorunlara ilişkin gündem 
dışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol'un cevabı 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, 3 arkadaşımıza gündem dışı söz vereceğim. 
İzmir Milletvekili Sayın Türkân Akyol, Türkiye'de* eğitimdeki temel sorunlar konusunda 

gündem dışı söz istemiştir; buyurun Sayın Akyol. (SHP sıralarından alkışlar) 
TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; hepinizi saygıy

la selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Huzurlarınızda bulunuş nedenim, geçtiğimiz 
hafta kamuoyuna "TÜStAD Raporu" diye yansıyan bir eğitim raporu üzerine görüşlerimizi 
sunmaktır. 

Gerçekten, Türk Sanayicileri ve işadamları Derneğinin "Türkiye'de Eğitim Raporu", geç
tiğimiz hafta sonu kamuoyuna yansıdıktan sonra, çok önemli bir yer tuttu. Rapor, büyük ilgi 
topladı ve hafta sonunda, tüm basın ve köşe yazarlarına konu oldu. Eski ve yeni bakanlarımız 
konuştular; tepkileri ya da beğenileri yansıdı. Sayın Cumhurbaşkanımız raporu beğenmediler. 
Hemen arkasından, Türkiye din görevlileri, TÜSÎAD'a ağır eleştiri yöneltirken, Sayın Cum
hurbaşkanımıza da teşekkürlerini yolladılar. Böylece, rapor, çok ciddî bir güncel konu haline 
geldi. 

Sayın milletvekilleri, aslında bu rapor, 1,5 yıllık yoğun bir emeğin ürünü olan, geniş kap
samlı bir rapordur. Raporun önsözünde, niçin hasırladığı belirtiliyor. Kısa bir alıntı yapmama 
izin veriniz. 

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelerin, çağımızdaki sanayi toplumunun biçimini değiş
tirdiği vurgulanıyor ve "Artık sanayi toplumu, bir enformasyon toplumu, bir bilgi toplumu 
niteliğine büründü. Dolayısıyla da, sanayi toplumunda, üretimi ve maliyeti etkileyen en önem
li faktör de, yoğun bilgi ve beceri düzeyidir, yani eğitimdir" deniyor. 
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Böylece eğitim, çağımızda yaşamsal bir önem kazanmıştır. Bu, hep böyleydi; ama, bu
gün, iş adamları ve sanayicilerimizin ağzından da bunu çok net bir biçimde işitiyoruz. Çünkü, 
kendilerinin uğraş alanında nitelikli insangücü, yaşamsal bir önem taşımaktadır. Bu nitelikli 
insangücünü eğiten de, eğitim programları, okullar ve eğitimin bütünüdür. 

AT ülkelerinde en ünlü 40 sanayi kuruluşu, 1983'ten beri bilgi toplumuna dönüşen Ame
rika Birleşik Devletleri ve Japonya'daki eğitim gelişmelerini izlemektedirler, hem de çok ciddî 
izlemektedirler; çünkü, ülkelerarası rekabette, artık, eğitim, stratejik bir önem kazanmıştır. TÜ-
StAD, işte bu gerekçelerle yaptırdığı, hazırlattırdığı bu geniş kapsamlı raporda, özellikle bir 
noktayı vurgulayarak, bilimsel ve tarafsız kalındığını da özenle belirtiyor. 

TÜSİAD'ın Türk eğitimine gösterdiği ilginin nedeni ve gerekçesi, gene raporda belli, sa
yın milletvekilleri. Bunu da özetlersek: 

Eğitim sisteminin yapısını yönlendirecek en önemli etken, ekonominin, çeşitli sayıda ve 
nitelikte insangücü gereksinimidir, yani ekonomik taleptir. 

Bu çerçeve içinde, ANAP İktidarının, ihracata yönelme stratejisiyle yürütülen serbest pi
yasa ekonomisi süreci yaşanırken, bu süreçte istihdam politikası düzenlenememış, meslekler 
tanımlanamamış, yarı vasıflı işçiden, yüksek teknikere kadar kademeler, belirlenememiştir. 

özetle; ekonomik kalkınma modeli, kalkınma faktörü olarak, eğitim sistemini olumlu yönde 
etkileyememiştir. İşte, temel gerekçe budur. 

Sayın milletvekilleri, TÜSİAD, nihayet Türkiye'de eğitim konusunu irdelemek ve araştır
mak gereği duymuştur; çok da iyi yapmıştır. Gerekçesi ne olursa olsun, bu girişimi için TÜSI-
AD'a teşekkür etmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü, bu rapor çok önemli birçok gerçeği 
ortaya çıkarmış ve çok önemli yaşamsal bazı sorunlara da değinmiştir. 

Raporda, eğitim sistemini etkileyen dış faktörler; yani bir ülkenin tarihî oluşumu, yöne
tim biçimi, nüfusun sosyoekonomik yapısı, gelişmişlik düzeyi gibi faktörler ile, geleneksel eği
tim sisteminin dört temel öğesi irdelenmiştir. Bunlar, öğretmen, öğrenci, öğretim programları 
ve mekân konularıdır. Bütün bunlar, raporda, ayrıntılarıyla mevcut. 

Bu raporun, irdeleme yöntemi farklılığına rağmen, temel ilkesi açısından, SHP'nin eğitim 
programı ve eğitim planlamasına çok benzerlik gösterdiğini de vurgulamak istiyorum. Yedi yıl 
önce kurulmasından günümüze birçok defalar çeşitli vesilelerle Yüce Mecliste huzurunuza ge
tirdiğimiz, Plan ve Bütçe Komisyonunda ve çeşitli komisyonlarda defaatle vurguladığımız te
mel eğitim ilkelerini, bu sefer bu raporda görmek, doğrusu, hem etkileyici ve hem de biraz 
şaşırtıcı. Bir sosyaldemokrat partinin temel ilkeleri, bir iş adamları grubunca benimsenip, top
lanabiliyor... tşte, çağdaşlaşmada, galiba esas önemle üzerinde durulması gereken olay da bu 
oluyor. 

Ben bu raporun ayrıntılarına girmiyorum; ama, çok önemli gördüğüm iki noktaya, bu 
vesileyle bir kez daha değinmeden edemeyeceğim. Bir tanesi, eğitime en çok etki yapan, nüfus 
faktörüdür; nüfusun hareketliliği ve Türkiye'nin nüfus yapısıdır. Bildiğiniz gibi, ülkemiz, nü
fusu en hızlı artan, dünyada en hızlı çoğalan ülkelerin sıralanmasında, 16 net sırada bulun
maktadır. Türkiye, yüzde 2.5'luk, yıllık nüfus artışı ile, her 25 yılda, bir misli nüfusa sahip 
olan bir ülkedir. 2000 yılında nüfusumuza 23 milyon daha eklenecektir. Çeşitli tahminlere gö
re, 2000 yılında nüfusumuz, 67 milyon ilâ 73 milyon arasında; yani 10 yıl içinde ortalama 70 
milyon dolayındadır. 
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Bildiğiniz gibi, nüfusumuzun yapısı da çok ilginç; genç nüfus yapısı var. Nüfusun genç 
yapıda oluşu, eğitime en önemli etkenlerden biridir. "Eğitim çağı nüfusu" denen 5 ila 24 yaş 
arası nüfusumuz, genel nüfusun yüzde 46'sını oluşturuyor. Bu, çok çarpıcı, çok iyi dikkate 
alınması gerekli bir husus. Türkiye nüfusunun yansı, eğitim çağında, sağlık hizmeti bekleyen, 
gelişim çağında ve Türkiye gerçeklerinde tüketici bir yerde yerleşmiş bir nüfus yapısı. Bu nü
fus, erkenden, yani 18-24 arası bir yaş döneminde işgücü olarak iyi eğitilse, donansa ve üreti
me katılsaydı, bugün biz neler olmazdık... 

Bu genç nüfus artışının bir başka ölçütünü de şöyle sunmak istiyorum: 

Sayın milletvekilleri, 1985 nüfus sayımında yaş ortalamamız 19... Türk nüfusunun yarısı, 
20 yaşın altında. Her 4 Türk'ten 3'U, 40 yaşından küçük. 65 yaş üstündeki nüfus, toplam nü
fusumuzun sadece yüzde 4,2'si. 

Artan bu genç nüfus için, son yıllarda neler yaptık?... Korkarım, 1980'den günümüze, çok 
önemli bir devreyi, ciddî bir biçimde ziyan ettik ve yitirdik arkadaşlarım. On yıldır iktidarda 
olan Anavatan Partimizin, özellikle son yedi yıl, tam ekseriyetle iktidarda bulunduğu dönem
de uyguladıkları politikalarda, bir temel ilkeleri vardı; bu temel ilkeyi hep irdeledik, hep eleş
tirdik; ama, sesimizi duyuramadık. Neydi bu temel ilke? önce, ekonomiyi büyütmek... Ondan 
sonra, sosyal politikalara sıra gelecekti. "Ünce ekonomi" deniyordu; ekonomiyi büyütmek, 
ülkeyi zenginleştirmek... Ondan sonra, sosyal politikalar... Oysa, şu nüfus gerçekleri hep göz
lerinden kaçtı; çünkü, artan nüfus, bu devamlı devinim, bekleme kabul edemiyordu. Nitekim, 
son on yılda nüfus hareketlerindeki anlatmaya çalıştığım bu sayılarla düşünürseniz, bir kuşak 
ilkokula geldi, hatta bitirmek üzere. Her yıl doğan 1 milyon 300 bin çocuk ve 1 milyon dola
yında ilkokul kapısında bekleyen öğrencisi, giderek ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitelerde 
sıra ve yer bekleme durumunda idi. 

Sayın milletvekilleri, buna hiçbir hazırlık yapmadık. Şimdi ise, sorunlar bir misli yoğun 
bir biçimde önümüzde ve bugün, TÜSİAD Raporundaki bu son verilerle, olayın ne kadar cid
dî boyutta olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. 

Gelelim ikinci ve fevkalade önemli konuya: Bu hızlı nüfus artışı, eğitim plansızlığı, ülke
nin gerek ve gerçeklerine uygun bir planlama olmayışının, eğitim durumumuza etkileri; yani 
bir başka deyimle, eğilim durumumuzun gerçekleri nelerdir? 

Bugün Türkiye'de her yüz kişiden 22,6'sı okuma-yazma bilmemekte; her yüz kişiden or
talama 18,5'i ilkokulu bitirmeden hayata atılmış bulunmakta ve her yüz kişiden 95,7'si -96'ya 
yakını- örgün millî eğitim sistemi içinde herhangi bir meslek eğitimi görmeden hayata atılmış 
olup; yani, her yüz kişiden 96'sı, eğitimsiz bir işlevle görev yapmaktadır, tşte, bugün TÜStAD 
raporunun altında yatan temel gerekçe ve böyle bir rapor hazırlama gereği duymalarının altın
daki neden, bu sayıda yatmaktadır. 

Bir başka çok hazin gerçek: Bugün Türkiye'de 6,7 milyona yakın kadın okur-yazar değil
dir. Bu, ülkede, erkek okur-yazar olmamasından çok daha vahim ve ciddî bir sorundur. Çün
kü, aile yapısında kadın, çocuklarının, evinin ye ailesinin eğitiminden de sorumlu temel kişidir 
ve eğer bir ülkede ortalama 7 milyon kadın okur-yazar değilse, bunun üzerinde son derece cid
dî düşünmek gerektiğine inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bunu, okuma-yazma oranından, ilkokullarda okullaşmaya; ortao- , 
kullardan, üniversitedeki oranına kadar giderek büyütebilirsiniz; ama, bu somut rakamların 
dışında bir başka gerçeği daha vurgulamakla yarar var: Bu gerekçelerin bölgesel farklılıkları 
da, birbirinden çok vahim bir biçimde değişiktir, örneğin, Güneydoğu Anadolu'da yüz vatan-
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daşımızın 73'ü ve yüz kadından 82'si ilkokul diplomasına sahip değildir. Oysa, ilkokul, yasal 
olarak zorunludur ve Anayasamıza göre, devlet eliyle ücretsiz verilmesi gereken bir eğitim hiz
metidir ve ülkemizde hâlâ yüz kadından 82'sinin ilkokul diplomasının bulunmayışı da bir ger
çektir. Rapordan alıntı yaptım. 

Bütün bunların eğitime yansıması böyle de, acaba, eğitimde, cumhuriyet tarihinden gü
nümüze, neler yaptık? İzin verirseniz, kısaca bir de ona değinip, içinde bulunduğumuz duru
mu irdelemek istiyorum. 

Eğitime etki yapan faktörlerin -nüfus gibi- en önemlilerinden bir tanesi de, dış etkenler
den birisi de, eğitimin yöntemidir, metodudur, birlikteliği ve bütünlüğüdür. Biliyorsunuz, Ata
türk'ün Türk Devrimi, ilk kez bir Müslüman ülkede, kişi egemenliğinden, ulus ve toplum ege
menliğine geçişi kanıtlamıştır. Bu arada, ulusal egemenliğin, ulusal birliği ve ulusal birliğin 
de, ulusal kültürü gerektirdiği de yadsınamaz. Ulusal kültür de, bir ulusal eğitim sisteminden 
geçer; ortak, tek, birliktelik içinde ve bir bütün olarak eğitim sistemidir. 

Cumhuriyetin başında Osmanlılardan devraldığımız eğitim sisteminde, bu ulusal bütün
lükten, bu millî bütünlükten söz etmek mümkün değildi. O zamanki eğitimi hatırlayınız... Tür
kiye Cumhuriyeti, Osmanlılardan, üç dikey kanalda, birbirinden bağımsız üç eğitim türü, dev
raldı. Bunlardan bir tanesi, mahalle mektepleri ve medreselerdeki Kur'an eğitimi ve Kur'an dili 
de Arapça olduğu için, Arapça ezberci bir medrese eğitimi; ikincisi, tanzimat yenilikçi okulla
rında idadi ve sultaniler ve bir de yabancı dil eğitimi veren ya da azınlıkları eğiten okullar, ko
lejler... Böyle bir miras devraldık. Bunlar, öylesine birbirinden ayrıydı ki, insanları üç ayrı ya
şam biçimine hazırlayan bir eğitim türü veriyordu. En büyüğü, en etkini, en ağırlıklı olanı da, 
Arapça din eğitimi ağırlıklı medrese mektepleriydi, o zamanın medreseleri veya mahalle mek
tepleriydi. Bu mahalle mektepleri, daha çok vakıflar ve kişiler tarafından kurulmuş ve halkı 
din ve şeriat baskısı altında tutan bir nitelik taşıyordu. Cumhuriyetin başında, 70 bin vakfın 
çoğu, eğitim vakfıydı; yalnız İstanbul'da olanların sayısı fevkalade büyüktür. 

Atatürk'ün köklü reformlarının başında, eğitim reformunun Tevhidi Tedrisat Kanunu ge
lir. 3 Mart 1924'te, eğitimi birleştirmek için, bir günde üç yasa çıkarıldığını hatırlayınız: Eğiti
min birlikteliği, halifeliğin kaldırılması, Şer'iyye ve Evkaf Vekâletinin kapatılarak, yerine, Di
yanet tşieri ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün kurulması... 

Sayın milletvekilleri, çok iyi bildiğimiz gibi ve çok iyi yaşadığımız gibi, Tevhidi Tedrisat 
Kanunu, eğitimin laikliğinin temel ilkesidir. Bununla, Türkiye Cumhuriyetinin ilk eğitim siste
minin temelleri atıldı. 

BAŞKAN — Sayın Akyol, sürenizi çok aştınız. 
TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Efendim, bir 5 dakikanızı istirham edebilir miyim? 
BAŞKAN — Lütfen toparlayın. 
TÜRKÂN AKYOL (Devamla) — Toparlayacağım efendim. 
Buradan günümüze kadar gelirken, çok mesafe aldık, önce, birinci tip okullar kapatıldı; 

"Sultanîler, idadîler" adı altındaki okullar, "liseler" olarak genişletilip, Türkiye'ye yayılmaya 
çalışıldı ve azınlıkların dil eğitimi veren okulları ve kolejler de devletin denetimine girdi. 

Cumhuriyetin gelişiminden 1949-1950'lere kadar bu olay böyle devam ederken, 1965'te çı
karılan 633 sayılı Yasayla, Kur'an kurslarını açma, yönetme ve denetleme yetkisi müftülüklere 
verildi ve kurstaki 5 bin dolayındaki öğrenci sayısı, birdenbire 155 bine çıktı ve yakın tarihimi
zin en önemli ve en vahim gelişmesi de, 1982 Anayasasında, ilkokuldan lise sonuna kadar, din 
dersleri zorunlu hale geldi. 
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Vahim olduğunu şunun için belirtmek istiyorum: Henüz bu din derslerini okutacak nite
likte öğretim görevlisi, öğretim üyesi, öğretmen yetiştirme imkânına sahip değildik. Onun için, 
günümüze kadar olan gelişmelere değinmeyeceğim Sayın Başkanım; ama çok önemli bir başka 
şeyi söylemek istiyorum, beş dakika izninizle... 

"67 yıl sonra, bugün, 67 yıl önceki duruma, hem de daha gelişmiş ve bilinçlenmiş bir kad
ronun baskısıyla, geri dönme eğilimi gözlenmektedir." 

Bunlar benim laflarım değil, rapordan aynen aldım. Buna yürekten katılıyorum; her vesi
leyle ve her yerde bunları tekrar ettiğimizi de hatırlamanızı istirham ediyorum. 

Birinci kanal eğitim geri dönmüştür; "Medrese" adıyla değil; ama kontrolsüz Kur'an kurs
ları eğitiminde. Kur'an dili de Arapça olduğu için, Arapça öğretimi ve ibadet zorunluluğuy-
la... Kanunsuz tarikatlar, çoğu bunlara bağlı kişi ve kurumlarca açılan ve yönetilen binlerce 
Kur'an kursunda, gencecik kafalarımız, ilk önce kendi dilini ve eğitimini görmeden bunları 
öğrenmekte... 

İkincisine gelince; Bugün "liseler" dediğimiz, altyapısı fevkalade eksik ve yetersiz olan 
ve mezun ettiği öğrencinin üçte ikisi üniversite kapılarında yığılmış, "Mutsuz ve sistem kurba
nı öğrenciler" diye adlandırılan genel liselilerimizin durumu ve bir de ayrıcalıklı dil bilgisi ve
ren, parayla eğitim veren kurumlar... Bunları da, eski kurumların biriyle, rahatça mukayese 
edebilirsiniz. Çocuklarını, ücretini ödeyebildiği takdirde bu kurumda okutan ana-babalar, en 
azından servetle bir gelecek, bir saygın meslek ve bol paralı bir meslek bulma imkânlarına sa
hipler. Neler pahasına?.. Diğer binlerce, üniversite kapısında yığılan öğrencilerin mutsuzluğu 
pahasına... O halde, 67 yıl sonra, eğitimimizde -tabirimi affediniz- yine "eski tas eski hamam" 
yine eski noktaya gelmiş bulunuyoruz. 

Bunun çaresi yok muydu?.. Tabiî vardı. Yedi yıl evvel temel bir eğitim programlanması... 
Her şeyden önce, sosyal devlette, eğitim gibi, kişinin temel hakkı olan bir eğitim işlevinin, dev
let eliyle parasız verilmesi ilkesi, eğitim altyapısına gerekli önemin verilmesi, her şeyden önce 
devlet bütçesinden eğitim için, cumhuriyet tarihinin, son yedi yıldaki en düşük rakamı yerine, 
bu artan nüfus, çoğalan gençlerin hesabı da yapılarak, gerçekçi bir payın ayrılması. 

Bugün, TÜSİAD raporunda, eğitim için bütçeden ayrılması gerekli payın en az yüzde 25 
olması isteniyor. Çok da doğaldır bu istem; çünkü, yıllardan beri birikmiş olan eksiklikler de 
bununla çözülecek. 

Bütün bunlar yazıldı, söylendi, çizildi... Yeterince dikkate alındığını hiç sanmıyorum; çünkü 
hâlâ aynı sakınca devam etmekte, ttiraf etmeliyim ki, son yılda, ilk kez, ANAP hükümetleri, 
eğitim bütçemizi bir miktar artırmış görünüyorlar; yüzde 11,5-12'lere çıkmış bulunuyor; ama 
son on yılın, bu sayıda ilk ve tek yüksekliği. Birtakım şeyler yapılmadı mı?.. Tabiî yapılıyor. 
Emeği geçen tüm saygıdeğer görevlilere şükran duygularımı söylemek isterim; ama başında ya
pılan temel bir hatanın dönüşü, son derece güçtür; çünkü, en azından, yedi yılı bir iktidarda 
ve bir on yıl yitirmiş bulunuyoruz. 

TÜSİAD raporu nedeniyle bir kez daha söylenmiş olsalar bile, bu konulara değinmiş ol
maktan gerçekten çok mutlu oldum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılarımı 
sunuyorum efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Akyol'un konuşmasını cevaplamak üzere Sayın Millî Eğitim Bakanı Avni Akyol, 

buyurunuz. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİAKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekili 
arkadaşlarım; Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum ve hepinizi en içten duygularımla, saygıla
rımla selamlıyorum. 

Sayın AkyoPa da yürekten teşekkür ediyorum ve sıcağı sıcağına, bu rapor üzerindeki gö
rüşlerimizi Mecliste açıklama suretiyle, yeniden tekrarlama imkânı, fırsatı verdikleri ve dolayı
sıyla, millî eğitimimiz üzerinde tekrar kamuoyu oluşturmaya ikinci bir vesile ve fırsat oldukla
rı için şükranlarımı sunuyorum. Ancak, bilim adamı olarak tanıdığımız Sayın Bayan Akyol'-
dan, bilimsellik değeri hâlâ tartışma götürür ve bana göre bilimsellik değeri olmayan bir konu
yu, bilimsellik adına savunmuş olmalarından dolayı biraz yadırgadığımı ifade etmek istiyo
rum. 

İkincisi: Raporu, TÜSİAD kendine mal etmiyor ki, çok değerli dostum, ilişkilerimizin 
çok iyi ve sıcak olduğu ve Millî Eğitim Komisyonu çalışmalarında kendilerinden büyük ölçüde 
yararlandığım bir değerli bilim adamı, Profesör Sayın Akyol TÜSİAD'ın kendine mal etmedi
ği bir raporu, onlara maletme ihtiyacı duyuyor. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Bu raporu TÜSİAD yayınladı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Hayır. 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Üslubumu biliyorsunuz ve beni 

tanıyorsunuz; ama zaman kaybetmeden, TÜSİAD'ın raporunun önsözünü okuyayım. Bu ra
porun önsözüne bakınız, hiçbir şekilde bu hususu kabul etmiyor ve bu konudaki görüşlerimi 
de ifade etmek istiyorum. Hilton'da yapılan toplantıda da, kendilerinin huzurunda söyledim 
ve onlardan tepki gelmedi; sizden de gelmesin. O zaman başka soru soranm, o zaman başka 
soru sormama gerekçe hazırlamış olursunuz. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Zor sormayın! 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Sayın Hasan Fehmi Güneş, hele 

size zor sormam!.. 
Tarafsız kaldığımı ifade etmek için, huzurlarında yaptığım ve anında söylediğim cümleyi 

aynen okuyayım. Eleştiriye açığım, eleştirisiz demokrasi olmaz. Bakınız: "önsözlerinde belir
tildiği gibi, başta Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneğimize, Türkiye'de, eğitimi bir incele
me konusu yaptırmış olmasından dolayı teşekkür ediyorum" diye başladım; "önsözlerinde 
de belirtildiği gibi, eğitimi, Türkiye'nin en önemli bir sorunu olarak görmelerinden ve bu mak
satla Sayın Zekâi Baloğlu gibi, meslek hayatının tamamını millî eğitimde geçiren ve özellikle 
son yıllarda üst görevlerde önemli hizmetlerde bulunan bir eğitimciye bu incelemeyi yaptırmış 
olmalarından dolayı, Dernek Başkanı Sayın Cem Boyner'e, yönetim kurulu arkadaşlarına, özel
likle ve tekrar şükranlarımı, takdir ve tebriklerimi sunuyorum" dedim. 

Ama, arkasına bakınız; o raporun değil, benim raporumun devamına bakınız... Bunu siz
lere gönderdim, orada da aynı şeyleri söyledim; kendine saygıyı yitirmemek, size saygısızlık 
etmemek için. 

Doğrular üzerinde kalmaya özen gösteriyorum; çünkü her şey geçicidir. Kalıcı olan değer, 
insanlık, hak, adalet kavramları, onurdur; üstü boştur. 

önsözde; "Raporun Sayın Zekâi Baloğlu tarafından yazıldığı -aynen oradan aldığım 
cümlelerdir- ancak, TÜSİAD'ın yayınlarında bilimsel ve tarafsız kalmayı amaç edindiği; bu 
sebeple de, bu raporda belirtilen değerlendirmelerin -lütfen dikkat ediniz- TÜSİAD'ın görüş-
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leri ile doğruUan bir ilişkisinin olmadığı..." Aynen aldım, siyah puntolarla yazdım.. 
TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Gerçekleri değiştirir mi, Sayın Bakan? 
MtLLÎ EĞtTÎM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Tabii değiştirmez. 
Gerçekler konusunda ifade edeceğim: Hangisi gerçektir, hangisi değildir; hangisi alınmış

tır, hangisi çalınmıştır; bir vefa duygusuyla dahi gerçekler saklanmıştır? Bunları söyleyeceğim. 
Bu tartışma başlamıştır; söyleyeceğim. 

"...hususu özellikle açıklanmıştır" diyorum; ama bir şeyi söylüyorum; Allah mahcup et
medi, onu yaşıyoruz şimdi. Şu cümleme bakınız, dedim ki: "Ancak, TÜSÎAD gibi, ülke ça
pında ve sosyal hayatımızda çok önemli ve ağırlıklı bir yeri olan kuruluşumuzun, yaptığı veya 
•burada olduğu gibi- yaptırdığı çalışma ve araştırmaların, ülkemizde büyük yankılar uyandıra
cağı şüphesizdir." 

Bunu huzurlarında ifade ettim, aynı anda söyledim, çoğalttım, hiçbir parti ayrımı yap
maksızın sundum, işadamlarına da gönderiyorum; bunu söylüyorum. Bu bakımdan, büyük 
bir titizlik ve ciddiyetle inceleme gereğini duyduğumuzu ifade ediyorum. 

Buna girmeden verdiğimiz cevapları -Sayın Akyol'un üzerinde durduğu hususlardaki gö
rüşlerimi de ifade ederek- orada neler söylediğimi ve bu rapor üzerindeki görüşlerimi arz et
mek istiyorum. 

"Raporun, 1,5 yıllık bir çalışmanın ürünü oluşu; bilimsel ve tarafsız oluşu..." 
Bilimsel bir çalışma, her şeyden önce, bilimsel yeterliliği gerektirir. Sanıyorum, bunda mu

tabıkız. Bilimsel yeterliliğin ölçüsü vardır. Bilimsel yeterliliğin ölçüsü, bilimsel davranıştır. Bi
limsel davranışın üstü, bilimsel ahlak ve karakterdir. 

Bunları burada bulamıyorsunuz, göremiyorsunuz. Neden?.. Bilim adamlılığı ne ile ölçü
lür?.. Bilim adamını tayinle mi yaparsınız? Nelerden geçerek geldiniz? Lisans öğrenimi dahi 
olmayan -bunları söylemekten dolayı üzgünüm- lisansüstü eğitimi dahi olmayan ve tek bir kişi 
tarafından hazırlanan bir rapora "bilimsel" demek, doğru mudur? (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Bilimsellik bu kadar ucuz mudur? Bilimsellik bu kadar ucuzsa, tayinle yapalım!.. 

ERTEKtN DURUTÜRK (İsparta) — Sakin ol Sayın Bakan, sakin ol.. 
MİLLÎ EÖİTtM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Hiç olmazsa sizden gelmesin... 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim. Sayın Bakan, karşılıklı konuşmayalım. 
MtLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Acaba, üslubumu tayin yetkisini 

ve iznini sizden mi almam gerekiyor?! 
ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Rica ediyoruz... 
MİLLÎ EÖİTtM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Onu da yaparız; ama usulleri 

bozarız; anarşi başlar, kaos başlar, kargaşa başlar, adap değişir, usul değişir, erkân değişir. 

Gerçekten, bu çalışmanın bilimselliğini iddia etmek için, bürokraside edinilen görevlerin 
yazılmasıyla yetinilmemeli, "Bilimsel kariyerim şudur" denmeli; "Eğitim planlaması uzmanı
yım, ekonomistim, sistem analizi uzmanıyım" denmeli; nereden mezun olduğu ve kimlerle ça
lışıldığı da yazılmalı. Bir adamın ismiyle, üç beş kişinin ele alamayacağı kadar ciddî, hayatî, 
milletin geleceğiyle ilgili bir millî konu, bir kişinin tekeline ya da bir derneğin -kaldı ki, derneği 
ayırıyorum; Dernek, benimsemiyor. Yaptırmış dahi olsaydı- tekeline bırakılamazdı. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri) Çünkü, eğilimde, millî eğitimde, devlet adına sorumlu, yükümlü 
olar/-MilIÎ Eğitim Temel Kanunu Madde. — 56)- Millî Eğitim Bakanlığıdır. Hiçbir bakana söy
lenmeyen söz, öğretimde Birlik Kanunu gereğince, Millî Eğitim Bakanlığı için söylenmiştir. 
öğretimde Birlik Kanununa bakarsanız, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa bakarsanız, 
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her yerde, (evde, bahçede, işyerlerinde) eğitimin millî eğitimin, amaçlarına uygun olup olmadı
ğının incelenmesi görevinin, 56 na maddeyle, Miltî Eğitim Bakanlığına verildiğini görürsünüz. 
Miltî eğitim meselesi, hassas bir meseledir. Bütün insanlan kucaklaması gereken mesele, hiç 
kimseyi ayırmaması gereken mesele... Eleştiriye, her şeye açık olması gereken mesele; ama eği
timin bir önemli yanı var, bunda hassas olmalıyız; insan açısından, toplum açısından... tnsan 
açısından, insanları birleştirici fonksiyonu, uzlaştırıcı fonksiyonu; toplum açısından, kaynaş
tırıcı ve bütünleştirici fonksiyonu... Eğitim konusunda hangi bilimsel kitabı açarsanız açınız, 
hangi araştırmaya bakarsanız bakınız; dünyadaki en ileri araştırmaları inceleyiniz, bu kavram
lardan -hangi rejimi seçerse seçsin, ister en liberal, ister en katı- bu amaçlardan, kendi felsefe
si, kendi rejimi dolayısıyla, miltî eğitim politikaları fedakârlık etmek istemez. Onun için, ra
por üzerinde hassasiyetle durmamızın gereği, bazen de, sizleri etkilemek için değil, düşüncemi 
iyi anlatmak için, üslubumun gereği, altını çizerek ifade etmek için, sesimi yükseltiyorsam, 
özür dilerim. Benim tavrım, benim üslubum bu. 

Şimdi, sormak gerekir Sayın Akyol; sözlerinizle dahi, bunun bilimsel olmadığını, tarafsız 
olmadığını ifade etmiş oldunuz. 

TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Beni mi yorumluyorsunuz Sayın Bakan? 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — «'Sözlerinizle dahi...'» diyorum. 

Yanlış anladımsa özür dileyeceğim. Çünkü, konuşuyordum, bu şekilde bir cümleniz olduğunu 
bana arkadaşlarım ifade ettiler. Eğer, yanlışlık varsa, özür diliyorum ve hemen sözlerimi söyle
memiş kabul etmenizi ve zabıtlardan çıkmasını diliyorum. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Çıkmaz, çıkmaz. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Çıkabilir, çıkabilir; benim tav

rım kavga değil. 
Siz, TÜSÎAD'ın raporunun, SHP eğitim programıyla aynı olduğunu söylediniz mi? 
TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Benzerlikler olduğunu söyledim. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Benzerlikler olduğunu söyledi

niz. Benzerlikler varsa, tarafsızlık var mı sayılıyor, bu? Bilimsellik var mı sayılıyor, bu? (ANAP 
sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

O zaman, bir soru daha akla gelebilir... 
TÜRKÂN AKYOL (îzmir) — Efendim, önerileri... 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Denebilir ki, o zaman, "Acaba 

TÜSÎAD mı kapitalist model arayışı içinde, yoksa SHP mi kapitalist bir modele doğru bir ara
yış içinde?" öyle derseniz, onu sorarlar. 

TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Söz hakkım doğdu Sayın Başkan. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Onu çizmiş olun, söylememiş 
olun. Çünkü, "SHP'nin eğitim programıyla, TÜSÎAD'ın..." dendiği... Ki, Zekâi Baloğlu'nun-
dur; kaynağına bakmak ister misiniz? 

Ben, bazı kişileri otuz senedir tanıyorum; sizler de tanıyorsunuz, kamuoyu da biliyor; Sa
yın Güneş de çok iyi biliyor, eğitim camiasını. 

Rapordaki odak noktasının, asıl amacı saptıran, ikinci plana attıran yaklaşımı, şu son 
dört beş yıl önceki birkaç gazetemizde, rapor yazarının makalelerinde aynen görürsünüz; bir
kaç gazetemizdeki görüşler, oradaki görüşlerdir. Bunu çok aramaya gerek yok. Raporun dip 
notlarında, alıntı yapılan kaynaklarda da görürsünüz. O gazetelerdeki görüşleri açınız, agran-
dize edilen, büyütülen asıl amaç, sanayi-eğitim işbirliği olduğu halde, onu ikinci plana atan, 
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işadamlarının kendi sorumluluklarını ortaya koyacakları, modellerini ortaya koyacakları, kat
kılarını belirtecekleri yerde -ki, bize bu amaçla geldikleri halde- bunu bu yöne çeken bir anla
yışı, o zaman yadırgarsınız, savunmazsınız; "Objektif olarak biraz daha değerlendirilsin" der
siniz. 

Gerçekten de, bilimsel olmak, bilim adamlarının yapacakları iştir, araştırmacıların yapa
cağı iştir. 

Millî eğitim, sadece millî eğitimcilere, sadece öğretmenlere teslim edilemeyecek kadar cid
dîdir, önemlidir. Çok farklı şeyler söylüyorum; çünkü, millî eğitim, ülkenin geleceğidir. Ülke
nin geleceği ise, millî eğitimin içinde, özünde, mutlaka eğitimciler olacaktır, eğitim bilimciler 
olacaktır, öğretmenler olacaktır, uygulayıcılar olacaktır;-ama, bunlarla kalınmayacaktır, ka
lınmamalıdır. 

Toplumun tümünü ilgilendiren bütün ana sistemlerle ilişkisi bulunan (ekonomisiyle, tica
retiyle, kalkınmanın bütün boyutlarıyla, güvenlik sistemiyle) ülkenin geleceğe olan ideallerinin 
gerçekleştirilmesiyle ilgili bir eğitim sisteminde, o alanların uzmanlarının bulunmadığı, işadam
larının, sanayicilerin dahi bulunmadığı bir eğitim sistemi modeli çalışması, araştırması, ger
çekçi değildir; eğitimi, mikro eğitim anlayışı içinden görmektir. Mikro eğitim açısı, çocuktan, 
gençten hareket eder; en çok, çocuk psikolojisini ve pedagojiyi ilgilendirir; eğitim bilimi böyle 
diyor; ama, "Makro eğitim" dediğiniz zaman, ekonomi var, tarih var, sosyoloji var, din var, 
dil var, o toplumun kültürel değerleri var; ana sisteminin gerektirdiği her şey var. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) - Ama, raporda bu yok. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Bu raporda ne diyor?.. "Dört 

şeye dayandım" diyor. Allah Allah!... Hiçbir bilim adamı, dört şeye dayanmaz; bilimselliği 
olsa, buna yanaşmaz. Bir perde arkasından bir parantez açıyorum: Bu teklif için, TÜSÎAD 
tarafından -üzülerek bunu ifade etmek zorundayım, dün akşam öğrendim, Eğitim Bilimi Bi
rinci Ulusal Kongresinde bilim adamları söylediler, TÜStAD'ın başvurduğu bilim adamları... 
İsim de vereceğim, o kadar açığım, geldiler bana -Profesör Doktor Ziya Bursalıoğlu; Eğitim 
Fakültesi Eski Dekanı, Profesör Doktor Haydar Taymaz, Profesör Doktor İbrahim Eteni Ba
şaran ve Profesör Doktor bir kişi daha -şu anda ismini hatırlayamadığım, düşününce ismini 
hatırlayacağım bir kişi- olmak üzere dört profesöre teklifte bulunulmuş, ben göreve gelmeden 
önce; şu halde, 17 ay, 17 gün önce. Ben görevi devraldıktan sonra, 8-9 Haziran 1989 tarihinde, 
öğretmen yetiştirmeye "1 numara" vererek o toplantıyı yapmıştım; toplantıya, bu raporu ya
zanı da davet etmiştim. Bunlarla beraber konuşurlarken -aynı camianın, sistemin adamları, 
'Sayın Zekai Baloğlu altı yedi yıllık, İklim ve Terbiye Kurulu Başkanı, hep sistemin içinde, di
ğerleri de akademisyen- orada, konuşma sırasında, TÜSİAD'ın böyle bir rapor, böyle bir ça
lışma istediğini söylemişler. Ondan sonra ne olmuş, ne bitmiş; profesörler devreden çıkmış; 
iş, belirli bir bedelle, Zekâi Beyin üstünde kalmış. İsim verdim; "hayır" desinler... Profesörler 
orada... Dün de profesörler, kokteyl sırasında konuşurlarken, bir gazeteci hanım kızımız da, 
bunları teypine aldı; perde arkası için diye... Mesele bu... Ama, mesele bu mu?.. Bunlar, vası
ta... 

Bizim için, ifade ettiğim gibi, TÜStAD gibi bir kuruluşumuz tarafından, millî eğitim so
runu konusunun- amaçtan sapmış da olsa, amaç ikinci planda da kalmış olsa- millî eğitimimiz 
üzerinde bizleri bu kadar konuşturması, sorunlarımızın tekrar ortaya konmasına vesile olma
sı, bu yolla daha fazla kaynakların tahsisi için bizleri uyarıcı rolde bulunması, kamuoyunu bu
nun üzerinde düşündürmesi, bizim için en büyük yarardır. Onu orada da ifade ettim; sizlere 
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sunduğum bu raporda da bu görüşlerimi göreceksiniz; fakat gerçekler saptırılmıştır. Çünkü, 
başında da söylediğim gibi -lütfen başını okuyun- Bakanlığımıza başvuru şu idi, Bakanlığımı
za başvuruyu arz ediyorum: Eğitimin, daha çok endüstriye, iş ve çalışma hayatımıza dönük 
olması; Sanayi ile eğitim ilişkilerinin güçlendirilmesi; sanayi eğitim işbirliğinin daha fonksiyo
nel olarak kurulması ve kurumsallaştırılması; sanayimizin, kendi ihtiyaçlarıyla ilgili eğitimin 
yükünü paylaşması; giderek, bunun eğitimini de -Batıda olduğu gibi- sanayici ve iş adamları
mızın üstlenmesi idi. Sayın Boyner benden bunu istedi; "Birine görev veriyoruz, yardım eder 
misiniz?" dedi. "Hay hay" dedim bu görevliye. Şahsı adına bu işi yapan, Millî Eğitim Bakan
lığından emekli bir değerli kişi olduğu için, bakanlık görevinde de bulunduğum için, bir baka
nın yapması gereken her şeyi yaptım; araba tahsis ederek, emrine şube müdürü vererek, bütün 
bilgi ve belgeleri de verdim. 

Sonuç: Aynı zamanda, aynı arkadaşımız TÜStAD aracılığıyla YÖK'e gitti; ÖSYM'den bil
giler aldı, DİE'den bilgiler aldı ve hâlâ arşivimizde olan, en önemli bilgiler elindedir; sonuç 
bu çıktı. 

Sonuç ama, doğru mu? Doğrulara, "doğru" deriz, yararlanırız. Gerçekten faydalanaca
ğımız uyarıcı noktalar var ama, geliniz, şimdi onların huzurunda, o toplantıda ifade ettiğim 
gerçekleri, bu vesileyle, burada da ifade edeyim. Çünkü, "özet ve öneriler" bölümünü oku
yup inceleyenler, "Allah Allah, bu işler hiç yapılmamış" derler. 

Bugün grubumda yaptığım açıklamamda da ifade ettiğim gibi, bir cümle esirgenmiş... Nasıl 
bilimselliktir bu, nasıl tarafsızlıktır bu, nasıl vefadır, kadirbilirliktir ve kendisine götürülen, 
verilen hizmetlere karşı bir insanî davranıştır?... Bırakın bilimselliğini, bilimsellik falan bir ta
rafa; herhalde bilimsellikten önce, insanlık gelir... Her şey verilmiştir... Bir cümle... Nedir o?.. 
Eğer denseydi ki; "özet ve öneriler" bölümünün başına: "Bu çalışmalar şunca zamandır ele 
alınıyor, şunlar da gerçekleştirilmek üzere, bazı alınmış mesafeler de var; fakat yetersiz, hatta 
şu doğru değil..." "Doğru değil" bile demiyor. 

Sizlere sunduğum şu raporda da, bütçe görüşmelerinde takdirlerinizi aldığım bütün çalış
malarda da -onun da kitabını yazıp gönderdim- bütçe görüşmelerinde Plan ve Bütçe Komisyo
nunda ve burada, hiçbir ayırım yapmaksızın, SHP, DYP ve ANAP gruplarının sözcülerinden 
aldığımız tasviplerle ortaya çıkan görüşler bunlar. Burada bir şey yapılmış. "Meli, malı" den
miş! 

"Meli, malı..." tnsaf! Nasıl bilimsellikmiş bu? tnsaf!.. "O yapılmalı, bu yapılmalı.." Ta
lim Terbiye Kurulu eski Başkanı olarak, yönetmeliğin gereği, bütün çalışmalara davet ettik, 
en son olarak da "LtMME Projesi"nde bulundu. Büyük bir "şûranın önünde, "LtMME Pro
jesi hayal. Bu raporun sonucunu bekleyin de, ondan sonra yapın Sayın Bakan" dedi; tek kaldı 
ve çıktı gitti. 

LtMME Projesi hayal değilmiş; gerçekleşti; 105 bin başvuru var; başvuranlardan 49 bin 
küsuru, kızlarımız... 

Bunlara hiç politika sokmamalıyız. O kızlarımız, ANAP'ın kızları değil. SHP'nin değil, 
DYP'nin değil; bu milletin çocukları (ANAP sıralarından alkışlar) Sokakta 550 662 çocuk var. 
On, onbeş yıldır, kalkınma planlarında, "Genç işsizlere, lise mezunlarına hizmet götürülsün" 
denir. Bunun çabasını geçen seneden beri yapıyorum, benden önce başlayan küçük çapta çalış
malar var, beceri kursları var, "Bunlar neden uygulanamadı, başarılı olamadı?" diye araştırı
yorum, inceliyorum ve çocuklar için bir model getiriyorum. Bu çocuklarımızı uzun süre, sade
ce iyi vatandaşlıkla, sadece iyi insanlıkla kandıramazsınız, uyutamazsınız, avutamazsınız. 
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Bunun gereğini yapmak için çareler diyoruz ve geçen yıl yaptığımız çalışmayı bu yıl uyguluyo
ruz, ona da davet ediyoruz; "Hayal olur, bu rapordan sonra tartışalım Sayın Bakan" dediler, 
Ben, bazı toplantılarda da yanıma aldım, başkanvekili yaptım, o kadar onore ettim; bari hiç 
olmazsa, "LlMME başlıyor. Ben hayal dedim; ama inşallah başarılı olur" de... Limme'nin 
(L)si varsa Sayın Akyol, sizden bin defa özür dilerim; tarafsızlığı ve bilimselliği ölçün diye söy
lüyorum. Siz, eğer bu raporu baştan sona okusaydınız ve benim de cevabımı okusaydınız, iki
sini karşılaştırsaydınız, bugün bu konuşmayı yapmazdınız; ama bana da bu fırsatı vermezdi
niz. Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Sayın Başkan, söz hakkım doğdu, söz istiyorum. 
MEHMET FUAT ERÇETİN (Edirne) — Raporun içeriğine girmediniz. 
MlLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Giriyorum, teşekkür ederim. 
Geneliyle ilgili orada huzurlarında beyan ettiğim sözlerden sonra, yapılıp yapılamayanla

ra geliyorum, zaman açısından da atlayarak geliyorum; çünkü Sayın Başkanın hoşgörüsünü 
suiistimal etmek istemiyorum. 

Pasajlar okuyorum: 
"Özellikle yürütülmekte olan faaliyetlerin, gerçekleşmelerin ve gelişmelerin dilek ve te

menni olarak özet bölümünde belirtilmiş olması, kamuoyumuz açısından yanıltıcı ve şaşırtıcı 
olabilir." Bu, Mecliste bile oluyor. "Aslında, eğitim üzerinde yapılan inceleme ve araştırmalar, 
bilindiği gibi, ülkemiz ve dış ülkelerde, makro eğitim anlayış ve uygulamasının bir gereği ola
rak, çeşitli disiplin ve alan uzmanlarının, sistem analizi yoluyla yaptıkları değerlendirmelere 
dayanmaktadır ve dayanmalıdır. Bu raporda kullanılan, sosyal talep ve insan gücü ihtiyacı plan
lamalarıdır." 

Eski bir planlamacı olduğumu da biliyorsunuz; biz bunu çok kullandık. Oysa, günümüz
de bu metodun yanında en çok kullanılan "maliyeı-fayda analizi" metoduna dayalı "verimlilik" 
değerlendirmeleridir. 

(M)si yok; "verimliliğin de (v)si yok. 
Bu genel görüş ve düşüncelerimize rağmen, raporda, yararlanılacak görüş, düşünce ve tek

lifler bulunmaktadır. 
Bakanlığımız açısından raporun en büyük yararı, eğitim üzerinde genel kamuoyu oluştur

ması ve özellikle gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, sanayici ve işadamlarımızın, doğrudan kendi
leri ile ilgili eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmaları veya bu eğilimi üstlen
meleri konusunda, işbirliğine imkân ve ortam hazırlamış olmasıdır. Beklenti buydu, amaç buydu, 
istek buydu. Bu sebeple, "Sayın Boyner'e, böyle bir imkânı hazırlamış olmalarından dolayı 
tekrar teşekkür ediyorum" demişim. 

Sayın Boyner'in başlattığı bu ilk ve öncü çalışmanın, diğer özel kesim kuruluşlarınca ve 
organlarınca da örnek alınmasını diliyorum. Çünkü, "İncelemeye, araştırmaya, değerlendir
meye, üzerinde bilgi sahibi olmaya, ortak görüş ve davranış içinde bulunulmaya en çok ihtiyaç 
duyulan alanlardan biri ve en önemlisi, millî eğitimimizdir" diye noktalıyorum. 

Bu vesile ile diyorum ki -aynen söylediğim çarpıcı cümleyi okuyorum, huzurlarında da 
ifade ettim: Bu vesile ile, millî eğitim üzerinde inceleme, araştırma, çalışma yapacak resmî, 
özel ve gönüllü kişi, kurum ve kuruluşlara, Sayın Zekâi Baloğlu'na sunduğumuz imkân ve des
tekleri aynen sağlamaya devam edeceğimizi belirtmek isliyorum. Orada yüzlerine de söyledim: 
"Eğilim konusu ülkemizde her kesimde tartışılmalıdır. Biz tartışmaya açığız. Eleştirisiz ve tar
tışmasız bir demokrasinin sağlıklı olamayacağı inancındayız. Eğitim konusu, ülke gündemi-
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nin 1 numaralı konusu olmalıdır; ortak görüş çerçevesinde millî eğitimimiz daha çok güçlen-
melidir. Demokrasinin gereği de budur" diyoruz. 

Bakanlık olarak üzerinde büyük bir duyarlılıkla durduğumuz, özen ve titizlikle korumaya 
ve savunmaya çalıştığımız husus, çok hızlı değişen, gelişen ve büyüyen, sorunları karmaşıkla-
şan toplumumuzda, uygulamaların bazı beklenmeyen ve istenmeyen sonuçlarına dayanarak, 
bakarak kurumlan zedelememek, varlıkları üzerinde şüphe ve tereddütler uyandırmamaktır. 

Millî eğitim, her şeyden önce, kendisine, toplumuna, kültürüne ve milletine, insana ve in
sanlığa yabancılaşmayan; sağlıklı, dengeli; çağdaş, laik, demokrat anlayış ve davranışta bir in
san ve bir toplum yaratma sorunu ve sürecidir. Çağdaşlık ise, yine her şeyden önce, insanın 
ve toplumun kendi kendisi olabilmesi ve kendi kendisini savunabilmesidir. Bu bakımdan, bi
limsellik ve tarafsızlık ilkeleri ve iddiaları karşısında, kavramların dar anlamda ve tek yönlü 
olarak ele alınmaması; ayrıca ve özellikle, eğitimin, insanları birleştirici ve uzlaştırıcı, toplumu 
kaynaştırıcı ve bütünleştirici fonksiyonlarının hiçbir şekilde zedelenmemesi ve ihmal edilme
mesi gerekir. Çünkü, bu fonksiyonların sağlıklı insan ve sağlıklı toplum olmada hiçbir şekilde 
vazgeçilemeyecek derecede önemi, hayatî ve ciddî rolleri vardır. Bu anlayışla ve yaklaşımla, de
mokrasiyi, sadece ve dar anlamda, özgürlükle sınırlandırarak yorumlamak, yanıltıcı olabilir, 
olabilmektedir de. Çünkü, demokrasinin nihaLamacı, insanın mutluluğudur. Bunun temeli, 
insana verilen değer; gösterilen saygı, sevgi, hoşgörüdür. Bunun gereği ise, hakkaniyet ve ada
let ilkelerine dayalı olarak, haklarda eşitliği sağlamaktır; bunun gereklerini yapmaktır. Bu gö
rüşle, raporun bir bölümünde, yatay ve dikey geçişlerin, demokrasinin gereği olduğu vurgula
nırken, bir başka bölümünde, meslek okulları mezunlarının, alanları dışında yükseköğretim 
kurumlarına girmelerinin önlenmesini teklif etmenin, birbiriyle bağdaşır ve açıklanır yanı yoktur. 
önemli olan, engellemek ya da sınırlandırmak değil, mesleklerin kalitesini yükseltici yönde, 
ihtiyaçlara ve çağımıza uygun olarak, müfredat programlarını hafifletici ve yeniden düzenleyi
ci, toplumda bunların saygınlıklarını artırıcı, seviyelerini yükseltici, özendirici, ödüllendirici 
tedbirleri almak ve uygulamaktır. 

Ayrıca, raporda "insan profilinin özellikleri olarak belirtilen dört özellik dışında, daya
nağı Millî Eğitim Temel Kanunu olan çağdaş eğitim anlayışı doğrultusunda, bu kanundan sonraki 
değişme, gelişme ve ihtiyaçlar dolayısıyla eklenen pek çok yeni nitelikler içinde..." deniyor. Çün
kü, görüş, sayın rapor yazarının görüşlerinin çoğu -on, onbeş yıldır eğitim sisteminin dışında 
olduğu için- onbeş, yirmi sene öncesinin görüşlerine dayanmaktadır. 

DEVLET BAKANI CEMİL ÇİÇEK (Yozgat) — Çağın gerisinde kalmış. 
MÎLLÎ EÖtTtM BAKANI AVNİ AK YOL (Devamla) — Siz söylemiş oldunuz; ben söyle

medim. 
Bu nitelikler yanında, eleştirici bir dimağ ve medenî cesaret sahibi olmanın da bir davra

nış olarak kazandırılması -ki eğitimimiz hiç yapmıyor- demokrasimizin kurumlaşması yönün
den büyük önem taşımaktadır. 

Raporda, insanın yaratıcılığına en çok imkân veren, geliştiren, insanı insanlaştıran ve çağ-
daşlaştıran güzel sanatlara hiç yer verilmemiş olması da, Bakanlığımızca büyük bir noksanlık 
olarak tespit edilmiştir, özellikle millî eğitimin temelini, her şeyden önce, bilgiyi, ilgiyi, saygı
yı, hoşgörüyü ve sorumluluğu kapsayan, sevgiye, sevgi eğitimine, akla, bilime ve tekniğe da
yandırmak, temel amacımızdır; bunu ısrarla söylüyorum, özenle, altını çizerek, vurgulayarak 
söylüyorum; her yerde, benimsenmesi için çaba harcıyorum, harcıyoruz. Çünkü, insanı insan 
yapan, sevgi olduğu gibi, insanı kişilikli ve bilinçli, kendine güvenli ve yeterli, anlayışlı, uz-
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laşmacı, işbirliğine istekli, katılımcı, paylaşmacı, üretici, yaratıcı, sağlıklı, dengeli, çağdaş, akıla 
ve laik yapan kaynak ve dayanak da, üretici olan, sağlıklı olan sevgidir. 

Şimdi bilimsellik tarafına geliyorum, önce özür dileyerek, şunu söylemek istiyorum; bi
raz, alanın ilgilisiyim de -onun için, akademik kariyerim, eğitim planlaması uzmanlığı- onun 
için arz ediyorum; tersi varsa, yenisi varsa söylesinler; nerede olursa olsun. Kullanılan metodu 
söyleyeyim; Bu raporun hazırlanmasında, tarama-birleştirme yaklaşımının kullanıldığı, buna 
dayalı yorumlama ve değerlendirme yapıldığı anlaşılmaktadır. Başka bir deyişle, raporun, 
"bulunabilen" diye yumuşattığım -"alınabilen" demedim, konuşma zabıtlarımda, oradaki ce
vapta, kitabımda demedim- bulunabilen kaynaklardan bilgiler derlenerek hazırlandığı görül
mektedir. Çünkü, raporun bulgularının teorik veya uygulamalı bir deneme metoduna bağlı olup 
olmadığı, anlaşılamamaktadır; anlaşılamaz da. Çünkü, derleme, toplama... Bu sebeple de, bi
limselliği ile ilgili bir değerlendirme yapmak mümkün değildir, güçtür. Bu alanın uzmanı eği
timciler, gitsinler, baksınlar, okusunlar, eleştirsinler. Çünkü, o dört profes&rün verdiği model 
gönderilmiştir, kullanılmamıştır; ama, ondan da faydalanılmıştır. O profesörler ne yapacakla
rını bilmiyorlar; ama, bir basın organımız -burada göremiyorum- teybine aldı; ne yazar, bilmi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Akyol, süresini 10 dakika aşmıştı, siz şu anda 12 dakika 
aşmış bulunuyorsunuz; lütfen toparlayınız. 

MİLLÎ EÖtTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Sayın Akyol 10 dakika, ben 12 
dakika mı aştım? Saygılar sunar, inerim, bir başka zaman gene konuşurum, yarısına geldim; 
ama, sıkmak istemem, çirkin olmak istemem. "Nasıl olsa sizlere yazdım" derim, grupta yap
tığım gibi; ama, müsaade ederseniz, birkaç şeyi söyleyeyim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) —Sonunu söyleyin Sayın Bakan. 

MtLLÎ EÖtTlM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Sonunu söylemeyeyim, şunu bi
tireyim ve sonunu sizlere bırakayım. 

BAŞKAN — Efendim, konuyu Sayın Bakanın takdirine bırakıyorum. Yarın Sayın Bakan 
gündem dışı bu konuyu tekrar gündeme getirebilirler. Gündem dışı konuşmalara cevap süresi 
20 dakikadır, Sayın Bakan 32 dakika konuşmuştur; kendi takdirlerine bırakıyorum. 

MÎLLÎ EÖtTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Birinci bölümünü cevaplayayım; 
ama, ilk fırsatta diğer bölümlerine de değinirim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yarın da ben söz alırım, konuşursunuz. 
MtLLÎ EGtTtM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Onlar neyi iddia etti, biz ne yap

tık, onu söyleyeyim size; şaşıracaksınız, "Allah Allah, olmaz böyle şey" diyeceksiniz. Onları 
söyleyeyim; zaman kaybetmeden, bitirebildiğim kadar onlara değineyim... 

EROL ZEYTtNOĞLU (Eskişehir) — Yaptıklarınızı söyleyin Sayın Bakan. 
MtLLÎ EĞtTtM BAKANI AVNt AKYOL (Devamla) — Yaptıklarımızı söyleyelim, evet. 

Yalnız, çok çarpıcı olduğu için, şunu söyleyeyim; raporda, eğitim sistemini oluşturan dış fak
törler olarak, demokrasi alınmış; bunun yanında, kalkınma, bilim ve teknoloji ile, nüfus alın
mış. Oysa, eğitim sistemini oluşturan dış faktörler bunlar değil sadece. Bunlar az, bunlar ye
tersiz, bunlar yeni değil. Ona verdiğimiz cevap şu, arz ediyorum şimdi: "Dış faktörler şunlar
dır: Toplumun amaç ve hedefleri, rejimi -sadece demokrasi değil, farklı rejimler de olabilir-
bilgi ve bilgi evreni, kültürel değerleri, dini, geleneği, sanatı vesaire, bizi biz yapan değerler, 
inançlar manzumesi -her toplumu o toplum yapan, karakterini oluşturan-, eğitim personelinin 
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niteliği, niceliği ve sosyal çevresi, öğrencinin niceliği ve niteliği, finansman ve ekonomi, fizikî 
kaynaklar ve doğal çevre. 

Bunların hiçbirini yapmadan, sonuç değerlendirmesi yapmak zordur, mümkün değildir. 
Ne zora başvurulmuştur, ne de uygulanmıştır. 

özetle, öneriler bölümüne geliyorum ve süratle geçiyorum: Raporun öneriler bölümünde, 
8 yıllık ilköğretimin gerçekleştirilmesi, ilk ve ortaokulların bütünleştirilmesi ve tek genel mü
dürlük bünyesinde toplanması isteniliyor. İnanıyor musunuz buna? "ilkokulla ortaokullar tek 
genel müdürlükte" değil mi? İlköğretim Genel Müdürlüğünde, değil mi? Sayın Baloğlu'nun 
zamanında değildi; ama yeni; ben de yapmadım onu, benden önce yapıldı. 

Rapordaki 2000 yılı hedeflerine katılıyorum. Ancak, bu konuda, son bir yılda, görevi dev
raldığımda, ilköğretim okullarının sayısı 742 idi, 1 692'ye çıktı, 17 ay 17 günde ve şimdi, bu 
yılki hedefimiz, 3 000'dir; arz ediyorum. İlk ve ortaokullar tek eldedir. 

Konsolide bütçe ve gayri safi millî hâsıla içinde eğitime daha fazla pay ayrılması islenili
yor ve 1974 yılının en yüksek oranda olduğu belirtiliyor. 

Ya ben yalan söylüyorum huzurunuzda, ya rakamlar yalan söylüyor veya birileri söylüyor 
veya Sayın Baloğlu bilmiyor. Yüzde 18,67'dir ilkokuldan yükseköğretime kadar; ve en yüksek 
orandır. İnşallah bu yıl yüzde 20'leri bulur ve aşar. Ona çaba gösteriyoruz; onun için desteğini
ze ihtiyacım var. 

Gayri safi millî hâsıla içinde verilen rakam: O da düşük. Onlar ne verdiler, biliyor musu
nuz? Yüzde 15,2 verdiler... Doğru mu bu? Gayri safı millî hâsılayı da düşük verdiler... 4,28'dir. 
Nedir yapılan? 

Yeni teknolojilerin eğitimde kullanılmadığı ileri sürülmektedir; ama raporda yazılı değil. 
Buna rağmen, önerileri takdim eden Erkut Yüceloğlu adındaki eğitim sorumlusu şahıs -eski 
bir öğretim görevlisiymiş- bilgisayar destekli eğitimin varlığına değinmek ihtiyacı duydu; te
şekkürlerimi sundum orada. Raporda yok, Sayın Baloğlu'nda yok... 

4 üncü kanal meselesi teklif ediliyor. 4 üncü kanal, eğitim kanalıdır. Bitli, protokolları 
yapıldı, programlar hazırlanıyor, modüler programlar bitmek üzere, televizyon ve radyoda ya
kında uygulamaya sokulacaktır. 

Bilgisayar destekli eğitim... Bilgisayarı okullara sokmak, bilgisayar destekli eğitim yap
mak demek değildir. Bütün bilim adamlarıyla toplandık... Tek başıma karar vermem mümkün 
değil... Bilgisayar uzmanı kaç kişi varsa Türkiye'de, hepsi Danışma Kurulundadır, hiçbir ayrım 
yapılmaksızın. Onlarla oluşturduğumuz stratejiye göre, program hazırlama, yazılım, öğretmen 
yetiştirme, donatım (bilgisayar alımı) -ki herkes bunun peşinde-, bakım ve onarım olarak beşli 
kademedir. Bu beşli kademeyi yapmadan, bilgisayar destekli eğitim yapamazsınız. Alırsınız, 
hek deposu yaparsınız, milletin paralarını çarçur edersiniz. Bu anlayışla, geçen sene 58 okulda 
denedik, bu sene 396 okulu alıyoruz; 454 okulda uygulamayı başlatmış oluyoruz. İlk başladık
larında İngiltere 100'le başladı, Fransa 75'le başladı, 1988'de Yunanistan 20'yle başladı; Belçi
ka öğretmen eğitimiyle başladı. 5 000 saat yazılım yapacağız, 5 000 öğretmeni yetiştireceğiz, 
100 ders üzerinden 5 000 saat yazılım olacak, 6 500 bilgisayar almak için de ihaleyi açtık, al
dıklarımızın dışında tabiî. 

Bunlar yok, bunlara raporda yer verilmemiş, bakın rapora... 
AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Bilimsel olduğu için yazılmamış... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Bilimsel olduğu için... 
İlginç olan bir şeyi arz edeyim: Hiçbir ayrım yapılmayacak ve bu bilgisayarların 73 ile da-
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ğılımı yapılacak, her derece ve türden örneklem yapılacak, artı, bir okulda da kullanılmaya
cak. Okulları, araçları, imkânları (bina, araç, gereç, öğretmen) çok yönlü kullanmak için, "eğitim 
bölgeleri" uygulamasına yöneliyoruz. O gerçekleştirilmeden önce de, bunları o okulda, o çev
redeki bütün okullara, bütün öğrencilere açmak istiyoruz. Okulları da -eğer bir okul varsa-
onun üzerine başka programlar ilave etmek suretiyle, çok programlı okul haline getirmek isti
yoruz. 

"Eğitim akademisi kurulsun" deniyor. 
Eğitim akademisinin kurulması, 23.10.1989 tarihli ve 385 sayılı Kanun Hükmündeki Ka

rarnamede çıktı; sizlere dağıttığım, bu seneki, "Eğitim öğretime Giriş" mesajının son sayfa
sında da var, son bölümünde, "Gerçekleştirilen İşler" bölümünde de var; kendileri de biliyor. 
Profesörümüzü bile tayin ettik, binalarını da aldık; Datça'da, istanbul'da açıyoruz, burada 
yapıyoruz; ama atıf yok. Yapılıyor; alındı, başladı. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, belli ki, rapordan dolayı çok dolusunuz. Yarın size Hükümet 
adına söz verelim, Hükümet adına Meclise bilgi veriniz ve bu konu daha ciddî bir biçimde, 
uygun görürseniz, Mecliste tartışılsın; çünkü, süre bir hayli aşmıştır. 

MİLLÎ EĞtTtM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Çok teşekkür ederim Sayın Baş
kan. Sayın Başkanın, uyarısına ve dileğine katılıyorum. Ben, burada yapılanları sunmak istedim... 

NECCAR TÜRKCAN (îzmir) — Buna TÜStAD'ın raporunu da ekleseydiniz iyi olurdu. 
MÎLLÎ EĞITÎM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Size de geliyor, -Cem beyle 

konuştum- her birinize... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Biz aldık. 
NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Hem rapor, hem cevap, güzel olurdu. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI AVNÎ AKYOL (Devamla) — Hayır. Cem beyle konuştum ve 

biliyorsunuz ben bunları onların huzurunda ifade ettim. Onlar buna "Hayır" demelidir. Bir 
bakan bunları yalan söylerse, o bakan bakanlık yapamaz. Bunların birinde yalan varsa, ben 
bu makamda bir gün oturamam, duramam, kendime saygımdan dolayı... Onların da huzu
runda ifade ettim, o raporları da rica ettim, hepinize bu hafta gelebilir, geçen hafta rica ettim... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Biz aldık. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Aldınız mı?.. Belli, onu için ya

rın konuşacaktınız. 
Efendim, zamanı geçirdiğim için özür diliyorum. Devam etmek için rakamlarım da var

dır; 1988-1989 yıllarındaki genel liselerdeki artış ile, meslekî liseler arasındaki artış var. Bunu 
da, bundan sonra kullanacağım. 

Sabrınız için, hoşgörünüz için saygılarımı sunar, teşekkür ederim. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Sayın Başkan, bana atfen söz hakkı doğuran bir söz söy

lendi, SHP'nin programıyla ilgili olarak. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, Tüzüğün 70 inci maddesine göre, ya sataşmadan dolayı 

söz isteyebilirsiniz veya sözlerinizin yanlış değerlendirildiğinden bahisle söz isteyebilirsiniz efen
dim. 

TÜRKÂN AKYOL (tzmir) — Çok istirham ediyorum Sayın Başkanım; sözlerimin yanlış 
değerlendirilmesinden dolayı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, sözlerinizin yanlış değerlendirildiğinden dolayı size söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Akyol. 
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TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Teşekkür ederim S^yın Başkanım. 
Saygıdeğer milletvekilleri, ne yaptığımı bilmiyorum; ama, Sayın Bakanın ağyare dokunan 

bir tarafını rahatsız ettiğimi anlıyorum. Çünkü, raporda hiç bahsini etmediğim kısımlara bile 
cevap vermek ve ben de dahil, bilimselliğimizden, raporu yermek için, sanıyorum 45 dakika 
konuştular. 

Buna, bu Meclisin de, benim de müstahak olduğumuzu sanmıyorum. Ayrıca, tashih et
mek üzere kürsüye çıktığım bir olayı, açık ve net tekrar ediyorum, üstelik de, altını çize çize 
vurguladım. Sayın Bakanım dikkat buyursalardı, dinleselerdi, anlayacaklardı. 

Bu rapor, TÜSİAD'dan çıkmıştır; TÜSÎAD'ın görevlendirdiği bir kişi veya kitle tarafın
dan kaleme alınmıştır. Ben, kişiyi tanımam, TÜStAD'ın ismiyle, imzasıyla ve kendi yayını ola
rak çıkmıştır, ûnsözündeki, "Bu, kimseyi, kişisel bağlamaz" açıklamasını, taraf olmamak için, 
tabiî nezaketen koymuşlardır; ama ben, bu raporu Türkiye'de TÜStAD'ın görevlendirdiği kişi 
veya kişilerin bir belgesi olarak değerlendirdim. Aldıkları kaynaklar da, benim kaynaklarıma 
tamamıyla uyar niteliktedir. Bu vesileyle, bir nüfus ve bir de laiklik üzerinde konuştum; Sayın 
Bakanımın tek kelime etmediği Tevhidi Tedrisat Yısasının içinde bulunduğu duruma ağırlık 
vererek vurguladım. 

Asıl, bir konuyu söylemediğime üzgünüm; eğer onu söyleseydim, haklı olurlardı, tmam 
hatip liselerinden, (meslek eğitimi vermek için kurulmuş, din adamı yetiştirmek için kurulmuş 
liselerden) mezun olanların, her kademede üniversiteye girdikleri ve her kademede, aldıkları 
diplomaya dayanarak, belli bakanlıkların -ismini söyleme saygısızlığı yapmadım daha önce-
en üst düzey görevlerine geldiklerine değinmedim, o zaman; bir basın mensubunun Sayın Ba
kana sorduğu sorunun cevabına da değinmedim. 

Sayın Bakan, "Bunlar aynıyla ve böyle devam edecektir" buyuruyorlar. 
Ben, bütün bunlara değinmemişken, bir raporun bilimsel olup olmadığı konusunda -

kendilerinin yazdığı kitap da şimdi elime geldi- doğrusu bu kadar uzun bir zamanı hak ettiği
mi düşünmüyorum. 

Gelelim, raporun, SHP'nin programıyla benzerliğine. Nereden gelirse gelsin, bir gerçeği 
yansıttığı zaman, o gerçek değişmediği sürece, o gerçek aynı kaldığı sürece, ona katılmakta hiçbir 
beis olmadığına inanırım. SHP'nin programında, temel ilkelerin başında, eğitimin birliği ve 
laik ve demokratik bir eğitim gelir; temel ilkelerin başında, ilköğretimin 8 yıla çıkarılması ge
lir; temel ilkelerin başında, ilköğretimin, yani 8 yıllık temel eğitimin sosyal bir devlette, devlet 
eliyle ücretsiz verilmesi temel ilkesi gelir; SHP'nin, millî eğitim programındaki ilkelerin başın
da, böylesi küçücük bütçe payları ile koskoca eğitim sorunlarının çözülemeyeceği; dolayısıyla, 
devlet bütçesinden yeterli ve gerçekçi bir pay ayrılması gelir. 

Bütün bu niteliklerin bu raporda yer almasını vurgularken -üstelik de, "Sanayici ve işa
damları Derneğinin bir raporunda böylesi bir benzerlik" diye altını da çizdim- bu kadar uzun 
bir cevabı hak ettiğimi sanmıyorum. Ayrıca, tekrar etmek ve hiçbir şey anlamadığımı da söyle
mek istiyorum. Çünkü, benim söylediklerimin hiçbirine yanıt yoktu. Sayın Bakanım, raporun 
benim söylemediğim başka kısımlarına cevap verdi. 

Sayın Başkanım bana söz verdiğiniz için ve beni sabırla dinlediğiniz için Yüce Kurula te
şekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkanım, cevap verebilir 
miyim? 
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BAŞKAN — Sayın Bakanım, bir saniyenizi rica edeyim. 
Eğitim, çok önemli bir konumuz. Eğitimle ilgili görüşmeleri, bir zaman israfı olarak de

ğerlendirmiyorum. Bu konunun daha da geniş boyutlarda görüşülmesinin yararlı olduğunu da 
düşünüyoruz. Sayın Bakan... 

MİLLÎ EĞÎTtM BAKANI AVNt AKYOL (İstanbul) — Cevap hakkı doğuyor.. 
BAŞKAN — Böyle, cevaba cevap... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Ama, tam yeri efendim. Cevaba 

cevap değil. 
BAŞKAN — Uygun görürseniz, yarın, bu raporla ilgili, Meclise tam bir bilgi verin. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul).— Türkân Hanımı niye muhatap 

alayım? 
BAŞKAN — Sayın Bakanım, siz de mi açıklama yapmak istiyorsunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Peki, buyurunuz efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (İstanbul) — Çok Sayın Başkan, sayın üyeler; 

çok saygı duyduğum ve bundan emin olduklarına inandığım; çok eskilere dayanan beşerî iliş
kiler içinde bulunduğum Sayın Akyol'u, benim muhatap almam gibi bir sonuç mu çıktı ko
nuşmamda? 

Hayır, amacım o değil; muhatabım, Sayın Akyol değil. Ona saygım sonsuz, sevgim son
suz... "Hâlâ bunu anlamadınız mı?" diyemiyorum. 

Yani size saygım sonsuz. Hiç, sizi üzecek şey söyler miyim? Söylemedim. 
TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Ben, kullanılmış, gerçekleri sap-

Urmış ve nezaket gereği yanımıza dahi yaklaşılmamış bir olay, durum olduğundan dolayı, olanlan 
ifade ettim. 

Laiklik meselesine gelince: Laiklik, çağdaşlık, Atatürk ilkeleri meselelerini çok kullandım 
diye eleştirilirken, bir de sizden eleştiri aldım. 

Teşekkür ederim.- Yani, o konuda hassasiyetimiz devam edecek. 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) — Bir daha söyle, zararı yok. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ AKYOL (Devamla) — Sağ olun; ama, zamanınızı suis-

timal etmemek için, Sayın Başkan yarın bana konuşma imkânı verecek. 

Bunun için, yanlış anlamadan dolayı özür diliyorum. Muhatabım Sayın Akyol değildir. 
Vesile olmuştur, şükranlarım vardır; bu duygularımızı zabıtlara geçirmiştir: İmam Hatip lise
lerini... 10 uncu maddede ona gelecektim. Grubumda söyledim. Ona zaman kalmadı. O konu
daki görüşümü de ifade edeceğim. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. —izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, "Yorgun Savaşçı" adlı TV dizisinin yakılması 
ve yaktıranların sorumluluğuna ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Şimdi de İzmir Milletvekili Sayın Kemal Anadol'a, "Yorgun Savaşçı" TV 
dizisinin yakılması ve yaktıranların sorumluluğu konusunda gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Anadol. 
K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bugün, 
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ülke olarak, ulus olarak sanat yaşamımızı ilgilendiren; demokrasi, özgürlük ve uygarlık anla
yışımızı ilgilendiren ve maalesef kangren haline gelmiş bir konuyu Yüce Meclisin huzuruna 
getirmek için söz aldım. 

Değerli milletvekilleri, 1979 yılında TRT tarafından, büyük romancı Kemal Tahir'in "Yorgun 
Savaşçı" adlı romanı, aynı adla dizi film olarak çevrilmek üzere karar verilir ve dizi, film yö
netmeni Sayın Halit Refiğ'e sipariş edilir. Filmin çekimlerine 1979 yılında başlanır ve o tarihte 
Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Kenan Evren, filmin çevrilmesi sırasında Silahlı Kuvvet
lerin yardım etmesi konusunda karar verir ve bu karar uygulanarak, film dört senede çevrilir 
ve Kurtuluş Savaşımızı anlatan sahnelerin içinde, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in em
riyle, askerlerimiz, ordumuzun çeşitli mensupları yer alırlar. 

5 Ekim 1983 tarihinde, o günkü fiyatlarla 230 milyon Türk Lirasına mal olan filmin, dö
viz değerleri esas alınmak koşuluyla, bugünün fiyatlarıyla, maliyeti, 3 milyar 385 milyon liraya 
tekabül ediyor. 

Bu film, Başbakanlığın talimatı üzerine, 8 kişilik bir komisyon kararıyla -sanat yaşamımı
za, sanat tarihimize, kültür tarihimize bir yüzkarası olarak geçecek bu kararla- yakılır. Bu fil
min kim tarafından yakıldığı yıllarca tartışılır. O zamanın fiyatlarıyla 230 milyona mal olan, 
bugünün fiyatlarıyla 3 milyar 385 milyon liraya çıkan ve sahnelerinde Türk Ordusunun da yer 
aldığı bu film yakılır. 

Bu filmi kimin yaktığı belli olmaz. O günkü TRT Genel Müdürü Macit Akman, "Ben 
yakmadım" der. Filmin kim tarafından yakıldığı savı, ateşten bir top gibi, ilgililer arasında 
dolaşır durur. 

Güneş Gazetesi, 17 Eylül 1990 tarihli sayısında, bu filmi yakan kurulun çalışmalarını, ka
rarını ve isimlerini açıklayarak, konuyu tekrar güncel hale getirdi. 

Bu yüzkarası olayları, halkın temsil edildiği Parlamentonun zabıtlarına tescil ve tespit et
mek için, halka bunları teşhir etmek için bir daha okuyorum. 

Bu 8 kişilik kurulun, Genelkurmay temsilcileri, Hava Albay Mehmet Yılmaz, Piyade Al
bay Selçuk Doğu, o zamanki Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği Temsilcisi Tank Albay 
thsan Beriş; içişleri Bakanlığı Temsilcisi Hatice özak; Basın Yayın Enformasyon Genel Mü
dürlüğü Temsilcisi Adnan Yarar; TRT temsilcileri Mehmet Turan Akköprülü -ki bugün Magic 
Box müdürü olması hayret verici değil- Aydın Olgun ve sekizinci isim de, ilginç bir isim. Kül
tür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi o gün, bugün TRT Yüksek Kurulu İkinci Başkanı olan Tur
gut özakman'dır. Bu 8 kişi karar vererek, filmin yakılmasını sağlarlar ve bir zabıt tutarlar. 

Filmin yönetmeni, fikrî haklar bakımından hukuken yetkili ve söz sahibi Halit Refiğ, ya
kılma kararının resmen açıklanmasından ve bunu öğrendikten sonra, yeni seçilen Meclise 6 
Kasımdan sonra başvurur, çeşitli makamlara müracaat eder; ama, karşısına Anayasanın ünlü 
15 inci maddesi çıkar. Yani, halkın iradesine rağmen, halkın seçtiği Meclisi bir gece yarısı ba
sanlar, bu maddeye göre istediklerini yapacaklardır; Hazineye (Beytülmala) istedikleri gibi el 
uzatabileceklerdir, saçı bitmedik yetimin hakkı olan paraları çarçur edebileceklerdir; hukuken 
suç işleyeceklerdir, ceza kanununa giren eylemler yapacaklardır; ama 15 inci maddeye göre, 
haklarında, ne tazminat davası, hukuk davası açılabilecektir, ne de Cezaî sorumlulukları dola
yısıyla yargı organına gidilebilecektir. Ve Halit Refiğ, karşısına çıkan, halkımıza zorla, silah 
zoruyla kabul ettirilen 82 Anayasasının 15 inci maddesinin duvarlarını aşamaz. 
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Olay kapandı sanılırken, tekrar güncel hale geldi; haber yayımlandıktan sonra üç kez tek
rarlandı, güncel hale geldi. O günün TRT Genel Müdürü, bugünün emekli generali, Macit Ak
man, "Filmin, sadece iş kopyası yakıldı; oynama kopyası, o günkü Başbakanlığın belirlediği 
bir yerdedir; ama, aldığım bürokrat terbiyesi, bu yeri bilmeme rağmen, açıklamamı engelliyor" 
diyor. Kendine göre bir sorumluluk ve bürokrat ahlakı anlayışı... Gazeteciler, olayın peşini sür
dürüyorlar ve Başbakanlığın bir yetkilisi diyor ki: "Yorgun Savaşçı filminin bandı, muhafaza 
edilmek üzere MÎT'e tevdi edilmiştir." Macit Akman, "O günün TRT Genel Müdürü olarak 
da filmin yakılmasına karşı çıktım" diyor, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, sorumlular arasında bugünkü TRT Genel Müdürü de var. 
Sayın Kerim Aydın Erdem, "O gün ben yakılmasına karşıydım" diyor. 

Düşününüz, bugünkü TRT Genel Müdürü -o gün bir başka görevde- yakılmasına karşıy
mış, o günkü TRT Genel Müdürü Macit Akman karşı; ama, film yakılıyor!... Sorumluları, 
suçluların telaşı içinde, demeç üstüne demeç veriyorlar. O günkü TRT Genel Müdürü, emekli 
general Macit Akman,' 'Karşıydınız; niye muhalefet şerhi koymadınız? Zabıtta muhalefet şer
hiniz yok" diyor. 

Şimdi, televizyon yayını TRT'nin tekelinde olmasına rağmen, Magic Box'ın başında bulu
nan kişi de, filmin yakılmasındaki rolünü söylüyor; ama, "Ben de karşıydım; yakılmayabilirdi" 
diyor. 

Arkadaşlar, sözlerimi bitirmeden önce, birkaç olasılığa değinmek istiyorum. Anayasanın 
15 inci maddesine sığınarak suç işleyenler, işledikleri suçtan kurtulamazlar. Sayın Maliye Ba
kanımız buradalar ve Hazinemizi ona teslim etmişizdir. Gerektiği vakit, milletvekili olarak, 
Bakan olarak, Hazinenin zarara uğramaması konusunda çok hassasiyet göstermiştir. 

Şimdi, o günkü fiyatlarla 230 milyon liranın, bugünkü fiyatlarla 3 milyar 385 milyon lira
lık Hazine zararının, sorumlularından tazmin edilmesi için, Maliye olarak, devletin alacağını 
korumakla mükellef bir Sayın Bakan olarak, kendilerinden bu davayı açmalarını talep ediyo
rum. Çünkü, Anayasanın 15 inci maddesine rağmen, kişisel sorumluluk ortadan kalkmaz. Ba
na göre, hukuken tartışma konusudur, bu husus. 

Alınamıyorsa, alınamayacaksa; yani suçluların yakasına devlet sarılamayacaksa, yapanın 
yaptığı yanına kâr kalacaksa, o zaman bir şey daha var: Başbakanlık, filmi, Millî tstihbarat 
Teşkilatından alır -çünkü filmi, MÎT'e teslim eden Başbakanlıktır- televizyon, ister oynatır, is
ter oynatmaz, onu bilmem; ama, sansür kuruluna sokar, bir heyet tarafından incelenir.. 

Aslında, ona yakışan da şudur: Filmi oynatması lazımdır. Siparişi kendisi vermiş, filmin 
sahnelerinde yer alsın diye, ordu güçlerini göndermiş ve aynı kişi, ondan sonra yaktırmış filmi; 
o ayrı konu. 

Eğer bu kadar zarar tazmin ettirilemiyorsa, film MİT'ten alınır; Başbakanlık, filmin yö
netmeni Halit Refiğ'e teslim eder; televizyon ekranından filmi izleyemeyen halkımız, sinema
larda izler. 

Hiçbir yargı kararı olmaksızın, yayınlandığından bu tarafa, romanı hiçbir gün mahkeme
ye gitmemiş, edebiyatımızın en önemli yapıtları arasında yer almış, çeşitli ödüller almış; yargı 
kararı yok, bu filmi yaktırmışsınız. Hayır, bir edebiyat eserinin, bir yazarın eserinin, bir roma
nın ve onun film haline getirilmiş televizyon dizisinin, iyi mi, kötü mü olacağı konusunda, cunta 
kafasıyla, ilkel bir buyurma zevkiyle iktidara el koyarak Meclisi dağıtan insanlar, o edebiyat 
eserini değerlendiremezler; hakları yoktur ona. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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ABDÜLBAKt AL BAYRAK (istanbul) — Bağırma, yavaş konuş. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Zaten hep konuştuğum vakit, tek söyleyebileceğiniz 

şey -özür dilerim bu benim kusurum belki- "yavaş konuş". Esası hakkında bir şey söyleyin, 
bakanlar burada... 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Rahatsız oluyoruz, bağırma. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Rahatsız mı oluyorsunuz?; Siz konuşurken ben ra

hatsız olmuyorum. 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Bağırmadan konuş. 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Sizin rahatsız olduğunuz filan yok. Ne zaman 12 

Eylül'den bahsetsem, ne zaman Meclisin dağıtılmasından bahsetsem, ne zaman demokrasiyi 
savunsam, hep rahatsız oluyorsunuz veya sesimin yüksekliğinden şikâyet ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Anadol, lütfen Meclise hitap edin. Muhterem arkadaşlarım. Siz de 
lütfen sataşmayın. 

K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Sen, bir defa, romandan, senaryodan ne anlarsın!.. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Ben, Türkiye Yazarlar Sendikasının bu Meclisteki 

tek üyesiyim beyefendi. Sizinle bu konuda tartışmaya ve sınava girmeye hazırım. Böyle, yetki
siz, anlamadan dinlemeden konuşmayın; benim basılmış 3 tane kitabım var. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Onlar seni anlayamazlar. 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 
İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — Köşe nasıl kolay dönülür senaryosundan anlarlar. 
K. KEMAL ANADOL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, evet, köşeyi dönme senaryo

larından haberim olmaz, o konuda cahil olduğumu ifade edeyim. 
Sanat çevrelerimiz, yazın çevrelerimiz, film çevrelerimiz -ki sinemamız, dünya çapında ödül

ler alacak kadar gelişmiştir- ve o çevrelerin yetkilileri ve halkımız, tam bir özgürlük içinde, 
onu seyrederek, eleştirilerini ve beğenilerini sunma konusunda yetkili olmalıdır. Halkımıza bu 
olanak sağlanmalıdır ve bu konuda -aslında, bu, Hükümetin de icraatı değil; ama "devletin 
devamlılığı" ilkesi esasına göre- bugünkü Hükümete, Sayın Maliye ve Gümrük Bakanına, Kültür 
Bakanına ve başta Sayın Başbakana büyük görevler düşmektedir. 

Onların ve Hükümetin düşüncelerini öğrenmek arzumu belirterek, Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. (Bağımsızlar ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol. 

3. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Alltner'in, süper emeklilerin durumlarına ilişkin gündem dıst 
konuşması 

BAŞKAN — Son olarak, Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'e, süper emeklilerin duru
mu hakkında gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Altıner. 
ŞİNASİ ALTINER (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son iki yıldan beri 

-tabiri caizse- yılan hikâyesine dönen, süper emeklilerin durumu, iktidarın önemli gaflarından 
biri olarak, orta yerde, çözümsüz bir biçimde durmaktadır. 
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Gerçi, bu konu ile ilgili bir yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulunda 
görüşüleceği açıklanmıştır; ancak, hazırlanan tasarı ve alternatif taslakların, aldatılmış olan 
bu kitleleri tatmin edecek seviyede olacağına dair içimizde şüpheler vardır. Yani, hazırlanan 
taslaklar, bu kitleleri tatmin edecek nitelikte gözükmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, süper emeklilerin durumu, muhalefet partilerinin sayın genel baş
kanları ve sayın sözcüleri tarafından müteaddit defalar, gerek bu kürsüde ve gerekse basın top
lantılarında dile getirildi. 

Bugün burada fazla detaya girmeden, Hükümetin bu konuda bir çalışma içine girmesinin 
arifesinde, olayı, önemi sebebiyle, bir kere daha hatırlamayı görev sayıyorum. Zira, son gün
lerde binlerce süper emekli, yurdun dört bir tarafından Ankara'ya geliyorlar; Buralarda, Hü
kümetin muhtelif bakanlıklarını, hatta Başbakanı, Mecliste grubu bulunan diğer siyasî parti 
liderlerini, milletvekillerini ziyaret ediyorlar. Bu kişiler, haklı davalarına, artık uzatılmış olan 
bu duruma, kısa sürede bir çözüm bulunması amacı ve arzusuyla, Türkiye'nin her yerinden 
Ankara'ya gelip, dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, süper emekliler, Hükümet tarafından mağdur edilmiş 
bir toplum değildir; resmen aldatılmışlardır. Mağduriyetin özürü vardır. Mağduriyette, mağ
duriyete düşürülmede, sehven olaylar vardır arkadaşlar; ama, ben süper emeklilerin meselesin
de "mağduriyet" kelimesini kullanmıyorum; doğrudan doğruya, bu 60-65 bin kişi aldatılmış
tır, diyorum. 

ISMET TAVGAÇ (Bursa) — Nasıl aldatılmışlar? 
ŞİNASt ALTINER (Devamla) — izah edeceğim efendim. 
"Süperler nasıl aldatılmıştır?" soruşu çok güzel. 198? yılında, genel seçim arifesinde, sa

yıları 60-65 bin kişiyi bulan ve emekliliği hak etmiş olan bu kişilere, o zamanın Hükümeti, 
yani ANAP Hükümeti tarafından, "Siz emsallerinizden daha fazla para ile emekli olmak isti
yorsanız, buyurun, şu tarihe kadar müracaat edin" denmiştir. Emekli olan bir kesime ise, o 
zaman aynı yasa tasarısıyla, "Siz de 4,2 milyon lira verin -dikkat buyurun bu 4,2 milyon lira, 
1987 yılının parasıdır- siz de süper emekli olun" denmiştir. 

Bunları kim demiştir? Bunları ANAP Hükümeti demiştir. Bu insanlar, genç yaşta, bu teş
vike inanarak, emekli olmuşlardır. Niye inanmasınlar ki? Verilen söz, devlet sözüdür. Teşvik 
edilmişlerdir. Çünkü, o zaman süper emekli maaşları ile, normal emekli maaşları arasında, 
süperler lehine tam iki kat fark vardır. Rakamlar üç aşağı beş yukarı doğrudur; O yıllarda 200 
bin lira normal emekli maaşı varken, süper emeklilere 400 bin lira, 435 bin lira, 537 bin lira 
gibi rakamlarla emekli maaşı bağlanmıştır. 

ANAP hükümetleri tarafından aldatılan bu kesimin gerçek süper aylıkları 1,5-2 sene aza
lan bir tempoyla devam etmiş ve bugün normal emekli olanların da altına düşmüştür; epeyce 
zamandan beri de bu böyledir. Bugün, adına, "süper emekli" denenlerin aylıkları, süper ol
mayan normal emekli aylıklarından daha azdır. Son iki yılda, katsayı artışlarından ve sosyal 
yardım zamlarından nasiplendirilmemişlerdir ve maaşlar böylece azaltılmıştır. Tabiî bu, bilinç
li bir şekilde yapılmış ve gene kamuoyunun adlandırmasıyla, "süperzedeler" yaratılmıştır. 

Şimdi, bu süperzedeler, yüzük, küpe, ev, otomobil satarak, dükkânlarını kapatarak bir ara
ya getirdikleri o tarihteki 1987'deki, 4,2 milyon liranın uçup gittiğine mi yansınlar -ki, o zaman 
bu paranın satın alma değeri, bugünküne kıyaslanırsa, 30 milyon liranın üzerindedir- genç yaşta 
işlerini bırakarak emekli olduklarına mı yansınlar? Hiç kimse onlara, "Arkadaş, ne yapalım, 
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emekli olmasaydın. Sen, zaten, bugüne kadar verdiğin 4,2 milyon lirayı geri aldın" diyemez. 
Bu insanlar kumar oynamamışlardır; bu insanlar faize de para yatırmamışlardır. Ne yap

mış bu insanlar? ömür boyu farklı bir emekli maaşı alabilmek için, Hükümetin de teşvikiyle 
böyle bir yola başvurmuşlardır. Zira Hükümet, bu kesime, bu doğrultuda bir söz vermiştir, 
yasa çıkarmıştır. Bu söz, devlet sözüdür. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet, o günkü sözünde dursaydı ve bu süper emekliler, normal 
katsayı ve sosyal yardım artışlarından da istifade edebilselerdi, yani Hükümet, belli bir süre 
sonra bu işe çomak sokmasaydı -aslında, Anayasa Mahkemesinin kararından evvel çomak so
kulmuştur. Hükümet, sadece Anayasa Mahkemesinin bu konudaki kararlarına sığınamaz. Ondan 
evvel de, sosyal yardım zamlarında ve katsayılarda, tabiri caizse, resmen mırın kırın etmiştir; 
bu meseleyi diğer emeklilerin arasında asimile etmeye çalışmışlardır- bugün süper emekli ma
aşları, 1,5 milyon liranın üzerinde veya o civarda olacaktı. 

Değerli milletvekilleri, bizlere sayısız telgraflar var; -sizlere de vardır- bu telgrafları sıra
sıyla okuyacak değilim; ama, her birinden birer cümle, hatta birer satır söylemek istiyorum. 

"Hükümet, 'süper emekli yapacağım' diye 65 bin vatandaşı dolandırmıştır" diyor mek
tubun biri. Diğeri, "Milletin vekillerinin çıkardıkları kanuna güvenen, işini bırakıp emekli olan 
süper emekli 62 bin akılsızdan biri olarak" diye lafa başlıyor ve bir başkası, süper emekli maa
şına ilave edilen (temmuz maaşına ilave edilen) 31 840 liralık zammı -istanbul'dan bir süper 
emekli- Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kaya Erdem'e, "Bunu milletvekillerine 
dağıtın" diye yollamış, yolladığı havalenin bir kopyasını da bize göndermiştir. Aynı zamanda, 
bunu, Cumhurbaşkanlığından itibaren, bütün parti başkanlarına, Başbakana, bakanlara ve ba
sına da intikal ettirmişler. 

Böyle çok misal var. Bunları burada sıralamak istemiyorum. 
Değerli milletvekilleri, sonuç olarak, 65 bin kişinin bu aldatılmışlığını, kalıcı bir biçimde, 

hak ve adalet ölçüleri içinde, geçmiş kayıplarını da telafi edici bir biçimde çözelim diyorum 
ve Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Al tiner. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Portekiz'e gidecek olan Devlet Bahanı İsmet Ozardan'tn dönüsüne kadar Devlet Bakanlığına, 

Devlet Bakam Kâmran Inm'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(M366) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde, Cumhurbaşkanlığının tezkereleri var
dır, okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Avrupa Gençlikten Sorumlu Bakanlar 3 üncü Konferansı'na katılmak üzere, 19-22 Eylül 
1990 tarihleri arasında Portekiz'e gidecek olan Devlet Bakanı tsmet özarslan'ın, dönüşüne ka
dar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâmran tnan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. —• ispanya'ya gidecek olan Turizm Bakanı ilhan Aküzüm'ün dönüsüne kadar Turizm Bakan
lığına, Kültür Bakanı Namık KemalZeybek'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1367) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19-26 Eylül 1990 tarihleri arasında ispanya'ya gidecek olan 
Turizm Bakanı tlhan Aküzüm'ün dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına Kültür Bakanı Namık 
Kemal Zeybek'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Güneş Taner'in dönüsüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1368) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 EylüI-5 Ekim 1990 tarihleri arasında Amerikan Birle
şik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakam Güneş Taner'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlı
ğına, Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı ismail Safa Giray'm vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1369) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler 45 inci Genel Kuruluna katılmak üzere, 21 Eylül-8 Ekim 1990 tarihleri 
arasında Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne 
kadar; Dışişleri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı t. Safa Giray'ın vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'm dönüşüne kadar, 
Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı ismet Kaya Erdem'in vekillik edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/1370) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Birleşmiş Milletler çocuklar için Dünya Zirvesine katılmak, ABD Başkanı George Bush 

ve çeşitli Amerikan makamları ile resmî temaslarda bulunmak üzere, 23 Eylül-2 Ekim 1990 
tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerini ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar Cum
hurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanı t. Kaya Erdem vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Turgut özal 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 28 arkadaşının, millî eğitimimizin içinde bulunduğu 
sorunları ve bu konuda izlenecek yeni politikaları tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/113) 

BAŞKAN — Bir adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitim hizmetlerimizin çağdaş eğitim düzeyine kavuşmuş olmasını görmek ve ço
cuklarımızın daha iyi bir ortamda çağdaş eğitimin her türlü nimetlerinden yararlanarak eğitil
melerini beklemek hepimizin hakkıdır. 

Ne var ki, mevcut sorunların zamanında çözümlenememesi ve her yıl 1 milyonun üzerin
de yeni okula başlayan çocuklarımıza okuma imkânı hazırlamak zorunda kalınması millî eği
tim sorunlarımızın daha da çoğaldığını, çözümlenmesi güç bir yumak haline geldiğini göster
mektedir. 

Bu nedenle insanlarımızı yetiştirmede ve eğitiminde devlet olarak, iktidar olarak, siyasî 
partiler olarak her türlü siyasî menfaat ve endişeleri unutarak bir büyük mutabakata varma
mız şarttır. Böylesine bir millî birlik ve mutabakat sonucu yarınların ümidi, cumhuriyeti ve 
demokrasiyi korumada şuurlandırılmış inançlı ve şahsiyetli gençlerimizi yetiştirmiş oluruz. 

Eğitimde amaç; çocuklarımıza millî şuur ve davranışı, çağdaşlığı, teknolojiyi ve beceriyi 
kazandırmaktır. Türk Milletinin bütün fertlerini, öncelikle millî, ahlakî, insanî, manevî ve kül
türel değerlerimizi benimseyen, koruyan ve geliştiren iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak yetiş
tirmek ve insanlarımızı hayat boyunca mutlu ve refah içerisinde yaşatacak bir meslek ve iş sa
hibi yapmak millî eğitimimizin temel amacıdır. 

Ne var ki, bugünkü uygulanan politikalarla bu amaçlara ulaşmak mümkün görülmemek
tedir. 

_ Zira, Millî Eğitim Temel Yasasına göre öngörülen temel eğitim sistemi, hâlâ kurulama
mıştır. Anayasamız gereği devlet tarafından verilmesi zorunlu olan; 

İlköğretimden S00 bine yakın çocuğumuz bugün mahrum bulunmaktadır. 
Halen ilkokulların Vo 23'ünde, ortaokulların % 25"inde, liselerin % 43'ünde ikili öğretim 

yapılmaktadır. 
Her derecedeki okulların sınıflarında 70-80'e varan öğrenci mevcudu ile öğretim yapılmak

tadır. Bu sayı dünya standartlarının iki katından daha fazladır. 
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Okullarımızın büyük çoğunluğu öğretimde kullanılan ders araç ve gereçlerinden yoksun 
bulunmaktadır. 

Okullar arasındaki öğretmen dağılımındaki dengesizlik bir başka sorundur. Birçok okul
larımızda önemli dersler öğretmensiz geçmektedir. 

Eğitim ve öğretimde öğrencinin ilgi ve yeteneği doğrultusunda çağdaş programlar uygula
namamaktadır. Eskimiş, demode olmuş, ezberciliğe ağırlık veren öğretim müfredatları maale
sef yenilenememiştir. 

Ders kitapları günün koşullarına göre hayatî bilgileri içerecek şekilde yeniden tanzim edi
lememiştir. Kitaplar çağdaş olmayan gereksiz bilgilerle dölüdür. 

tlkokul öğrenimi gören çocuklarımızın yüzde 42'si ortaöğretime devam edemiyor. 
Lise öğretimini tamamlayan gençlerimizin ise, yüzde 72'si sistemin bozukluğundan yüksek

okul veya üniversiteye girememektedirler. Üniversite kapıları gençlerimiz için bir ağlama duva
rı haline gelmiştir. 

Meslekî teknik eğitime ağırlık veren ve gençlerimizi kabiliyetlerine göre yönlendiren bir 
eğitim sistemi hâlâ kurulamamıştır. 

Ülke sanayileşmesinde büyük ümitlerle beklediğimiz çıraklık ve yaygın eğitiminden isteni
len sonuç alınamamıştır. 

Bütün bu yetersizliklere fırsat eşitsizliği de eklenince çağdaş, bilimsel ve teknolojik yeni
liklere göre eğitim ve öğretim yapılması güçleşmiş ve bunun sonucu olarak eğitim ve öğretimde 
kalite düşmüştür. 

Nitekim 1989-90 öğrenim yılında ortaöğretim okullarında 1 milyon 300 bin civarında öğ
renci sınıfta kalmıştır. Her yıl bu kadar öğrencinin sınıfta kalması sistemde bir bozukluğun 
olduğunu göstermektedir. 

Eğitim kalitesini etkileyen önemli faktörlerden biri de öğretmen sorunudur, öğretmen ye
tiştiren kurumların ve öğretmen statüsünün yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Türk millî eğitiminin yukarda belirtilen problemlerinin çığ gibi büyümesinde ve böylesine 
bir darboğaza girmesinde takip edilen politikaların önemli bir payı olmuştur. Nitekim, son 
10 yılda millî bütçeden eğitime ayrılan pay, her geçen yıl düşen bir seyir takip etmiş ve ihtiyaç
lar karşılanamaz hale gelmiştir. 

Böylesine büyük boyutlu problemlerin olduğu millî eğitimimiz bir çıkmazın içindedir. Bu 
çıkmazdan kurtulmak için uygulanan politika ve sistemlerde değişiklik yapmak zorunlu hale 
gelmiştir. 

Bu bakımdan Millî Eğitimimizin tüm yönlerini kapsayan bir araştırma yapılması ve elde 
edilecek verilere göre yeni politikaların tespiti için Anayasamızın 98, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Baki Durmaz Koksal Toptan 
Afyon Zonguldak 

Vefa Tanır Mahmut öztürk 
Konya Niğde 
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Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

M. Selahattin Kılıç 
Adana 

Ali Eser 
Samsun 

Güneş Müftü oğlu 
Zonguldak 

Orhan Şendağ 
Adana 

Adil Aydın 
Antalya 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Mehmet Tahir Şaşmaz 
Elazığ 

Hasan Ekinci 
Artvin 

M. Halit Dağlı 
Adana 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Sümer Oral 
Manisa 

irfan Demiralp 
Samsun 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

Doğan Baran 
Niğde 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Hasan Namal 
Antalya 

Turgut Yaşar Gülez 
Bolu 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

BAŞKAN — önerge gündemdeki yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması 
konusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs
mına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşının, ülkemizdeki anarşi ve terör eylemleri
nin nedenleri iîe hedeflerini, bu eylemlerin arkasındaki güçleri ve konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşının, ülke
mizdeki anarşi ve terör eylemlerinin nedenleri ile hedeflerini, bu eylemlerin arkasındaki güçleri 
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ve konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin 
öngörüşmesine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Hazır. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemizin gündeminde yıllardır canlılığını ve sürekliliğini koruyan anarşi ve terörün kö
kenlerinin, hedeflerinin ve bunların arkasındaki güçlerin ortaya çıkartılması ve gerekli önlem
lerin alınması amacıyla Anayasamızın 98 inci maddesiyle Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergemiz ekte sunul
muştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 

Cüneyt Canver 
Adana 

ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ülkemiz ve insanları, çok uzun bir süredir geçici durulmalar ve gerilemeler dışında terör 
eylemlerinin baskısı altındadır. Demokratik ülkelerin kimisinde de, zaman zaman kendini gös
teren terör eylemleri, oralarda genelde bireysel eylemler sınırı içinde tutulabilirken, ülkemizde 
ise terör nerede ise sistematikleşmiştir. 

Terör eylemlerinin bazen gerileyerek, bazen de saldırganlaşarak çok uzun bir zamandır 
sürüyor olması, toplumumuzda, devletin terörü kalıcı ve kesin bir biçimde önleyecek güçte bu
lunmadığı, terör örgütlerinin Devletten daha güçlü ve becerikli olduğu, Türkiye'nin istenilirse 
her zaman kolayca Destabilize edilebilir bir ülke olduğu, terörden hiç kimsenin korunabilme 
şansının bulunmadığı, yazan, konuşan, önde bulunan kimselerin kendilerini akılsızca terörün 
özel hedefleri haline getirdikleri, görevi gereği terörle savaşım veren insanların er ya da geç 
terör güçlerince cezalandırılacağı, hatta terörde devletin parmağının bile bulunabileceği, de
mokratik yaşamın teröre ve anarşiye uygun bir ortam doğurduğu gibi son derece vahim yargı
ların oluşmasına neden olmaktadır. 

Bir toplumda bu tür yargıların pekişmesi ve kökleşmesi son tahlilde o toplumun kaba kuv
vete, teröre ve demokrasi dışı rejimlere teslim olması sonucunu doğurur. Türkiye'yi 12 Eylüle 
getiren süreç ne yazık ki toplumumuzda ve Parlamentomuzda yeterli düzeyde ve özgürce tartı-
şılamamış ve tartışmadan çeşitli bahaneler bulunarak kaçılmıştır. Bugün o olayların üzerinden 
on yılı aşkın süre geçmiş olmasına karşın, olayların üzerindeki sis perdesi halen dağıtılama
mıştır. örneğin, âdeta sakız haline getirilen iç ve dış odaklardan kimlerin kastedildiği, kimi 
çok önemli olayların halen daha niçin aydınlatılmadığı, "Asala" gibi kimi terör türlerinin na
sıl olup da birdenbire kesildiği, terör ve anarşiye bulaştığı bilinen ve sonradan yargılanan ör
gütlerin gerisindeki asıl güçlerin kimler olduğu, bu örgütlere kimlerin silah ve para sağladığı, 
bu silahların ülkemize kimler aracılığı ile ve nasıl girdiği, nasıl dağıtıldığı, Devletin ve istihba
rat güçlerinin nasıl olup da belli bir dönem teröre karşı bir ölçüde etkisiz kaldığı konularında, 
kamuoyuna, halen daha doyurucu bir açıklama yapılmamıştır. 
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Geçtiğimiz hafta içerisinde bir güvenlik görevlisiyle bir bilim adamı ve politikacının ar-
darda öldürülmesi, özünde çok yeni ve beklenmedik olaylar değildir. Dönemin Başbakanı Sa
yın özal'a suikast yapılmasından, doğu ve güneydoğu'da kitlesel katliamlara, sayısız bomba 
eyleminden gizli örgütlenmelere değin, pek çok belirli Türkiye'de yıllardır "Karanlık" diye ad
landırılan; ama aydınlatılması için gerekli çaba ve kararlılık gösterilmediği için, varlığını sür
düren bu güçlerin, toplum olarak çok ciddiye almak zorunda olduğumuz bir etkinlik içinde 
olduğunu göstermektedir. Üstelik bugün herkes sezisel olarak görmektedir ki, "Karanlıkta" 
bırakılan bu güçlerin oluşturdukları destabilizasyon odakları, anarşi ve terör hedefti örgütlen
meler potansiyel olarak 12 Eylül öncesinden daha çok ve daha güçlüdürler; ama görünen odur 
ki, bu potansiyel gücün henüz daha bütünüyle etkinleştirilmesi zamanı gelmemiştir. Ancak, 
iki elim ölüm olayı, bu potansiyel gücün aktive edilmesi konusunda yeni bir aşamaya ulaşıldı
ğını göstermektedir. 

Belli aralıklarla sahnelenen terör olayları karşısında toplum olarak gösterdiğimiz tepkile
rin, 12 Eylül öncesindeki tepkilerden çok farklı olmaması da son derece düşündürücü bir ol
gudur. Basının çarpıcı başlıkları, köşe yazarlarının duygulu yazıları, kanın yerde kalmayacağı 
söylevleri, Devletin güçlü olduğu güvenceleri, üzüntü, elem, başsağlığı dilekleri, görkemli ce
naze törenleri, "aman demokrasiyi koruyalım" feryatları ve kimi zaman kolaycı, ucuz ve so
rumsuz suçlamalar ve bunların getirdiği anlamsız kutuplaşmalar. Oysa bu klasik tepkilerin, 
anarşi ve terörü önleyemediği ve toplumu anarşi ve terörün ulaşmak istediği hedeflerden koru
yamadığı, 12 Eylül süreci anımsandığında, çok iyi anlaşılmış olması gerekirdi. 12 Eylül süreci, 
özellikle TBMM'nin çok edilginleştirildiği ve olayların peşine taktırıldığı bir dramatik sürecin 
de adıdır. Bu nedenle TBMM'nin bu kez öncelik alması, belirleyici olması ve çözüm üretme 
gücünü kullanması, içinde bulunduğumuz aşamada yaşamsal öneme sahiptir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle "anarşi ve terörün kökenlerinin, hedeflerinin ve bunların 
arkasındaki güçlerin ortaya çıkartılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyta bir Meclis 
araştırması" istemek gereği doğmuştur ve önergemizin amacı bu gereği yerine getirmektir. 12 
Eylül'den önce ve sonra binlerce insanımız terörün hedefi olmuş ve görünen odur ki olmaya 
da devam edecektir. 

Siyasî parti ayrımı gözetmeksizin TBMM'nin ortak görevi, insanlarımızın can güvenliğini 
ve demokrasimizi korumaya yönelik önlemleri bulmak ve bunları yaşama geçirmektir. 

BAŞKAN — Hükümet adına İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu, buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADtR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; anarşi ve terörün kökenlerinin, hedeflerinin ve bunların arkasındaki güçlerin orta
ya çıkarılması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda Meclis ara$tırması açılması için Ada
na Milletvekili Sayın Cüneyt Canver ve 18 arkadaşı tarafından verilen önerge üzerinde Hükü
metimizin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle Yüce Meclisin siz saygı
değer üyelerine saygılar sunarım. 

Değerli arkadaşlar, genel olarak, temelde, siyasal bir amaçla, şiddeti, sistemli ve devamlı 
olarak kullanma yöntemi olarak tanımlanan terörizm, 1960'lı yılların ikinci yarısından itiba
ren, 12 Eylül 1980 tarihine kadar giderek büyüyen bir tehdit olarak, ülke gündeminde yerini 
hep korumuştur. Anılan tarihler arasında muhtıralar verilmiş, seçimler yapılmış, hükümetler 
değişmiş; ama bir türlü önlenemeyen terör yüzünden, Türkiye, okullarında eğitim, fabrikalarında 
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üretim yapılamayan; şehirleri, yasadışı örgütlerin kurtarılmış bölge oluşturma mücadelesine 
sahne olan; ekonomik darboğazı aşamamış; en acısı, günde 20 kişinin teröre kurban gittiği 
bir ülke durumuna düşmüştür. 

tşte, hepimizce malum olan bu meseleyi, demokratik rejimin olağan kuralları içinde çöze
meyen Türkiye, 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren, üç yılı aşkın bir süreyi, askerî yönetim döne
mi altında geçirmek zorunda kalmıştır. 

Bütün bu gelişmeleri müteakiben, 1983 yılında, yeniden demokratik döneme geçmeye ha
zırlanırken, ülke gündemindeki en önemli konu, artık, hür demokratik parlamenter rejimin, 
bir daha kesintiye uğramaksızın, güçlü bir şekilde inşa edilmesiydi. Bu tarihî dönemeçte Türk
iye'nin yönetimine talip olan Anavatan Partisi olarak, aşağıda özetlemeye çalışacağım bazı önemli 
hususları tespit etmiştik : 

Gerek milletlerarası alanda, gerekse, ülkemizde yaşanan acı tecrübeler göstermiştir ki, te
rörizm, demokratik rejimlerin sağladığı hak ve hürriyetleri kötüye kullanarak, propaganda, 
silahlı saldırı, bombalama, suikast ve sabotaj gibi şiddet yöntemlerine başvurup, toplumda korku, 
yılgınlık ve teslimiyet psikolojisini hâkim kılmak suretiyle amacına ulaşmaya çalışmaktadır. 
Bu açıdan terörizm, millî hâkimiyetin tecellî ettiği demokrasileri yıkmak isteyerek, millî ege
menliğin bir numaralı düşmanı haline gelmiştir. Bu sebeple, terör konusu millî bir mesele ola
rak ele alınmalı, olaya partiler üstü bir açıdan bakılmalıdır. Terör olayları, politik istismar ko
nusu yapılmamalıdır. Bilakis, bu olaylara karşı, siyasî partiler başta olmak üzere, sorumlu bü
tün kurum ve kuruluşlarla, en üst düzeyde işbirliğine gidilmesi gerekmektedir. 

Terörün bir tek sebebi olmayacağı gibi, terörizme karşı geliştirilebilecek tedbirlerin de tek 
yönlü olması beklenemez. Bu sebeple, kısa vadede, devletin meşru güvenlik kuvvetlerinin, bil
gi, eğitim, personel, silah, araç, gereç, malzeme ve moral yönünden güçlendirilmesine öncelik 
verilmeli; uzun vadede ise, millî birlik ve bütünlüğü, toplumsal dayanışmayı güçlendirecek ted
birler alınmalı; bu tedbirler, aynı zamanda, uygun ekonomik ve sosyal politikalarla desteklen
melidir. Nitekim, geçmişte görülmüştür ki, terör olayları ile, ekonomik buhran dönemleri, eş 
zamanlı olarak cereyan etmektedir. 

Terör örgütleri yurt dışından yoğun destek görmektedir. Türkiye'nin, dünyanın önemli stra
tejik bölgelerinden biri olan Ortadoğu'da, güçlü ve denge unsuru bir ülke olmasını arzu etme
yen bazı komşu devletlerle, kimi Batılı müttefiklerimizin, zaman zaman, terör gruplarının dış 
uzantılarına, propaganda, eğitim ve barınma gibi imkânlar sağladıkları görülmüştür. 

Sonuç olarak, Türkiye, engin tarihi ve kültürel birikimi, geniş ve münbit toprakları, zen
gin yeraltı ve yerüstü kaynakları; nihayet, dinamik ve çalışkan insan potansiyeli ile, 21 inci Yüzyıla, 
büyük devletler ailesi arasında girmeye aday bir ülkedir. Memleket sevgisini her an yüreğinde 
duyan akıllı ve basiretli bir yönetimle, herkese hayal gibi gelen bir hedefe ulaşmak mümkün
dür. Nitekim, bu tespitler doğrultusunda hazırlanan hükümet programlarımızın uygulandığı 
son 7 yıllık dönemde Türkiye, her biri bir inkılap değerinde büyük dönüşümleri ve gelişmeleri 
başarmıştır. Enerji, haberleşme, konut, altyapı, ulaşım, millî savunma, dış müteahhitlik, millî 
eğitim, gençlik ve spor, para-kredi ve turizm başta olmak üzere, daha birçok alanda kaydedi
len gelişmeler sayesinde, Türkiye'nin, geri kalmışlık çemberini kırarak, ileri ülkeler düzeyine 
geldiği, artık, milletlerarası kuruluşlarca da kabul edilmektedir. Bugün, sanayide kapasite kul
lanımı yüzde 80'leri bulmuş, 11 milyar dolayında döviz rezervine sahip, dış itibarı yüksek, GAP, 
'otoyollar, F-16 gibi dev projeleri "aynı zamanda" yürütebilen bir Türkiye'den söz ediyoruz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıda arz ettiğim olumlu gelişmelere karşılık, ül
kede, genel güvenlik ve asayiş ne durumdadır? 1990 yılında yaşadığımız ve hepimizi derinden 
yaralayan, Gazeteci Çetin Emeç, Profesör Muammer Aksoy ve memlekete hizmeti gaye edin
miş emniyet görevlilerinin teröristlerce katledilmeleri gibi müessif hadiseler, 1980 öncesi orta
mına dönmekte olduğumuzu mu göstermektedir? Kesinlikle hayır. Bu üzücü olaylara rağmen, 
böyle bir tehlikenin söz konusu olmadığını belirtmeliyim. Az sonra takdim edeceğim ve sizlere 
izah edeceğim son üç yılın terör olaylarına ilişkin değerlendirilmesi sırasında, bu husus açıkça 
anlaşılacaktır. Ancak, öncelikle genel duruma bir göz atmanın yararlı olacağını düşünüyorum. 

1980 öncesinde, 230 bin gencimizin okuduğu üniversitelerimiz, birkaç büyük şehirde yo
ğunlaşmıştı. Bugün, yurt sathında 73 ile yayılmış üniversite ve yüksekokullarımızda, 650 bine 
yaklaşan gencimiz öğrenim görmektedir. Geçtiğimiz hafta yeni öğretim yılına başlayan ilk ve 
orta dereceli okullara devam eden öğrenci sayısı ise, 12 milyona yaklaşmıştır. Geçen dönem 
olduğu gibi, bu öğretim yılının da, her türlü endişeden uzak, huzurlu ve başarılı bir dönem 
olması beklenmektedir. Gençlerimiz, bugün artık, sayısız fraksiyonlar tarafından üretilen kısır 
ideolojik tartışmaların tarafı olmak yerine, parlak bir gelecek vaat eden en iyi okullarda oku
manın yarışı içerisindedirler. 

Çalışma hayatımızda, işçi - işveren ilişkileri yönünden önemli problemler görülmemekte
dir. Türk işçisi, kanun dışı grev, işgal, boykot gibi hareketlere, artık itibar etmemektedir. İkti
darıyla, muhalefetiyle, siyasî partilerimiz arasında karşılıklı saygıya dayanan medenî ve seviye
li ilişkiler, her düzeyde sürdürülmektedir. Nihayet, toplumumuzda, huzur, sevgi ve barışa da
yanan, birlik ve beraberlik atmosferi meydana getirilmiştir. Dolayısıyla, münferit terör olayla
rını örnek göstererek, memleketin geleceği hakkında kötümser tahminlerde bulunmanın ob
jektif gerekçeleri bulunmamaktadır. Aslında, bir ülkenin terör tehdidi altında olup olmadığı
nı, münferit vakaları ele alarak değil, şiddet olaylarının yaygınlık ve etkinliğine bakarak karar 
vermek gerekmektedir. Günümüzde, İngiltere, İtalya, İspanya, Batı Almanya ve Yunanistan 
gibi ülkelerde de münferit terör olayları görülmekte; hatta ortaya konan eylemlerin büyüklü
ğüne rağmen, hiç kimse, adı geçen memleketleri, terör olayları ile değerlendirmemektedir. Yi
ne şunu da söyleyebiliriz ki, genel asayiş bakımından, Türkiyemizin, gelişmiş birçok ülkeye gö
re daha iyi bir durumda olduğu açıkça görülmektedir, örnek olarak, tnterpol kayıtlarına göre, 
bir yılda çeşitli ülkelerde ve ülkemizde işlenen suçlarla ilgili bazı rakamları bilgilerinize su
nacağım : 

Bir yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletlerinde işlenen cinayet sayısı 20 680, Japonya'da 
1 441, Fransa'da 2 567, ingiltere'de 992, Türkiye'de 790. 

Bir yıl içerisinde işlenen gasp suçu : Amerika Birleşik Devletlerinde 3 761 070, Japonya'
da 261 337, Fransa'da 426 266, İngiltere'de 849 229, Türkiye'de 711. 

Irza geçme : Amerika Birleşik Devletlerinde 92 490, Japonya'da 1 741, Fransa'da 3 776, 
İngiltere'de 2 855, Türkiye'de 214. 

Hırsızlık olayları: Amerika Birleşik Devletlerinde 12 899 870, Japonya'da 1 424 126, Fran
sa'da 1 989 818, İngiltere'de 2 870 503, Türkiye'de 36 609. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; asayiş durumunun, terör olayları yönünden değer
lendirilmesine gelince : Olağanüstü hal uygulamasının sürdüğü 13 ilimiz hariç tutulursa, son üç 
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yılda, ülkemizde, afiş, pankart asma, bildiri dağıtma ve yazılama olayları dışındaki ideolojik 
nitelikli silahlı saldırı, bombalama, gasp, soygun, kanunsuz yürüyüş veya gösteri türünden, 
toplam 593 olay meydana gelmiş ve bu olaylarda 206 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 290 
kişi de yaralanmıştır. 

Bu olayların 1988 yılında yüzde 46'sı, 1989 yılında yüzde 49'u, 1990 yılında da yüzde 51'i 
İstanbul ilimizde meydana gelmiştir. Diğer illerde meydana gelen terör olaylarının büyük bir 
bölümü ise, olağanüstü hal illerine mücavir olan Kars, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gazian
tep gibi illerin kırsal alanlarında cereyan etmiştir. Bu da, İstanbul hariç tutulursa, olağanüstü 
halin uygulandığı iller dışında kalan yurt sathında, terör yönünden önemli bir problemin mev
cut olmadığı gerçeğini kanıtlamaktadır. İstanbul ise, gerek nüfus potansiyeli ve buna bağlı ola
rak işçi ve öğrenci kesiminin bu ilimizde yoğunlaşması, gerekse şehrin çok çeşitli sosyal kesim
leri barındıran geniş bir alana yayılması gibi sebeplerle, maalesef illegal yapılanmalara müsait 
bir zemin teşkil etmektedir. 

Buna rağmen, İstanbul polisi, bir dizi başarılı operasyon yaparak, birçok cinayet, gasp 
ve soygun olayını açığa çıkarmış ve faillerini yakalamıştır. En son gerçekleştirilen bazı operas
yonlardan örnek vermek istiyorum : 

Son operasyonlarda, TKP Silahlı Halk Birlikleri, 16 Haziran Hareketi, Kürdistan İslam 
Partisi, TtKKo ve Dev - Sol örgütlerine mensup 826 militan yakalanmış ve bunların yapılan 
sorgulamaları sonunda, İstanbul'da son aylarda cereyan eden çok önemli olaylar aydınlanmış, 
birçok gasp ve soygun olaylarının failleri bu şekilde yakalanmıştır. 

Bu sanıklar tarafından gerçekleştirilen olaylar şunlardır : 24 Mart 1988 günü Metris Ce
zaevinden 29 militanın kaçırılması olayının bunlar tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmış. Ara
larında eski siyasî şube memuru Muhsin Bodur'un da bulunduğu 4 emniyet görevlisi ve 13 va
tandaşımızın şehit edilmesi olayını da bunların yapmış olduğu anlaşılmış. Yine bu yakalanan 
kişilerin, 19.6.1990 tarihinde İstanbul'da İETT garajında yapılan büyük soygun olayının fail
leri olduğu ve yine bu terör gruplarından yakalananlardan bir kısmının da yine İstanbul'da 
25.6.1990 Kâğıthane Vergi Dairesinin soyulması da dahil 12 gasp ve soygun olayının failleri 
olduğu ve yine bunların, İstanbul Sanayi Odasıyla birlikte 7 yeri bombalama eylemine karış
mış oldukları anlaşılmıştır. ' 

Bu operasyonlar sırasında yakalanan bu sanıkların üzerlerinde ve evlerinde, 17 uzun nam
lulu silah, 60 tabanca, 2 543 mermi, 41 el bombası, 30 adet dinamit lokumu, muhtelif fünye 
ve saniyeli fitil ele geçirilmiştir. Bunlar, adlî mercilere sevk edilmiş ve büyük bir kısmı da tu
tuklanmıştır. 

Son olarak geçtiğimiz üç dört gün önce, İstanbul'da, SOYTAŞ şantiyesi soygunu olayına 
karışanlar, da l'i yaralı, 6'sı sağ olmak üzere yakalanmışlardır; sorgulamaları devam etmekte
dir; en kısa sürede bunlar da adliyeye tevdi edileceklerdir. 

Teröre, bu operasyonlarla indirilen büyük darbeler, DEV-SOL ve TİKKO örgütlerini, var
lıklarını sürdürebilme problemiyle yüz yüze getirmiş, diğerlerini de hemen hemen çökertmiş 
durumdadır. Nitekim, 5 Eylül günü Emekli Başkomiser İbrahim Çağlar'in şehit edilmesinde 
kullanılan silahın, daha önce bir polis memurumuzun şehit edilmesi olayı ve ondan önce de 
emekli bir binbaşı Aslan özbey'in yaralanmasıyla sonuçlanan sui kasti erde kullanılan silah olduğu 
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tespit edilmiştir. Bu da, yasa dışı örgütlerin silah temini yönünden büyük bir güçlük içinde 
bulunduklarını açıkça göstermektedir. 

Bu genel durumdan sonra, Olağanüstü Hal Bölgesinde bölücü teröre karşı yürütülen mü
cadelelerden de kısaca bahsetmek istiyorum : 

15 Ağustos 1984 tarihinde gerçekleştirdikleri Şemdinli ve Eruh tlçesi baskınlarıyla silahlı 
mücadele başlatan yasa dışı PKK terör örgütü, yoğun dış desteğe ve gerçekleştirdikleri acıma
sız katliamlara rağmen, altı yıl sonra bu gün hiçbir hedefine ulaşamamış durumdadır. 

1987 yılında Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin teşkil edilmesi, geçici köy koruculuğu siste
minin yaygınlaştırılması, güvenlik güçlerimizin, silah, araç - gereç ve sayı yönünden takviye 
edilmesi, zaman içinde kazanılan tecrübelerle terör örgütüne art arda büyük darbeler indirilmiştir. 

Son dönemde, yöredeki kamu yatırımları yüzde 500 oranında artırılmış, çıkarılan 424 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile, 90 bin kişiye daha iş bulma imkânı getirilmiş; Sımak 
ve Batman ilçelerimiz de, il yapılmıştır. 

Bütün bu gelişmeler sonucunda, örgütün, aşiretlerin ileri gelenlerine yaklaşma ve uzlaş
ma çabalan, geçici köy korucularına karşı ikna ile silah bıraktırma ve tarafsızlaştırma deneme
leri, son zamanlarda din ile ilgilenip, kutsal duyguları ve kavramları istismara başlaması, ör
gütün önemle ihtiyaç duyduğu kitle desteğini sağlama gayretlerinin göstergesi olarak değerlen
dirilmektedir. Bu da, şehirlerde etkili olamayan örgütün, kırsal alanda da çıkmaza sürüklendi
ğine ilişkin kanaatimizi güçlendirmektedir. 

Son dönemin bir başka önemli özelliği de, çatışmalarla ele geçirilen terörist sayısındaki 
artışların yanında, bilhassa kendiliğinden gelerek güvenlik kuvvetlerine teslim olan terörist sa
yısında meydana gelen artışlardır. Bunlar içerisinde üst düzey elemanlarının da bulunması, grup
larındaki militanların birbirlerine karşı güvenlerinin ve örgütsel bağlarının zayıflamakta oldu
ğunu göstermesi bakımından da önem arz etmektedir. Biraz sonra arz edeceğim mukayeseli 
rakamlar da her şeyi açıkça ortaya koymaktadır. 

Bakınız, geçen yıl 22 Temmuz -16 Eylül 1989 tarihleri arasında olağanüstü hal bölgesinde 
meydana gelen olay sayısı 302, bu yılın aynı dönemindeki olay sayısı 142'dir. Anılan dönemde 
geçen yıl 49 terörist ele geçirilmişken, bu yılın aynı döneminde 85'i ölü, 126 terörist saf dışı 
bırakılmıştır. 

Yine aynı dönemler itibariyle, 1989'da 450 vatandaşımız kaçırılmış iken, bu yıl sadece 5 
kişi kaçırılmıştır. Bu rakam, şehit vatandaşlarımızda ise, 69'dan. 26'ya düşmüştür. 

Ele geçirilen uzun namlulu silah sayısındaki artış ise, geçen yıl 31 iken, bu yıl 116'a yüksel
miştir. 

Bunun yanında geçici köy korucusu sayısı da 25 600'ü bulmuştur. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; milletimizden ve onun temsilcisi olan sizlerden aldı

ğımız destekle, Hükümetimiz, kanun hâkimiyeti ve hukukun üstünlüğüne yürekten inanarak, 
vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini en kâmil manasıyla sağlamak; terörü, demokratik 
hukuk düzeni içinde kalarak önleme konusunda azimli ve kararlıdır. Devletimizin gücü, mille
timizin engin sağduyusu, memleket sathında tesis edilen sevgi, birlik ve beraberlik ortamı; ni
hayet, askeriyle, polisiyle, görevini 24 saat fedakârca yürütmekte olan güvenlik kuvvetlerimi
zin üstün çabaları, bu konudaki en büyük güvencemizdir. 
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Hükümetimiz, terör konusunda bugüne kadar her zaman işbirliğine ve diyaloga açık ol
muş, konuya ilişkin önerileri daima dikkatle değerlendirmiştir. Meydana gelen müessif olaylar 
konusunda her zaman Yüce Meclise ve kamuoyuna en geniş şekliyle bilgi sunulmuş, hiçbir şey 
halkımızdan gizlenmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirmeden önce bir noktayı da önemle vurgulamak isterim : 
Terörizm, bugüne kadar hiçbir ülkede başarıya ulaşamamıştır. Türkiye'de başarı kazan

ması mümkün değildir. Uyguladıkları canice yöntemler sebebiyle, insanlık âleminin dünya ça
pında ortak tepkisini çeken teröristlerin sonunun hüsran olacağı muhakkaktır. 

Bu duygu ve düşüncelerle önergenin reddini arz eder, hepinize en derin saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Abdülkadir Cenkçiler, buyurun efendim. (DYP sıra

larından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ABDÜLKADİR CENKÇİLER (Bursa) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver ve arkadaşlarının, ülkemizde terör ve te
rörün arkasındaki etkenler ve alınması gereken tedbirlerle ilgili vermiş olduğu önerge üzerinde, 
Doğru Yol Partisinin görüşlerini açıklayacağım. Bu vesile ile hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

Ülkemizdeki anarşi ve terör eylemlerinin nedenleri ve hedefleri üzerinde doğru bir hükme 
varabilmek için, öncelikle... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, Divan Kâtibi yok; görüşmelere devam ede
mezsiniz. Sabahtan beri kâtip yok. 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Cenkçiler. 
Sayın Genç, sabahtan beri boş değil; siz Meclise şimdi girdiniz. Arkadaşımız herhalde ye

ni çıkmıştır; bir kere siz Meclise yeni geldiniz; nereden bileceksiniz? 
Buyurun Sayın Cenkçiler. 

ABDÜLKADİR CENKÇİLER (Devamla) — Ülkemizdeki anarşi ve terör eylemlerinin ne
denleri ve hedefleri üzerinde doğru bir hükme varabilmek için, öncelikle, anarşi ve terörün kap
samı üzerinde bir görüş birliğine varmak gerekir. Zira, kamu düzenini, asayişi ve genel güven
liği bozan yasa dışı tüm eylemleri, anarşi ve terör olarak değerlendirirsek, 1970'lerden beri Türki
ye'de millî huzursuzluğa ve güvensizliğe neden olan ve 1980 öncesinde ülkemizi demokrasiden 
uzaklaştırmaya çalışan, milletimizin hür iradesinin tecelligâhı olan Parlamentoyu ve siyasî par
tilerimizi hedef alan anarşi ve teröre karşı gerekli tedbirleri isabetle tayin edemeyiz. 

Geçmişte ve hâlâ işlenen birtakım cinayetlerin, yapılan tehditlerin, gaspların ve kişi hak 
ve hürriyetlerini kısıtlayıcı tecavüz eylemlerinin gerçek mahiyetlerini tayin etmek mümkün ola
mamıştır. 

Devlet olarak, büyük bir dikkat, hassasiyet ve öncelikle üzerinde durulacak anarşi ve te
rör Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenini ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldır
maya veya Cumhuriyetin, Anayasada belirtilen niteliklerini değiştirmeye veya ülkenin ve mille
tin bölünmez bütünlüğünü yok etmeye yönelik, içten ve dıştan organize edilen, silahlı ve silah
sız, her nevî şiddet hareketleri ve ayaklanmaları olarak sınırlandırılabilir. 
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Anarşi ve terörle mücadelede hukukî ve idarî tedbirlerin doğru olarak alınabilmesi için, 
bu sınırlama, önemli bir yürütme sorununu teşkil etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de 1970'lerden bu yana, yukarıda belirttiği
miz kapsam içerisinde karşılaştığımız anarşi ve terörün, ana maksadı için organize edildiğini 
ifade etmek mümkündür. 

İdeolojik anarşi ve terör : Hedef olarak, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik 
ve sosyal hukuk devleti yerine, Türkiye'de, Marksist-Leninist fikre dayalı, proleterya hâkimi
yetini öngören, aşırı illegal sol örgütlerin eylemleri bu gruba dahildir. 

30'a yakın fraksiyon içerisinde, kırsal bölge ve daha ziyade şehir, terörü karakterinde faali
yet gösteren bu aşırı sol örgütler, 1970 ve 1980'in ilk yıllarında, komünizmin yasallaşması dok
trini çerçevesinde, başta Sovyet Rusya olmak üzere, Bulgaristan, Kızıl Çin, Suriye gibi ülkeler
den örgütlenmekte ve onlardan eğitim, silah, teçhizat ve finans desteği almaktaydı. 

1978-1984 yılları arasında, bu örgütlerin bir çoğu çökertilmiş„mensupları yakalanmış, hak
larında yasal işlemler yapılmıştır. Ancak, Dev-Yol, Dev-Sol, Halk Kurtuluş Partisi, Halk Or
dusu gibi Marksist-Leninist Silahlı Propaganda Grubu gibi, eski illegal sol örgütlerin devam-
larınca kabullenilen cinayet, gasp, suikast, korsan gösteri, silahlı tehdit, bombalama ve pan
kart asma gibi bazı eylemlerin günümüzde sürdürülmesi ve örgütlerin varlıklarını devam ettir
me çabaları, bizzat Sovyet Rusya'da ve diğer komünist ülkelerde meydana gelen, kapsamlı, ide
olojik ve hedef tayin eden gelişmeler dikkatle yorumlanmaktadır. 

Terör ve eylemin arkasında yatan en büyük etken, komünizm doktrini ve faaliyetleridir. 
\ani, komünist zihniyet, teröre arka çıkmaktadır. 

Bütün dünya devletlerinin nefret ettiği ve özellikle Doğu Blokunun terk etmekte olduğu 
komünizm rejimine ülkemizde sahip çıkanların olmasının, terör ve anarşinin boy göstermesine 
sebep olduğu kanaati içerisindeyiz. 

Bundan da anlaşılıyor ki, dış mihraklar, Türkiye'nin, güçlü, millî dayanışma ve adalet an
layışı içerisinde, demokratik, sosyal ve huzurlu bir hukuk devletini gerçekleştirmesini, kendi 
çıkarları yönünden tehlikeli görmektedirler; bu satılmış örgütleri, maksatları yönünde bir ma
şa olarak kullanmaktadırlar. Dünyadaki ve yakın çevredeki oluşumlar muvacehesinde, illegal 
örgüt mensuplarının dahi, Türkiye'de bir Marksist-Leninist idarenin kurulmasının mümkün 
olamayacağı kanaatinde oldukları aşikârdır. 

irticaî anarşi ve terör : Hedef olarak, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, laik ve sosyal hukuk 
devleti yerine; şeriat esaslarına göre oluşmuş ve icraatlarını dinsel gelertekler ve şeriat ahkâmı
na göre yürütecek bir devlet nizamını kapsayan; hedefleri, 'Türkiye İslam Cumhuriyeti"ni 
kurmak olan, dinci örgütlerin eylemleri bu gruba dahildir. 

Şeriat özlemi, Cumhuriyet tarihi boyunca süregelmiş, rejim karşıtı bir tehdit oluşturmuş
tur. 600 sene, ümmetçilik duygularıyla manevî yönü oluşturan halkımıza, gerekli etkin, çağdaş 
eğitimin kitlesel olarak verilmemesi; feodal ve aşiret idarelerine dayalı, Ortadoğunun Müslü
man prensleri, emirleri ye kralların tepesinde Demokles'in kılıcı gibi sallanan, Atatürk'ün, me
deniyetçi, laik Cumhuriyetinin mazlum kitlelere örnek teşkil edeceği korkusu dolayısıyla her 
vesileyle, Türk Milletinin din ve vicdan hürriyetlerine tasallut etmeleri, irtica örgütlerinin baş
lıca oluşum nedenleridir. 
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Netice olarak : Bugün, büyük şehirlerimizde, Atatürkçü aydınlar, bu örgütlerce, sokak
larda, işyerlerinde avlanmaktadır. Bu örgütlerin, Suriye, tran, Suudî Arabistan ve Libya bağ
lantılı oldukları kesinlekle saptanmıştır. Bunların, Türkiye'de olduğu kadar, Almanya'da da 
teşkilat kurdukları bilinmektedir. Bu şeriatçı illegal örgütlerin, Türkiye'yi parçalayarak hedef
lerine ulaşmak için, açık bir şekilde, aşırı solcu illegal örgütlerle, Ermeni terörist gruplarla ve 
özellikle PKK ile işbirliği yaptıkları anlaşılmaktadır. Şehir terörizminde, irticaî örgütler, Ata
türk Türkiye'si için çok büyük bir tehdit oluşturmaktadır. 

Ayrılıkçı anarşi ve terör : Hedef, Türkiye'nin, milleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğünü, 
silahlı, bireysel ve kitlesel terörle tahrip ederek, Güneydoğu Anadolu'da yeni bir devlet oluş
turmaktadır. 

Bu sorun, tarihin derinliklerine kadar gider. Başta Rusya olmak üzere, Fransa, İngiltere 
ve Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'de, gerek Osmanlı devrinde ve gerekse Cumhuriyet dö
neminde, ırk, din, mezhep ayrılıklarını tahrik etmişlerdir. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz 
ve PKK adlı bir örgüt tarafı.ndan terör metotlarıyla yürütülen Kürt meselesi, bu problemlerden 
bir tanesidir. Ancak, son yıllarda, Kürt meselelerini karıştıran gruba, tran, Suriye ve Irak da 
dahil olmuştur. 

Suriye ve Irak, GAP Projesinin başladığı ilk günden itibaren, Fırat sularının Türkiye tara
fından kontrol edilmesini hazmedememişlerdir. Böylece bu iki ülkenin, PKK'ya, toprakların
da barınak ve eğitim imkânları sağlayarak, Türkiye'de istikrarsızlığa yol açıp, GAP Projesini 
durdurmak hedefini güttüğü tahmin edilebilir. 

tran ise, Türkiye'ye ihraç etme gayreti içinde olduğu, Şii Devrimini kapsamlı olarak yön
lendirmek için, PKK'ya çeşitli destek sağlamaktadır. Şüphesiz, bu üç ülkenin arzusu olan hu
dutları bitişiğinde zayıf ve istikrarsız bir Türkiye bulunması isteği, gözardı edilemez. 

Yakın zamana kadar Marksist-Leninist ideolojiyi benimseyen PKK, son günlerde farklı 
bir boyut kazanmaktadır. Ümmetçilerle ayrılıkçılar, vahşet ve terör alanında işbirliğine başla
mışlardır. Türkiye Cumhuriyetini parçalamakta irtica ile PKK birleşmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizce en önemli konu, vatandaşın, kendisini yöneten
lere güven duymamasıdır. Ülkede istikrar vaat etmeyen bir Hükümetin bulunması, anarşi ve 
terörün, meydanı boş bulmasına sebep olmaktadır. Eğer vatandaş, "devletim beni koruyamıyor" 
düşüncesine kapıldıysa, bu da yine anarşi ve terörün hızlanacağının bir ifadesidir. 

TALAT İÇÖZ (tçel) — Erken seçim mi istiyorsunuz?.. 

ABDÜLKADtR CENKÇİLER (Devamla) — Bunun için, vatandaş, arkasında devletinin 
olduğunu hissedebilmelidir. 

Devletin koruyamadığı vatandaşlarımızı, paralı köy korucularının korumasına terk etmek 
bir aczdir ve gaflettir. "Sizi biz koruyamıyoruz" demek de yanlıştır. Köy basılıyor, çocuklar, 
kadınlar öldürülüyor, çobanlar dağa kaçırılıyor, katlediliyor ve bundan, Hükümetin, geç ha
beri oluyor. Olayı, önce bir gazete yayınlıyor, arkadan bir gün sonra devletin radyosu olayı 
doğruluyor. Bu da, Hükümetimizin bu konuda ne kadar zaaf içerisinde bulunduğunun bir ifa
desidir. 

Hükümetin yanlış politikası, Türkiye'yi, âdeta iki yönetime bölüyor. Bir tarafta süper va
li, diğer tarafta süper olmayan valiler... Yani oradaki vatandaşlar, önemli olaylar olacağının 
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korkusunu, süper vali ismiyle, korkarak hissedebiliyorlar. Kanaatimiz odur ki, süper vali ismi
nin süratle kaldırılması, vatandaşlarımıza daha da güven verecektir. 

Bir toplumu ayakta tutarr, moral değerlerdir. Son altı yıldır, millî ve manevî değerlerimiz, 
örf, âdet ve geleneklerimiz, tahrip olmuş, birtakım çirkin yayınlarla, ahlâk değerlerimiz renci
de olmuştur. 

Teklifimiz, televizyon ve radyo yayınlarında, millî bütünlüğümüzü ifade eden, kültürü
müzü ve tarihimizi anlatan, insan sevgisini, toprak sevgisini, Allah korkusunu dile getiren ya
yınların yapılmasıdır. 

Ayrıca, millî ve ahlâkî bütünlüğümüzü bozan yabancı filmler yerine, bizi birbirimize ke
netleyecek filmlere televizyonda yer verilmesi daha uygun olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; anarşi ve terörün kol gezdiği bölgelerde, gerek iklim 
şartları, gerekse coğrafî yapı ve gerekse iktisadî şartlar, vatandaşlarımızı zorlamaktadır. Türk 
ekonomisinin çok bozuk olduğu, vatandaşının aç olduğu ülkemizde, her şeyin olmasından en
dişe duyarız. Bir söz vardır : "Açlık, sofuluğu bozar." Aç olan insan, "bundan daha kötüsü 
ne olabilir?" diye birtakım yanlış akımların tesiri altına girebilir. Bunun içindir ki, doğu ve 
güneydoğunun ekonomik şartlarını süratle geliştirmek ve gerek devlet ve gerekse özel sektör 
yatırımlarının o bölgelere gelmesini sağlamak, Hükümetin görevi olmalıdır. Bunu yaparken 
de, özel sektörün can ve mal güvenliğini sağlamak ve taahhütte bulunmak, yine Hükümetin 
görevleri arasındadır. 

Bir ülkenin başına ne gelirse, bilin ki, cehaletten gelir. Bu bölgelerimizi, ilim ve irfan ile 
kalkındırmak, görevimiz olmalıdır. Can güvenliğinin olmadığı bir yerde, eğitim seferberliğinin 
de olması mümkün değildir, tşte, okullar açıldı; Doğu ve Güneydoğu Anadoluda öğretmen 
yok; hiçbir öğretmen bu bölgelere gitmek istemiyor. Can güvenliğinin olmadığı yerde, elbette 
öğretmen olmayacak ve okullar kapalı kalacaktır. Dolayısıyla, yarınlarımızın istikbali genç ev
latlarımız, cehaletle başbaşa kalacaklardır, tşte, bunun da sebebi, bana göre, bugünkü Hükü
mettir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; buraya kadar ülkemizdeki anarşi ve terör eylemlerinin 
nedenleri, hedefleri ve arkalarındaki güçler hakkında verdiğimiz genel bilgiden sonra, şimdi 
de, genelde teröre karşı alınacak tedbirler üzerinde durmak istiyoruz. 

özellikle güneydoğuda olmak üzere, anarşi ve terör, bugün millî güvenlik meselelerimizin 
başında yer almaktadır. Buna göre, terörle mücadelede, tüm milletçe bir mutabakata varılma
lıdır; siyasî partilerimiz tam bir görüş birliğine ulaşmalıdırlar; mücadele için bir devlet strateji
si saptanmalıdır. 

Terörle mücadele edenlerin çektikleri meşakkat, mezalim ve acılar, tüm milletçe benim
senmeli, tüm görevlilere milletçe destek verilmelidir. Terörle mücadele eden güvenlik güçleri
nin vazife ve selahiyetleri, terörün özelliklerine göre yeniden düzenlenmelidir, özellikle PKK 
eylemleri başta olmak üzere, terörün, silah, polis ve askerle çözümlenemeyeceği aşikârdır. 

Temel düşünce, teröristlerle etkin köken birliği içerisinde bulunan bölge halkının, teröre 
ve teröristlere destek vermesini önlemektedir. 
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Eğitsel, ekonomik ve sosyal hizmet alanındaki ihtiyaçları kısıtlayıcı politikaların tespiti, 
demokratik kurallar içerisinde uygulanmalıdır. Bu arada, öncelikle istihdam ve gelir düzeyinin 
yükseltilmesi ele alınmalıdır. 

GAP'ın, yöreyi tümüyle kalkındıracak şekilde bilimsel olarak saptanmış sosyo-ekonomik 
politikalara göre partiler üstü bir anlayışla ve fakat, partiler arası bir mutabakatla yönlendiril
mesi, PKK'yı kendiliğinden tasfiye edecek bir vasıta olacaktır. 

Toprak Reformu Kanunu ve uygulaması, salt reform esprisi içerisinde, siyasal çıkarlardan 
kaçınılarak, sosyo-ekonomik bilimsel temellere göre yeniden ele alınarak, öncelikle güneydoğu 
yöresinde tatbikata konmalıdır. 

Güneydoğu Bölgesinde asırlar evvelinden kalmış konut ve yerleşim durumu, belli merkez
ler çevresinde kentleşme sistemine dönüştürülmelidir. Bu maksatla özel bir fon oluşturulmalıdır. 

Bölge güvenliğinin sağlanmasında, en ücra noktaya kadar uzanan alternatifli bir yol şebe
kesinin yapılması şarttır. Belli bir süre için Güneydoğu Bölgesinde güvenlik kuvvetleri, sabit 
ve seyyar karakollar, seyyar timler ve destek kuvvetleri şeklinde kademelenmış olarak, yaygın 
ve kesif bir konuma geçirilmelidir. Böylece, bölge halkı, her an güvenlik güçlerinin koruması 
altında bulunduklarını hissetmelidirler. 

Terör ile mücadelede istihbaratın değeri daima ön planda tutulmalı ve bunun ancak dev
let sorumluluğu olduğu hatırlanarak, istihbarat teşkilatı yeniden organize edilmelidir. Ülkede 
ve bölgede, çok başlı yönetim görünümüne son verecek tedbirler alınmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; en önemli olan hususlardan biri de şudur : Bir ülkede 
demokrasinin inkıtaa uğraması, siyasî partilerin kapatılması ve siyasetçilerin kötülenmesi, anarşi 
ve teröre yardım eder kanaatindeyiz. Bazı aydın geçinenler ve birtakım sözlü ulemalar "ihtilal" 
ve "darbe" sözcüklerini ağızlarına aldıklarında, terörün ortam bulduğunu ifade etmek istiyo
rum. Bu nedenle, demokrasimizi zaafa uğratacak her türlü' davranışların ve düşüncelerin yan
lış olduğunu söylemek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; temennimiz odur ki, ülkemiz huzur içerisinde olsun. 
Bu huzurun sağlanmasında ve korunmasında, Doğru Yol Partisi olarak, üzerimize düşen göre
vi, her zaman yaptık ve yapmaya devam edeceğiz; yeter ki, ilgililer, muhalefetin uyarılarını dikkate 
alsınlar. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cenkçiler. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Veli Aksoy. 
Buyurun Sayın Aksoy. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA VELÎ AKSOY (îzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülke
mizin gündeminde yıllardır sürekliliğini koruyan anarşi ve terörün kökenlerinin, hedeflerinin 
ve bunların arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılması ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla, 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşı tarafından verilen önerge konusunda, Sos
yaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. He
pinizi grubum ve şahsım adına saygı ile selamlıyorum. 
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Sözlerimin başında, terörün belirgin özelliklerini irdelemeyi uygun görüyorum. 12 Eylül 
öncesi bireysel terör ile, 12 Eylül öncesi gelişen kitlesel terör ve 12 Eylül sonrası ülkemizdeki 
terör olaylarını irdelemek istiyorum. 

Teröre demokrasiye geçme savaşı veren ülkelerde rastlanıyor; yani, gelişmekte olan, çağ
daşlaşmakta olan ülkelerde terör olaylarına rastlanıyor. 

Nedir çağdaşlaşmakta olan, gelişmekte olan ülkelerdeki terörün amacı? Terörün amacı, 
gelişmekte olan ülkelerde, demokrasinin önünü kesmektir; yani, demokratikleşmeye izin ver
memektir; demokratikleşmeyi işleten, demokrasiyi işleten kurumları yok etmektir, tşte, bizim 
ülkemizde de, 12 Eylül öncesi terör, demokratik kurumlara, demokratik örgütlere saldırmıştır. 
Biraz sonra bunların tek tek örneklerini vereceğim. Buradan anlaşılıyor ki, terör, ülkemizde, 
gelişmekte olan demokrasinin yolunu kesmek istemiştir, tabiî ki. Terör, 12 Eylül döneminde, 
bu ülkede neyin karşılığında durdurulmuştur? Demokratik sistemin karşılığında. Zaten terör 
bunu istiyordu; yani, terör, bu ülkede demokrasinin rafa kaldırılmasını istiyordu ve 12 Eylül, 
demokrasiyi rafa kaldırmıştır; parlamentoyu ve siyasal partileri kapatmıştır; yargıç özgürlüğü
nü kaldırmış ve üniversite özerkliğini yok etmiştir. Atatürk'ün kurduğu kurumlar (Türk Dil 
Kurumu, Türk Tarih Kurumu) bu dönemde kapatılmıştır. 

12 Eylül yöneticileri; Barış Derneğini, DtSK'i, TÖB-DER'i, Halkevlerini ve 400'e yakın 
derneği kapatmışlardır. Bu demokratik kurumların yöneticileri tutuklanıp, sıkıyönetim mah
kemelerine verilmişlerdir. Barış Derneği, DtSK ve TÖB-DER davaları henüz sonuçlanmış de
ğildir; on yıldan beri devam eden davalar mevcuttur. Sivil mahkemelerde aynı suçtan dolayı 
devam eden DtSK davasında yargılanan, TÖB-DER davasında yargılanan insanlar sivil mah
kemelerde, sivil yargıçların önünde beraat ediyor; ama 12 Eylül döneminin sıkıyönetim mah
kemeleri karşısında aynı suçtan yargılanan TÖB-DER üyeleri, DtSK üyeleri S sene, 8 sene, 10 
sene gibi cezalara çarptırılmışlardır bu ülkede, bizim ülkemizde. Yani, 12 Eylül, tüm demokra
tik kuruluşları, tam anlamıyla tahrip etmiştir, yok etmiştir. 12 Eylül, terörün tüm isteklerini 
vermiştir; terör, isteğini, 12 Eylülden almıştır. 

Bu konuda, 12 Eylül uygulamalarıyla ilgili, belirli bilgiler de sunmak istiyorum. 12 Eylül 
yöneticileri, sol düşünceli insanlar hakkında, Türk Ceza Kanununun 141, 142, 146 ve 168 inci 
maddeleri uyarınca, ölüm cezaları, ömür boyu hapis gibi en ağır yaptırımları uygularlarken; 
sağ düşünceli insanlar hakkında, 312 ve 448 gibi daha hafif maddeleri uygulatmışlardır, uygu
lamışlardır. 

Bu dönemde (12 Eylül döneminde) yaklaşık 630 bin kişi gözaltına alınmıştır. Bunların yüzde 
99'u en ağır işkencelere tabi tutulmuştur, tnsan Hakları Derneğince oluşturulan bir komisyon, 
emniyette ve cezaevinde işkence sonucu ölenlerin sayısının 190 kişi olduğunu saptamıştır. Yine 
aynı dönemde, sadece bir yayınevine ait 133 607 tane kitap yakılmıştır. Düşünce suçundan do
layı 756 yıla hüküm giymiş insanlar vardır, bizim ülkemizde. Bu ve buna benzer örnekleri ço
ğaltmak mümkündür. Kitaba düşman olanların, kitapları yakanların, demokrasiden bahset
mesi de, tabiî ki, mümkün değildir. 

12 Eylül öncesi yaşadığımız bireysel ve kitlesel terörden ismen bazı örnekler de vermek 
istiyorum : Bir işçi lideri, Kemal Türkler öldürülmüştür; ama katili şu ana kadar bulunama
mıştır. 12 Eylül öncesinde Profesör Bedri Karafakioglu, Profesör Ümit Doğanay, Doktor Se
vinç özgünen, Yazar Ümit Kaftancıoğlu, Profesör Cavit Orhan Tütengil öldürüldü. Bu aydın
ları ve yazarları öldüren katiller hâlâ bulunamadı... 
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İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Hep solcuların... 
VELÎ AKSOY (Devamla) — Evet, onların katilleri bulunamadı bu ülkede. 
O dönemde ipekçi cinayetini planlayanlar, sıkıyönetimin tuttuğu hapishanelerden ve ka

palı kapılardan rahatça kaçıp, kendilerini yurt dışına atmışlardır. Aynı şekilde Doçent Bedri 
Cömert'in katilleri, ellerini kollarını sallaya sallaya yurt dışına çıkabilmişlerdir. Savcı Doğan 
öz'ün katilleri, Profesör Servet Tanilli'yi yaralayanlar, Profesör Yalçın Sanalan'ı kurşunlayan
lar, daha henüz bulunamamıştır. 

Niçin, bu insanların, bilim adamlarının ve yazarların katilleri bulunamadı? Bu insanları 
katledenlerin arkasında hangi güçler vardı? Bunları öğrenmek zorundayız. Bunlar aydınlama
dığı müddetçe, terörle mücadelede başarılı olunduğu söylenemez. 

12 Eylül öncesinde, ülkemizde, binlerce kaçak silah ve mermi bulundu. Yakalanan bu si
lah ve mermilerin 9/10'unun NATO ülkelerinde üretilmiş ve değişik yöntemlerle Türkiye'ye so
kulmuş olduğu tespit edildi. 

Bu kaçak silah ve mermileri ülkemize sokan kaçakçılık şebekelerinin üzerine ne ölçüde 
gidilebilmiştir? Bütün bunların açığa çıkması gerekmektedir. 

Aynı şekilde, o dönemde, Mersin'den ve Samsun'dan kaçak yollarla ülkemize silah ve mermi 
sokulmasında rol oynayan ve mahkemelerde davaları devam eden çeşitli rütbedeki subaylarla 
sivil insanların, dava sonucunda durumları ne olmuştur? Bunun açıklığa kavuşturulması ge
rekmektedir. 

Çok açık olarak ortaya koyacağım : Yine, 12 Eylül öncesi 1 Mayısta birçok insan öldürül
dü; Kahramanmaraş ve Çorum'da kitle terörleri yaşandı. Terör, bireysellikten kitleselliğe ve mez
hepsel çatışmalara dönüştürüldü. 

Türk kamuoyunda, bütün bu olaylarda provakasyon olduğu ve profesyonel kışkırtıcı ajan 
kullanıldığı izlenimleri vardır. 

Acaba, devletin içinde, seçilmiş organların denetleyemediği başka bir erk, başka bir örgüt 
mü var ki, bunlar provokasyon yapıyorlar ve profesyonel kışkırtıcı ajan kullanabiliyorlar?.. 
Şu ana kadar bütün bu sorulara cevap bulunabilmiş değil. 

Bireysel düzeyde başlatılıp, tırmandırılan terörün, kitleselleştirilen olayların faillerinin bu
lunamaması dikkat çekicidir. Bu durum, konuyu inceleyenlerin aklına, bu tip olaylarda toplu
mumuza belirli rolleri kabul ettirme baskısı yapıldığı kuşkusunu düşürmektedir. 

12 Eylül'ün, haksız, adaletsiz ve taraflı uygulamalarıyla, kökünü kuruttuğunu söylediği 
anarşi, bugün, eklenen nedenlerle canlanmış ve daha da tehlikeli bir durum almıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 12 Eylül yönetimi tarafından, bir islamcı partinin bile 
düşünüp, yapamayacağı bütün işler yapılmış, Türkiye'deki dinsel akımlara yeşil ışık yakılmış, 
Suudi ortaklıkları bu dönemde kurulmuş, yurt dışında görevli imamlar, ücretlerini -12 Eylül 
yöneticilerinin izniyle- Rabıta'dan almışlar, 12 Eylül yönetiminin koruması ve kollaması altın
daki ANAP eliyle de, islamcılık, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir biçimde yayılmıştır. 

— 368 — 



T.B.M.M. B : 11 25 . 9 . 1990 O : 1 

Ülkemizde, laikliği savunan aydınlara karşı bir saldırı mevcuttur. Profesör Muammer Ak-
soy, Gazeteci Çetin Emeç ve sürücüsü Sinan Ercan, eski müftü ve Yazar Turan Dursun ve bir
çok devlet görevlisi, aynı şekilde, ucuna susturucu takılmış silahlarla öldürülmüştür. Yazar Hı
ran Dursun'un öldürülmesinden sonra, tran televizyonunda bu haberin birinci haber olarak 
verilmesi ilginçtir ve değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Çünkü, Humeyni yönetiminden kaçan 
birçok iranlı kamu görevlisinin, bizim ülkemizde, aynı şekilde, susturucu silahlarla öldürül
müş olması, bu olayların da bu boyutunu, -iran'dan kaynaklanan boyutunu- ortaya koymamı
zı gerektirmektedir. Bu aydınların ve laikliği savunan insanların öldürülmesinin dış kaynaklı 
olduğuna dair belirli istihbaratlar vardır. Toplumumuzun, dış kaynaklı bir terör tehdidi altın
da bulunduğu apaçık ortadadır. 

Terörün, ülkemizde şu anda bir ivme kazanmış olması, ülkemizin bir yerlere doğru sürük
lenmek istendiğini göstermektedir. Ayrıca, laik Türkiye Cumhuriyetine son vermek isteyen şe
riatçı örgütlenmelerin, artık, hazırlık aşamasını çoktan geride bırakmış olduğunu, anarşi ve 
terörün içine girdiğini görüyoruz. Laiklik karşıtı akımların, devletin üst kademelerinde yer al
dığı, köşe başlarını teker teker ele geçirdiği ve bu programın resmî himaye gördüğü açıkça bi
linmektedir. Ayrıca, emniyet müdürlükleri bünyesinde, valiler katında, adalet örgütünde, anti-
laik güçlerin yerleştirildiği ve köklü bir yapılanma içerisinde oldukları bilinmektedir. 

Şeriat devleti özlemcilerinin, iç ve dış kaynaklardan malî yardım gördüğüne dair belirli 
istihbaratlar vardır. Bu kesimin yaptığı gösteriler, bazı güvenlik güçleri ve bazı savcılıklarca 
da hoşgörüyle karşılanmaktadır. Buna karşılık, tutuklu ve hükümlü ailelerinin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine ve Adalet Bakanlığına dilekçe verme istemleri, polisin sert müdahalesiyle 
karşılaşmakta, bu insanların birçoğu gözaltına alınmakta, hatta haklarında dava açılmakta
dır. Bu taraflı tutum, anarşiyi önleyemez; anarşiyi önlemesi mümkün değildir; bu, taraflı tu
tum, ancak devlete olan güveni yıpratır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce Sayın Bakanı dinledik; istanbul Emniyet 
Müdürlüğüyle ve istanbul'daki gelişmelerle ilgili düşüncelerini açıkça söylediler, bir asayiş ra
poru sundular ve bunun sonucunda da istanbul Emniyeti ve istanbul Valiliği aklandı. 

istanbul Valiliğini, istanbul Emniyetini, artık, Sayın Bakandan başka savunan kişi kal
madı gibi geliyor bana. Gerçekten ilginç durum var istanbul'da. Dün gazetelerde okuduk; Pir 
Sultan Abdal Oyunundan, böyle bir kültür etkinliğinden korkan çağdışı zihniyetin temsilcile
ri, istanbul Valiliğinde görev başındadırlar. Şu ana kadar istanbul'da yaşanan terör olayları 
ve bunun karşısında emniyet güçlerinin içine düşmüş bulunduğu aciz konum, Türk-tslam sen
tezinin -ki, bu ideoloji, çağdışı dinsel anlayış ile, Roma'dan başlayıp, faşist italya'dan adapte 
edilen, baskıcı, savaş kışkırtıcısı ve ayrılıkçı devlet ideolojisinin- yaşama geçirilmesinin bir do
ğal sonucudur. 

Cumhuriyet tarihinde ilk kez, şehir eşkiyaları, Milliyet Gazetesini güpegündüz basma ce
saretini kendilerinde bulmuşlardır. 

Bu insanlar, bu cesareti nereden almaktadırlar? Bu şehrimizde, istanbul'da yaşayan -artık 
sağır sultanlar bile duydu- çek - senet mafyasının arkasında, Emniyet Müdürünün bir yakını
nın olduğu söylentileri vardır. Bu konuda içişleri Bakanlığının açmış olduğu soruşturma so
nuçlanmış mıdır? Bunlar doğru mudur... Bunlar burada açıklığa kavuşmalıdır. 
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Sayın Bakanı dinledik; bize bir asayiş raporu sundu. Sayın Bakandan böyle bir rapor bek
lemiyordum. Gerçekten, devletimizin bir bakanından, Türkiye'de terörün çok iyi tahlilini ve 
terörün önlenmesini sadece asayişe bağlayan bir konumu burada arz etmesini istemiyorum. 
Acaba, bizim ülkemizde, örgütlenmenin önündeki yasaklar kaldırıldı mı? Acaba, bizim ülke
mizde, örgütlü bir toplum, güçlü bir toplum, bilinçli bir toplum, sorumlu bir toplum örgütlen
mesine izin verilebildi mi? tzin verildiyse, işçilerimiz rahatça örgütlenebilmelidir, gençlerimiz 
rahatça örgütlenebilmelidir, öğretmenlerimiz rahatça örgütlenebilmelidir; köylülerimiz de ör
gütlenebilmelidir, tüketicilerimiz de örgütlenebilmelidir; kısacası ülkemizde çalışan tüm çalı
şanlar rahatça örgütlenebilmelidirler. 

Biz, ülkemizde, yasaların güvencesi altında ve yasaları zorlamadan, 70 yıllık Cumhuriyet 
tarihini yaşadık. Gördük ki -daha da yaşayacağız ve daha da göreceğiz- insanların örgütlenme
lerine yasak koyan, sınırlamalar getiren, dört beş yılda bir sandık başına gidip, temsilcilerini 
seçen, seçtikten sonra da beş yıl tribünlerde oturup, seçtiklerini seyreden bu sistemin, sorunla
ra çözüm getirmediği apaçık ortadadır. Aksine, hızla kentleşen, çarpık bir şekilde sanayileşen, 
yalnız yukarıda merkezde işleyen ve bu nedenle de her on yılda bir askıya alman, yasaklı, san
sürlü, sıkıyönetimli, olağanüstü yönetimli ve sadece ve sadece sağ ayağı üzerine basmaya çalı
şan, sağ ayağı üzerinde durmaya çalışan bir sistemin bizatihi kendisi, yaşadıkça, yeni Örgütler 
yaratıyor, suç örgütleri, terör örgütleri yaratıyor veya bu insanlar, acımasız kent yaşamının so
nuçlarına direnebilmek ve korunabilmek içgüdüsüyle, dürtüsüyle, mezhepçilik, tarikatçılık ka
lıplarına sığınıyorlar. Sonuçta ne oluyor; bu kalıplar, ayrılıkları körüklüyor, insanlarımızı bö
lüyor ve çağdaşlaşmayı geciktiriyor. 

Bütün bu olumsuzlukların önünü kesmenin tek yolu, denenmiş ve başarılmış tek yolu, 
insanların, yasal örgütlenmesine izin vermektir; Türkiye'deki, yasal örgütlenmenin önündeki, 
ceza yasamızda yer alan, yasalarımızda yer alan maddeleri ortadan kaldırmaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğu ve Güneydoğu Anadoludaki terör olaylarının 
da nedenlerini ortaya koymak zorundayız. Bu bölgelerde yıllardan beri uygulanan resmî poli
tikalar, eskimiş politikalar, hiç değiştirilmek istenmemiş ve aynen devam ettirilmiştir. Ülkemi
zin doğusu ve güneydoğusu yıllarca ihmal edilmiş; yurdun bu kesimi, devlet memurları için, 
sürgün yeri olarak kullanılmıştır. Bu bölgede, devlet, gereken yatırımları yapmamış ve bu böl
genin insanlarına, ikinci sınıf insan muamelesi yapılmıştır. Halk, aşiret reislerinin ve şeyhleri
nin insafına terk edilmiştir. Bu ve benzeri nedenlerle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgele
rindeki sorunlar, giderek, içinden çıkılmaz boyutlara tırmanmıştır. 

Devlet, burada aldığı önlemlerle başarılı olamamıştır. 

Devlet, zaman yitirmeden, bu bölgedeki sorunlara hemen çözüm bulmalıdır. Bölge halkı, 
kendisine kuşkuyla bakan, kendisini suçlu gören bir uygulamadan son derece rahatsızdır. Böl
ge halkı, daha özgür, daha güvenli bir yaşam istemektedir. Devlet, bu bölgedeki soruna sadece 
asayiş sorunu olarak bakamaz. 

Herkes şunu iyice kafasına yerleştirmek zorundadır : Türkiye Cumhuriyeti, bir siyasal bi
linç Cumhuriyetidir. Ulusal sınırlar içinde yaşayan herkes, hukuken eşit statü içinde, ulusumu
zun ayrı ayrı ve aynı ağırlıkta, kurucu unsurlarıdır. Cumhuriyetimiz, bu şekilde, bu insanların 
katkısıyla oluşmuştur. Türkiye'de ikinci sınıf insan yoktur. Bütün yurttaşlar, etnik kökenleri 
ne olursa olsun, Cumhuriyetimizin eşit statüsündeki insanlarıdır. Türkiye'de birbirinden farklı 
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etnik grupların, farklı din ve mezhep anlayışlarının, dil farklılıklarının varlığı, sosyolojik bir 
gerçekliliktir.Bu gerçeğe, herkesin, hele hele devletin, kamu görevlilerinin, siyasal bir anlam 
yüklememesi, olaylara böyle bakmaması gerekir. Bu bir siyasal sorun sayılmamalıdır. Bu bir 
kültür zenginliğidir. Olaya böyle yaklaşırsak, oradaki sorunlara daha kolayca çözümler getire
biliriz. 

O bölgede yaşayan insanların tümünü hedef seçerseniz ve tümünü sorumlu kabul ederse
niz, suçun ve cezanın şahsîliği ilkelerini bir tarafa bırakırsanız, toplumda onarılmaz yaralar 
açarsınız. 

Bu bölgede teröristlerle mücadele etmek, yurdun bütünlüğünü korumak, devletin görevi
dir. Ancak, uygulamada, yöre halkına yapılan muamele, halkı, devlete karşı küskün ve güven
siz hale getirmektedir. Devletin, yöre halkının hemen hemen hepsine potansiyel suçlu gözüyle 
bakması, insan haklarına aykırı davranışlar ve bu insanların kötü muameleyle karşı karşıya 
bırakılması, halkın, devlete yardım isteklerini yok etmektedir. Halka kötü muamele yaptığı, 
adam öldürttüğü yolunda haklarında kuvvetli deliller bulunan görevliler hakkında, adaletin, 
gereği gibi yerine getirilmemesi olayı, halkın, olağanüstü mahkemelere karşı olan güvenini sars
mıştır. 

Yukarıda da belirttiğim gibi, terörün önlenmesindeki en önemli etkenlerden birisi, halkın, 
devlete yardımını sağlamaktır. Halkın sempatisini kazanan Çakıcı Efe, Ege Bölgesinde, Os
manlı kuvvetlerine karşı 15 yıl faaliyet gösterebilmiştir; tspanya, Bask bölge halkına karşı iyi 
davranışları sayesinde, terör örgütü ETA'yı bugün etkisiz bir duruma getirebilmiştir. 

Bölge halkına kötü muamele, herkesi potansiyel suçlu görme, teröristlerle mücadeleyi ba
şarısızlığa götüren nedenlerdendir. Bunun için, terörist ile halkı ayırt etmekten ve sorunu, sa
dece askerî sorun, sadece asayiş sorunu olarak değil, demokrasi ve insan haklan dahil, tüm 
boyutlarıyla bir bütün olarak görmekle ancak, bu sorunu çözebiliriz. 

Şunu açıkça belirtmem gerekirse, bütün yurttaşlarımız nerede yaşarlarsa yaşasınlar, hangi 
dili konuşurlarsa konuşsunlar, hepsinin eşit statüde ve aynı derecede insan haklarına layık ol
duğunu içinize sindirerek, bu bölgedeki sorunu çözebilirsiniz. 

Bu ilkeler temel alınarak, devletten, zorla, terörle, şiddetle kimsenin hiçbir şey alamayaca
ğını, herhangi bir şeyi devlete zorla kabul ettiremeyeceğini, ülke ve dünyaya en kısa zamanda 
da kanıtlamak zorundasınız. Ancak bu şekilde, topluma, demokrasiye ve Cumhuriyetimize yö
nelik hevesler caydırılabilir, söndürülebilir ve yok edilebilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; buraya kadarki açıklamalarımla şunu söylemek iste
dim : Toplumumuzun gelişmesine, çağdaşlaşmasına karşı olan güçler, yolumuzu kesmek için, 
Dizi geriletmek için ve bize rol kabul ettirebilmek için, terörü araç olarak kullanmışlardır. 

Ülkemizde 12 Eylülden önce ve sonra uygulanan terörün dış destekli olduğu artık bilin-
nektedir. Ülkemizin, konumu ve toplumumuzun, filizlenen çağdaşlaşma yürüyüşü nedeniyle, 
sürekli bir tehdide hedef olduğu genellikle kabul edilmektedir. Bu nedenle, terörü araştırmak, 
caynaklarını bulmak, önlemlerini almak, hem geçmişteki sıkıntılarımızı anlayabilmemiz için, 
ıem de benzer engellerle karşılaşmamamız için zorunludur. Bir başka deyişle, terörü anlamak, 
anımak ve önlemek, ulusal bir sorunumuzdur; ulusça çağdaşlaşma sorunumuzun, "olmazsa 
)lmaz" koşuludur. 
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Siyasal parti farklılıklarımızı bir yana bırakarak, toplumumuza ve ülkemize yönelik bu 
tehditle ilgili, son derece özgür, alabildiğince kapsamlı ve gücümüz yettiğince bilimsel ve ger
çekçi bir araştırma yapmak, Yüce Meclisimizin önde gelen görevlerindendir. 

Biz, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu gö
revi yerine getirmekte geç kaldığını da düşünüyoruz. 12 Eylülden sonra, ilk Meclisin gündemi
nin ilk maddesi bu olmalıydı. 

Geciken bu görevin yerine getirilmesi için, tüm grupları ve milletvekillerini, bu araştırma
nın açılmasına ve araştırmanın yapılmasına katkıda bulunmaya çağırıyoruz. 

Saygılarımızla. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Günebakan, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA AHMET GÜNEBAKAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver ve arkadaşlarının, anarşi konusunda 
vermiş oldukları Meclis araştırması önergesi üzerinde, ANAP Grubu adına görüşlerimizi açık
lamak üzere huzurunuzdayım. Açıklamalarımızın faydalı olması temennisiyle sözlerime baş
larken, Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, anarşide daima iki taraf vardır : Taraflardan biri devlettir ve onun 
müesses nizamıdır; diğer taraf ise, onu silah zoruyla yıkmayı hedef edinen anarşistlerdir. Bu, 
dünyanın her yerinde böyledir, böyle olmuştur ve böyle olmaya da devam edecektir. 

Çok kişi ve görüşlerce, memleketimizde anarşinin asıl sebebinin, iktisadî buhran, ekono
mik kriz ve geri kalmışlık olduğu gösterilmektedir. Halbuki, dünya üzerinde muassır medeni
yet seviyesinin üst düzeyinde olan, iktisadî problemlerini halletmiş bulunan Fransa, İngiltere, 
Japonya, Almanya, Amerika ve İtalya gibi devletlerde de anarşi, maalesef, zaman zaman gö
rülmektedir. 

İktisadî kriz, anarşiyi doğuran sebeplerden sadece bir tanesidir; hiçbir zaman ana sebep 
olmamıştır. Ancak, anarşi, iktisadî buhrandan, fevkalade faydalanabilmektedir. Geri kalmış
lık, anarşi için iyi bir zemin olmaktadır; bunu da kabul etmemek mümkün değildir. 

Anarşi, memleketimizde kendiliğinden doğmadığı gibi, kendiliğinden de büyümedi. Anarşiyi 
doğuran ve büyüten sebepler vardır. Milletlerin karakterleri mazilerinde gizlidir. Biz şunu çok 
iyi biliyoruz ki, Türk Milleti, tarih boyu, birlik ve beraberliğini koruduğu sürece, hiçbir güç 
onu yıkamamıştır. tşte, topraklarımızda gözü olan dış devletler, emperyalist güçler, bunu iyi 
tespit ederek, bu emellerine kavuşmak için, bizi bölmeyi, bizi parçalamayı, manen zayıflatma
yı tek çıkar yol olarak görmüşler ve bu hedeflerine de, anarşi yoluyla ulaşmaya çalışmışlardır. 
Bizce, anarşinin Türkiye'ye gelişinin ana sebebi, budur; fakat, anarşinin büyümesinin sebeple
ri biraz farklıdır. Anarşiye zemin hazırlanmasının ve boyutlarının genişlemesinin engellenme
sinde, iktidarlara, muhalefetlere, bütün siyasî partilere büyük görev düşmektedir. 

Sayın milletvekilleri, gerek kişiler, toplumlar, kuruluşlar, gerek milletler ve gerekse devlet
ler, ilerideki tutum, davranış icraat ve programlarını tespit ederken, muhakkak ki, geçmişleri
ne göz atmak, örnek almak ve ders almak mecburiyetindeler. Şurası muhakkak ki, anarşinin, 
Türkiye'mizde, belli bir tarihçesi vardır. 
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Memleketimizde fevkalade boyutlanmış olan, çeşitli bahanelerle, devletimizi yıkmaya, mil
letimizi parçalamaya yönelik son 15 yılın anarşik hareketlerini tahlil etmeye çalışacağım; bu 
tahlili yaparken de, 12 Eylülü bir nokta olarak kabul ediyor ve o noktayı da bir baz olarak 
alıyorum. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, 12 Eylül öncesine bakacak olursak, şunu açık açık görmek 
mümkündür : 12 Eylül öncesi iktidarı ve muhalefeti, anarşinin karşısında olmamış; bilakis ya
nında olmuş, anarşinin büyümesine zemin hazırlamış ve kollamışlardır. 

Daha önce, "Anarşide iki taraf vardır" diye izah etmiştim : Birisi, devlet ve onun müesses 
nizamı; diğer taraf ise, onu silah zoruyla yıkmayı hedef edinen anarşistlerdir, tşte, 12 Eylül 
öncesinde, Türkiye'de anarşi, büyük boyutlardaydı ve iki taraf vardı. Ancak, taraflardan birisi 
devlet değildi; birisi sol, birisi sağdı; devlet bitaraf olmuştu. Hatta, Mecliste grubu bulunan 
bütün siyasî partiler, muhalefet ve iktidarlar, kendi görüşündeki anarşistlere açık açık arka çı
kıyorlardı. Onların bu tutumları, memleketimizin kan gölüne dönmesini sağlamıştır. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yazıklar olsun, yazıklar olsun sana... 
AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — tspat edeceğim, söylediklerimi ispat edeceğim şimdi. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Bu ülkenin bir parlamenteri olduğunun farkında değilsin. 
AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — Demin konuşan arkadaşlar da parlamenterdi... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz lütfen müdahale etmeyin. Sayın hatip, siz de karşılıklı ko

nuşmayın. 

AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 12 Eylül öncesi iktidar ve 
muhalefetlerin, bu yanlı tutumlarını tespit etmek için, geçmişi hatırlamanızı istiyorum, örne
ğin, merhum Hamit Fendoğlu'nu hunharca şehit eden bomba olayında, zamanın Hükümet 
Başkanı ve tçişleri Bakanı, bu bombanın sağcılar tarafından atıldığını beyan etmişler; iki gün 
sonra gerçek ortaya çıkınca da, bu beyanlarını yalanlamaya çalışmışlardır. 

Yine, 12 Eylül öncesi Mecliste yapılan bir genel görüşmede, CHP'Ii bir üye, Mamak olay
ları ile ilgili konuşurken, "Bu ve buna benzer olayların aşırı soldan ve aşırı solun fraksiyonla
rından kaynaklandığı ileri sürülmüşse de, olaydan sonra yakalanan sanık ifadelerinde, olayı 
yapanların solcu değil, sağcı militanlar olduğu görülmüştür" demiştir. 

ALAETTÎN KURT (Kocaeli) — 31 Mart vakası nasıl olmuş? 
AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — Bu sözlerden sonra, Genel Kuruldaki üyelerden 

birisi -dikkatinizi çekmek istiyorum- "Onlar da mı sağcı?", diğer bir üye "Mahkeme zabıtları
na da mı inanmıyorsun?" ve yine diğer bir üye, "Sana yakışmıyor, hiç olmazsa sen söyleme" 
demiştir. 

Taksim Meydanında yapılan 1 Mayıs gösterileri konusunda, Mecliste yapılan bir genel gö
rüşmede, bir siyasî parti adına bir üye konuşurken, Genel Kuruldan başka bir üye "1 Mayısa 
laf söyleyecek adamın -çok affedersiniz- avradını..." diye küfretmiş. Evet, zabıtlarda vardır, 
bakabilirsiniz. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Parlamentoyu suçluyorsun parlamentoyu... 
AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — Yine, o zamanki bir siyasî partinin genel başkanı, 

"Doğu Anadoludaki ayırıcı, bölücü akımları, olduğundan çok büyük gösterenler, sömürü dü-
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zenini sürdürmek isteyenlerdir. Bu kesimde, köylülerin, bazılarının "eşkıya" dedikleri devrim
ci gençlere karşı değil; sömüren ve tehdit eden köy ağalarına karşı olduklarını gördüm" diye 
talihsiz ve çirkin beyanda bulunmuştur. 

Sayın milletvekilleri, 12 Eylül öncesi, anarşi konusunda Mecliste hemen hemen bütün gö
rüşmelerde, sağ partiler, olayları solcuların yaptığını; sol partiler de, olayları, sağcıların yap
tıklarını tekrar tekrar ifade etmişler ve bu doğrultuda ispata çalışmışlardır. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — 1983-1990 arası yetmedi mi size sayın milletvekili? 
AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) •— Anlatacağım sayın milletvekili. 
tşte, bunların açık ve seçik olarak anarşiye destek vermeleri, memleketimizi 12 EylüPe ka

dar getirmiştir. Şurası muhakkak ki, Türkiye'de anarşinin büyümesinin ana sebebi, 12 Eylül 
öncesi iktidarı ve muhalefetidir. 

Yine, o zaman bir üye, "Değerli arkadaşlarım, eleştiri kolay yoldur. Anarşi, ayrıkotu ol
sa, bu kadar sürede kök satamazdı. Gerçekten, ülkenin huzura kavuşturulmasında, iktidarlar 
kadar, muhalefetlerin de görevi vardır" demiştir. 

Bu konuşma açıkça gösteriyor ki, o zamanki siyasî partiler, kendileri de biliyordu ama, 
anarşiden fayda umdukları için böyle davranıyorlardı. Yani, şahsî çıkarlarını, koltuklarını, si
yasî geleceklerini, resmen anarşiye bağlamışlardı, aynen bugün olduğu gibi... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ne dediğinin farkında mısın? 
AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — Ben farkındayım. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Farkında olsan, orada olmazsın be! Ne dediğinin farkında 

değilsin. 

AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — Anlattıklarımın aksine... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Parlamentoyu anarşinin kaynağı gösteriyorsun; utanmıyor 

musun? 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz... 
AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — Anlattıklarımın aksini, gelin burada ispat edin 

lütfen. 

FERÎT BORA (Diyarbakır) — Bugün anarşi var mı, yok mu? Onu söyle. 
AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — Anlatacağım, anlatacağım... 
BAŞKAN — Lütfen... 
FERlT BORA (Diyarbakır) — Anlatacaksın... Demin Bakan bey de anlattı!.. 
VELÎ AKSOY (izmir) — Parlamentoya saldırı var... 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, "Ben CHP'nin devamıyım" 

diyen SHP'nin, "Ben AP'nin devamıyım" diyen DYP'nin, özellikle anarşi konusunda, bizi, 
yani ANAP'ı tenkit etmeye hiç hakları yoktur. (SHP, DYP sıralarından gürültüler) Evet hiç 
hakkınız yoktur. 

12 Eylül öncesi, parlamentoda olanlar çok iyi hatırlarlar, hatırlayın lütfen, Şanlıurfa Mil
letvekili rahmetli Celal Bucak'ı, Meclis kulislerinde kimler koruyordu?.. Kendi adamları koru-
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yordu... Merhum Bucak'ın köyü, anarşistler tarafından sarıldığında, günlerce, kendi silahla
rıyla ve kendi adamlanyla anarşistlere karşı direnmiştir; devlet oraya girememiştir. Hatta, o 
zamanki bir AP'li üye -merhum Bucak, köyünden anarşistler tarafından sarılı halde iken- Mec
liste güvenoyİaması varmış ve merhum Bucak'a "Gel oylamaya katıl" diye haber göndermiş. 
Merhum Bucak da, "Ben burada anarşistler tarafından sarılı haldeyim. Siz devletsiniz, beni 
bunların elinden kurtarın da, gelip oylamaya katılayım" demiştir. 

Sayın milletvekilleri, dün, kendi parlamenterini anarşistin elinden kurtaramayacak kadar 
aciz ve beceriksiz olanların, bugün bizi tenkit etmeye hiç hakları olamaz. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, sataşma var, söz istiyorum. 
AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — Tenkitleri asla samimî ve ciddî değildir. Bugün 

"Hükümet anarşiyi yok edemiyor" diyenler, iyi hatırlamalıdırlar; kendilerinin zamanında devlet 
yoktu. Evet, kendilerinin zamanında devlet yoktu... Şimdi devlet var... 

CEMAL ŞAHÎN (Çorum) — Şimdi devlet var da, onun için mi anarşi oluyor!.. 
VEFA TANIR (Konya) r— Devletin devamlı olduğuna inanmayan milletvekili olamaz. 
AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — Sayın Bakan, rakamlarıyla birlikte demin size 

söyledi. 

Yine, bugün bizi tenkit edenler, dün, bu memleketin huzuru için ne yaptınız? Bu memle
kete ne verdiniz ki, bizden ne istiyorsunuz? Dün bu memleketi kan gölüne çeviren, sizler değil 
misiniz? 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yazıklar olsun, yazıklar olsun sâna... 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen müdahale etmeyin. 
ALÂETTtN KURT (Kocaeli) — Çok talihsiz bir konuşma yapıyorsun. 
AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — Dün, yurdun her köşesinin, anarşistler tarafın

dan, kurtarılmış bölge olmasına imkân sağlayan sizler değil misiniz? Dün, Doğu Anadolu'da, 
PKK'nın, Apoculann hareketlerine zemin hazırlayanlar sizler değil misiniz? Eğer, bizden yine 
bunları istiyorsanız, bu isteklerinize asla kavuşamayacaksınız. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Zavallısın, zavallı... 
AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — Bir daha, bu memlekette, kurtarılmış... 
BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakikanızı rica edeyim. 
"Anarşiye, teröre hizmet eden sizler değil misiniz?" derken, bu Meclisteki milletvekilleri

ni mi kastediyorsunuz? 

AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — Hayır efendim, hayır; hayır Sayın Başkan. (SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler) 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (tstanbul) — Evet, onu kastettin. Yazıklar olsun sana... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Tabiî onu kastediyor... 

AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — Hayır Sayın Başkan. Ben, burada izah ettim; par
ti olarak... 
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HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan, bir suç ihbarında bulunuyor; bu
radaki insanları, anarşiyi ve terörü desteklemekle itham ediyor. Böyle bir konuşmayı bu Mec
liste yaptıramazsınız. Bu insanlar suçlu ise, lütfen savcılığa gidiniz. Bu kadar talihsiz, bu kadar 
seviyesiz ve bu kadar düşüncesiz bir konuşmaya, hangi grup olursa olsun, müsaade etmemelidir. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — CHP'nin devamı olduğunuzu söylü
yorsunuz... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Biz, "devamıyız" diyoruz, her zaman da söyle
dik. (SHP ve ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU (Malatya) — Adam doğruyu söylüyor; yalan mı 
söylüyor?.. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Hasta... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekilleri; hiçbir milletvekilinin, bu kürsü

den, bu Parlamentoda görev yapan milletvekillerini, anarşiyi desteklemekle, anarşistlikle suç
lamaya hakkı yoktur; buna izin veremeyiz; siz de konuşmanızı bu şekilde sürdüremezsiniz. 

AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — Sayın Başkan, ben, 12 Eylül öncesindeki partile
rin durumlarıyla ilgili tespitleri söylüyorum burada. (SHP ve DYP sıralarından, "Bugünü de 
katıyorsun" sesleri, gürültüler) 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — "Bugün de" diyorsunuz... 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, söz hakkımız doğdu. 
VELİ AKSOY (İzmir) — Sana parlamenterlik yakışmıyor. Ayıp!.. 
AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — Size hiç yakışmıyor. Siz dinlemesini bilseniz, da

ha iyi olur. 

VELİ AKSOY (İzmir) — Parlamentoda nasıl konuşulacağını öğren önce. 
BAŞKAN — Sayın Güneş, sizin, sataşma nedeniyle söz talebiniz vardır; Sayın Vefa Tanır 

Beyin de vardır; sırası gelince değerlendireceğim. 

Sayın konuşmacı, siz de lütfen, Meclisin manevî şahsiyetini ve milletvekillerin kişiliklerini 
zedeleyecek mahiyette konuşmayın. 

AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Bir daha, bu memlekette kurtarılmış bölgeler olmayacaktır. Bir tek kurtarılmış bölge ola

caktır; o da Türkiye'dir. 

Anlaşılıyor ki, dün de, bugün de, siyasî geleceklerini anarşiye bağlayanlar, ondan medet 
umanlar, anarşinin yeşeren filizlerinin kesildiğini gördükçe, telaşlanmaktadırlar. (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Ne diyor yahu bu!.. 
BAŞKAN — Sayın milletvekili, kimleri kastediyorsunuz? Siyasî geleceklerini anarşiye bağ

layan milletvekilleri bu Mecliste var mıdır; bunu mu kastediyorsunuz? 

VELİ AKSOY (İzmir) — Bu kadar yakışıksız konuşma olamaz. Parlamentoda senin ye
rin yok. 

— 376 — 



T.B.M.M. B : 11 25 . 9 . 1990 0 : 1 

AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — Hayır efendim, hayır... 
BAŞKAN — öyleyse, bu Mecliste bunları söylemenize gerek yok. 

^ AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, dün, birlik ve beraberlik ko
nusunda atuklan bir adım olmadığı gibi, bugün de adım atmaya niyetleri yoktur... (SHP ve 
DYP sıralarından "Kimin, kimin?" sesleri, gürültüler) 

Tutum ve davranışlarınız gösteriyor, kimlerin olduğunu... 
... Hatta, bölgemizde sıcak savaş tehlikesi olmasına rağmen, Devlet Başkanıyla görüşme-

yenlerin, bu memlekete verebilecekleri hiçbir şey yoktur... (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri; SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — O seni ilgilendirmez. 
AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — ... Zulümden başka, terörden başka, milleti böl

mek ve parçalamaktan başka, bu devleti zayıflatmaktan başka... (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Hiç kimse tereddüt etmesin; ANAP, anarşinin kökünü kazıyacaktır. Dün olduğu gibi, as
la anarşiye yenik düşmeyecektir. Yurdumuzu bölmek isteyen, PKK'lısına, APO'cusuna fırsat 
vermeyecektir... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Nerede katiller, nerede? Bulun. Bilim adamının, işçinin, köy
lünün katilleri nerede? Bulun... 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, Sayın Yılmaz, lütfen müdahale etmeyin. 
FERİT BORA (Diyarbakır) — \aziklar olsun; çok talihsiz bir konuşma oluyor... 
AHMET GÜNEBAKAN (Devamla) — ... Ve şunu herkes bilsin ki, asırlardır üzerinde at 

koşturduğumuz, cirit oynadığımız o topraklara göz diken namertler, ne kadar kuvvetli olursa 
olsunlar, yavrusunun doğduğundan habersiz, sancıyla kıvranan Türk analarının daha gözü açıl
mamış evlatlan oldukça, o kent, o yöre, o semt, o oba, haklının hakkını zulmün süngüsünde 
katletmek isteyenlere yâr olmayacaktır. Atalarımızın çizdiği yol, açtığı çığır, hiçbir zaman si
linmeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, ANAP olarak bu önergeye ret oyu vereceğimizi beyan eder, beni din
lediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunanm. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu Meclis araştırması önergesinin sonuçlanabilmesi için 
çalışma süremizin, müzakereler bitinceye kadar uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan grubumun adı söylenerek sataşma olmuştur, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tanır, Sayın Hasan Fehmi Güneş, "Sayın hatip '12 Eylül öncesinin 
iktidarı ve muhalefeti, anarşinin yanında olmuş, anarşiyi desteklemiştir' demek suretiyle sa
taşmada bulunmuştur. O dönemde iktidar ve muhalefet kanadında görev yapmış bir siyaset 
adamı olarak, bu sataşma nedeniyle söz istiyorum" diyerek sizden önce, konuşmak istemişler
dir; o sebeple kendilerine söz veriyorum. 

HÜSEYİN AYDIN ARVASt (Van) — Olur mu efendim?.. 
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BAŞKAN — Efendim, 12 Eylül döneminden evvelki tüm siyasetçileri, bir konuşmacı, bu
rada anarşistlikle suçlarsa, elbette ki, o siyasîlerin, burada, sataşma nedeniyle cevap hakkı vardır. 

Buyurun Sayın Güneş. (Gürültüler) 

RAŞÎT DALDAL (Niğde) —- Sayın Başkan, öyle bir suçlama yapılmadı. 
BAŞKAN — Zabıtlar buradadır, hepimiz duyduk. 
DEVLET BAKANI M. VEHBt DtNÇERLER (Hatay) — Öyle bir şey söylemedi. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, 12 Eylül dönemi... 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Söyledi... Neden söylemedi?! Benim için de söy

ledi, Sayın tnan için de söyledi... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Güneş. 
Sayın Güneş, ben size sataşma nedeniyle söz verdim. Lütfen buyurun. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın milletvekilleri, gerçekten son derece üzgü

nüm; ama, öfkemi yenerek konuşmaya çalışacağım. 

önce söylemek istediğim şudur : Anarşi ve terörü, bu memlekete yönelik en önemli teh
ditlerden biri olarak kabul etmeliyiz. Dün mevcut olan, bugün mevcut olan, muhtemelen bir 
süre daha mevcut olacak olan bir tehdit olarak kabul etmeliyiz. Ulusal bir tehdittir. Anarşinin 
ve terörün nedenini, önlemini, ulusal bir bütünlük içinde bulmalıyız. İkinci olarak kabul et
memiz gereken budur. 

DEVLET BAKANI M. VEHBt DtNÇERLER (Hatay) — Doğru, doğru. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Bunu.yapmak için olaya çok objektif bakmalı

yız. Küçük kafalarla, küçük sözlerle, küçük düşüncelerle, birbirimizin geçmişini suçlayarak, 
birbirimizin geçmişini inciterek, birbirimizin siyasî geçmiş ya da şimdiki kurumlarına saldıra
rak soruna çözüm bulamayız, meseleyi anlayamayız. Bu kafayla bu mesele anlaşılmaz. Bu ka
fa, bu meseleyi anlamaya yeterli değildir. Çok üzgünüm. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Şimdi lütfen, 12 Eylül öncesindeki muhalefet ya da iktidardan, görev yapmış partilerden 
herhangi birisinin ya da bir tek siyaset adamının teröre bulaştığını, arkadaşımız çıkıp burada 
söylemelidir, isim vermelidir, yer bildirmelidir, somut olarak söylemelidir. Söylemezse, müfte
ridir, şerefsizce müfteridir. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Lütfen söylemelidir. 
Bu iftiranın altından kalkılmaz. 

AHMET GÜNEBAKAN (Gaziantep) — Söyleyeceğim. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Ben, o dönemde benim muhalifim olan, karşı 

karşıya mücadele ettiğim bütün siyaset adamları için de söylüyorum, birisi hakkında teröre 
bulaştığı konusunda somut bir şey söyleyemezsiniz. Türkiye Cumhuriyetinin hiçbir siyaset adamı, 
hiçbir bakanı teröre bulaşmaz, terörden medet ummaz. Halkla siyaset yapılır, terörle değil. Bu 
kafa ile politika yapılmaz. Yazıktır, ayıptır, günahtır en kötüsü, günahtır... 

AHMET GÜNEBAKAN (Gaziantep) — Ben orada ispat edeceğim, o zaman sen şerefsiz 
olacaksın. (SHP sıralarından "Otur yerine" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... 
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HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, arkadaşımız bir yanlışlık 
daha yapmıştır bugünkü siyaset adamlarına da saldırmıştır; Celal Bucak olayını gündeme ge
tirmiştir. Ben burada çıkıp ''Celal Bucak olayını niye karıştırıyorsunuz; daha dün burada Mecliste 
bir adam öldürme olayı oldu, onu da şöyle şöyle düşünelim mi?" desem, ayıp olmaz mı?.. 

Değerli arkadaşlarım... 

A. CENGÎZ DAĞ\!AR (Antalya) — Ama, söylediniz... 
NEVZAT AKSU (Çorum) — Onun ne alakası var? 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Müsaade eder misiniz?.. 
Bu terörü anlayalım. Bunu, Sayın Günebakan gibi bakarak -güne bakılır, ama teröre böy

le bakılmaz; trene de böyle bakılır, teröre böyle bakılmaz. (SHP sıralarından alkışlar)- anlaya
mayız, bu mümkün değil. Buna doğru bakmak lazım, bunu doğru anlamak lazım. 

Bu Meclisteki siyaset adamlarının hiçbirisi de terörden medet ummaz, teröre bel bağla
maz, terörü desteklemez. Bana müsaade eden herkesi tenzih ediyorum, böyle bir iftiradan. Ola
maz böyle bir şey. 

Bir milletvekili, terörün kaynağı olarak politikayı görürse, siyasî partileri görürse, siyaset 
adamlarını görürse, elbette, birileri gelir, bu Meclisi iki de bir kapatır; elbette, birileri gelir, 
iki de bir siyaseti yasak eder; elbette, iki de bir gelir birileri, "Bu partilere paydos" der. Siyaset 
adamı bunu nasıl söyler, değerli arkadaşlarım!.. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALÎ TOPÇUOĞLÜ (Kahramanmaraş) — 27 Mayıs, 27 Mayıs... 
BAŞKAN — Oturduğunuz yerden lütfen müdahale etmeyin. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Sözünüzü anlamıyorum. Anlasam size cevap ve

rirdim. 

ALt TOPÇUOĞLÜ (Kahramanmaraş) — Bayram yaptınız, bayram... 
BAŞKAN — Sayın Milletvekili, ayağa kalkarak sataşma yapmanız... 
ALt TOPÇUOĞLÜ (Kahramanmaraş) — Bu Parlamentoyu kapatan 27 Mayıs gününü bay

ram yapan sizsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen oturun Sayın Milletvekili, Sayın Topçuoğlu lütfen oturunuz yerinize. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Söylediklerinizin hiçbirini anlamıyorum. Ama... 
BAŞKAN — Sayın Topçuoğlu... 
ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — 27 Mayıs gününü bayram yapan sizsiniz. 
BAŞKAN — Sayın Topçuoğlu, herkes sizin gibi ayağa kalkıp konuşursa, burada müzake

re yapamayız. Lütfen konuşmacıyı dinleyin. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Topçuoğlu, ben sizin öfkenizi... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Kahramanmaraş'taki masum insanları katledenlerden birisi 

de Topçuoğlu'dur. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Topçuoğlu, sizin yüreğinize su serpecek 

bir şey söyleyeyim : Bu Parlamentonun kapatılmasını bayram yapmak yanlıştır. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Tunceli'deki insanları katledenler nereden geldi? 
BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Hayır, birbirimizi inciterek bir yere varamayız. 

Hayır... 
Değerli arkadaşlarım, şimdi... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — 9 Nisan 1963 günü 27 Mayısı bayram ilan ettiniz. 
BAŞKAN — Sayın Topçuoğlu, lütfen yerinize oturun ve oturduğunuz yerden konuşmayı

nız. Ben sizi üçüncü kez uyarıyorum. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Şunları söyleyerek sözümü bitirmek istiyorum : 
Terörü... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — (Kahramanmaraş Milletvekili Ali Topçuoğlu'na hitaben) Si

lah kaçakçılığını sen yapmadın mı? 

BAŞKAN — Sayın Genç. (ANAP sıralarından "Bu kadar da olur mu Sayın Başkan?" 
sesleri) 

Sayın Genc'i de uyarıyorum, farklı bir şey yapmıyorum. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Güneş. 
Bu Parlamentoda 12 Eylül öncesi milletvekilliği yapmış birçok arkadaşımız vardır; ANAP 

Grubunda da vardır, diğer gruplarda da vardır. Bir arkadaşımız kalkar da, o dönemde görev 
yapan siyasetçileri, terörün içinde, terörün teşvikçisi olarak gösterirse, o dönemde siyaset ya
pan milletvekilleri elbette tepki gösterirler, söz isterler; Meclis Başkanı da onlara sataşmadan 
dolayı söz verir. 

Bu tür suçlamalarla bir yere varamayız arkadaşlarım. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitireceğim, key
finizi kaçırmak istemiyorum. Ben konuşmamda dikkat etmeye çalışıyorum. Yanlış bir şey söy-
ledimse özür dilerim; ama, yanlış söylememeye çalışıyorum. 

Terörü anlamak zorundayız. Böyle anlayamayız. Objektif, birbirimizi suçlamadan ve haksız 
yere suçlamadan; politikayı suçlamadan ve haksız yere suçlamadan; Parlamentoyu suçlama
dan, kesinlikle suçlamadan, olaya bakarak çözüm arayabiliriz. Politikacılardır, parlamentodur, 
çözümü bulacak olan; oraları aşındırmamalıyız. 

Çok ağır, çok ağrıma giden, çok acı sözler söylediniz Sayın Günebakan. Onlara cevap ver
mek isterim; ama, kendime yakışan bir üslupla onlara cevap verme imkânım yok. Lütfen, ko
nuşmanızı bir kere daha okuyun, kendinizi yargılayın. Çok büyük haksız konuşmalar yaptı
nız; çok üzgünüm. Bu Meclisten özür dilemelisiniz. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

AHMET GÜNEBAKAN (Gaziantep) — Gerçekleri söyledim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Aynı gerekçeyle Sayın Tanır'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Tanır. (DYP sıralarından alkışlar) 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben yokken, gelmiş burada yalan söylemiş, utanmadan. 
BAŞKAN — Sayın Genç, sizin sürekli konuşma hakkınız yoktur. Devamlı konuşuyorsu

nuz... Lütfen... 
Buyurun Sayın Tanır. 

VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; biz bu konuyu, 
bu Mecliste bir kere daha konuştuk. Hem de bu konu, bu kürsüye, üç grubun başkanvekilleri-
nin imzasıyla getirildi ve buradaki kelimelerin tarifleri de yapıldı: Anarşi nedir, terör nedir, 
bunun sebepleri nedir? Bunlar burada gayet güzel izah edildi. Bu hava içerisinde değildi; Mec
lisimize yakışan bir hava içerisinde o görüşme yapılmıştı. Eğer, arkadaşlarımız o görüşmelerin 
zabıtlarını alıp da, bir dosya yapmamışlarsa, hata etmişlerdir. 

Bakın, geriye dönmenin ne kadar faydalı olduğunu bugün gördük. ANAP sözcüsü, bu
gün buraya çıkmadan evvel, tekrarlanan bu konu altı ay evvel nasıl konuşulmuş diye o zabıtla
ra bir baksaydı eğer, bugünkü hata olmazdı. 

AHMET GÜNE BAKAN (Gaziantep) — Baktım, baktım, hepsine baktım. 
VEFA TANIR (Devamla) — Bu, bir millî meseledir. Bunda anlaşamazsak; konu ısınır ısı

nır, bu Meclisin önüne gelir. 
Bakın, Sayın Güneş, şu noktayı tebarüz ettirmedi: Sözcü "Bugün CHP'nin devamıyız 

diyen partiler, AP'nin devamıyız diyen partiler" diyerek, o devrin milletvekillerini bırakın, o 
devrin ve bu devrin partilerini bir potaya koydu. 

Muhterem arkadaşlarım, biz, birbirimizi itham ederek bu noktanın içinden çıkamayız. Dün, 
ö gün, kurtarılmış bölgeler vardı yoktu diyemeyiz. O partiler zaten bu Mecliste onun mücade
lesini verdi. Peki, "kurtarılmış bölgeler" diyorsunuz da, bugün, ben size gelsem şimdi, "Tes
lim edilmiş bölgeler var" desem, davaya hizmet mi ederim?.. 

ÎBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — Yalan söylüyorsun. 
VEFA TANIR (Devamla) — Niye yalan söyleyeyim?.. 
Soruyorum şimdi; kaç tane ilkokulunuz kapalı? Derebaşı Köyünü terk ettiniz mi? Adam

ları getirip, Silopililerin içine oturttunuz mu? Dün, kurtanlnuş bölge varsa, bugün, teslim edilmiş 
bölge var; orada eğitim yapamıyoruz. Bunu buraya getirirken -mecbur olduğum için de- utanı
yorum, sıkılıyorum. Siz öyle, ben böyle itham edersek, bu davanın, içinden çıkamayız. 

DEVLET BAKANI M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Hatay) — Sayın Tanır, hayır hayır... 
VEFA TANIR (Devamla) — Sayın Bakan... (ANAP sıralarından "Ayıp, ayıp" sesleri, gü

rültüler) 

BAŞKAN — Sayın bakanlar da yerinden müdahale ederse, işin içinden çıkamayız. 
VEFA TANIR (Devamla) — Nasıl ayıp! Bunun, ayıp neresinde? Bunun cevabını ver... 
tBRAHÎM ÖZTÜRK (Adana) — Yalan söylüyorsun. 

VEFA TANIR (Devamla) — Şimdi, içinizde, o devrin valileri yok mu, bakanları yok mu? 
Sen beni itham ederken, ben döneyim de şimdi "Niye vazifeni yapmadın?" diye o vali arka
daşlarımı mı itham edeyim? Hayır... 
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Gelin, evvela burada birbirimizi suçlamaya kalkmayalım. Anarşi ve terör geldiği zaman, 
sebeplerini arayalım; bunların dış kaynaklarını tespit edelim, içerideki uşaklarını bulalım, ne 
tertip alacaksak alalım. Ama, "sen yaptın, ben yaptım" dersek, hele 12 Eylülü alkışlamaya 
kalkarsak, burada katiyen demokrasi müdafii olamayız. 

ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Siz Adalet Partisinin devamı mısınız? 
VEFA TANIR (Devamla) — Hiç inkâr etmedik ki... (ANAP sıralarından gürültüler) 
SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Korunan bölge ile, kurtarılmış bölge aynı şey mi? 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Siz Adalet Partisinin devamı mı olduğunuzu söylü

yorsunuz? 

VEFA TANIR (Devamla) — Hiç inkâr etmedik ki... 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — O zaman, önergenin 

amacı nedir? 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Adana) — O bir tedbirdir!.. 
VEFA TANIR (Devamla) — Bakın, Cizre'de birtakım olaylar oldu. Üç siyasî partiden iki

şer kişi olmak üzere 6 kişi o olayları incelemeye gittik. Arkadaşlarımızın arasında hiçbir fikir 
ihtilafı var mıydı? 6 kişi gitti, gördü ve geldi; bilahara, parti liderlerine gittiler, konuyu anlattı
lar; Cumhurbaşkanımıza gittiler, konuyu anlattılar; Cumhurbaşkanı parti liderlerini çağırdı... 
Demek ki, anarşi ve terörü her şeyin ü/erinde görerek, başka konularda temas etmediğimiz 
o makama da gittik. Sorunun büyüklüğünü buradan da kavramak lazım. 

Arkadaşlarım, bu konuşmalar zabıtlara geçmiştir. İstediğiniz kadar bana burada laf atın, 
karşı gelin ve sözcünüzü koruyun... Ben, sizin vicdanınıza bırakıyorum. Bu zabıtları getirecek
siniz, okuyacaksınız; bu zabıtlardaki ifade, eğer grubunuzun ifadesi ise, siz de bir yere vara
mazsınız. "Biz güçlüyüz, bunun hakkından geliriz" diye boşuna böbürlenmeyin. Bu konuyu, 
bir kere daha zabıtlardan okumanızı diliyor ve vicdanınıza bırakıyorum. 

"12 Eylül öncesindeki siyasîler, 12 Eylül öncesindeki partiler..." 
O günkü konuyla, bugünkü konu birbirinin aynı değildir. Burada da bir yanlışlık içerisin

desiniz. Beyazıt Meydanında sağcı bir çocuk, solcu bir çocuğa tabanca çekiyordu; ama bugün
kü konu o değil. 50 kişilik bir otobüs durduruluyor, 49'unu ayırıyorlar. Neden?.. 49'u sivil el
biseli, bir tane üniformalı var; onu vuruyorlar. Dün, şu veya bu niyetle, hatta basit bir kız flör
tü karşısında meydanlarda olan savaş gibi değildir. Devletin makinesine, devletin üniformalısı
na, senin, benim jandarma çocuğuma dipçikler uzanmıştır. Eğer dünkü ile bugünkünü terazi
de aynı tartıyorsanız, bu işin içinden çıkamayız. 

Hepinize saygı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tanır. 
AHMET GÜNEBAKAN (Gaziantep) — Efendim, şahsıma sataşmada bulunulmuştur, söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sataşma yoktur sayın konuşmacı. Sizin konuşmanıza karşı, itham ettiğiniz 

kişilerin, o dönemle ilgili açıklaması vardır. 

AHMET GÜNEBAKAN (Gaziantep) — Sayın Güneş, "İspat edemeyen şerefsizdir" de
diler; ben de bunu ispatlayıp, o lafı kendilerine iade edeceğim; söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Eğer, bu Mecliste veya dışarda, bahsettiğiniz biçimde anarşiye bulaşmış kişi 
varsa, Cumhuriyet savcılığına başvurun; gerekli tahkikatı yapıp, dokunulmazlığının kaldırıl
masını ister. Burada kavga yaratmaya da gerek yoktur. 

önerge sahibi olarak Sayın Canver, buyurun. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben yedi senedir 
bu Parlamentodayım. Aslında, tartışmalı ortamların daha ilgi çekici olacağını bilirim; fakat, 
bugünkü tartışma, hiç amaçlamadığımız, kendi kendine birden kötü bir mecraya giren bir tar
tışmaya dönüştü. Aslında, bu Mecliste, Sayın Tanır'ın söylediği gibi, bu olaylar daha önce de 
tartışıldı ve hatta gene bir liderin ifadesine göre, geçen Meclislerde olmadık bir biçimde, bu 
meselede konsensüs sağlandığı ve Hükümetin alacağı her tedbirin, diğer siyasî partilerce des
tekleneceği özellikle vurgulandı; yani bu konuda İktidarın yapması gereken her şeyde, alacağı 
önlemlerde, yanında olunduğu belirtildi. 

önergeyi niye verdik? Kuşkusuz, önergeyi, 1 Mayıs'ı burada kınayalım diye vermedik; "34 
kişinin niçin öldürüldüğü, hâlâ bugün neden bulunamıyor?" bunu araştıralım diye verdik. Ya 
da, terör olaylarının tırmanmaya başladığını hissettik, sizler gibi, değerli diğer milletvekilleri 
gibi, rahatsız olduk; "Acaba, Parlamento olarak bir katkı sağlayabilir miyiz?" diye verdik. 
Birazdan konuşma metnim de ilerledikçe, ne yapmak istediğimiz daha açıkça ortaya çıkacak. 

Sonra, Sayın Güneş, çok üstü kapalı geçti. Ben bunu yine yüksek sesle yinelemek istemi
yorum; ama, geçmiş dönemde falan milletvekilinin, burada silahlı adamlarca korunduğunu 
söylemeye karşı verilecek yanıt; yine iktidar partisinin bir milletvekilinin, bir başka siyasî par
tinin milletvekilini, bu Meclis koridorlarında, tabancayla öldürmesi olacaktır. Bu tartışmanın 
bence de sonu olmayacaktır. 

Şunun tarafındayım; yani, biz aramızda tartışırken -o lafların altını ben de çiziyorum- bu
rayı korumalıyız. Geçmişle ilgili -sorun da zaten buradan kaynaklanıyor- hiçbir ciddî özeleştiri 
ya da eleştiri yapılmamıştır; sünger çekilmiştir. 

12 Eylül'e niçin gelinmiştir? Burada çeşitli defalar birçok milletvekili bunun incelenmesi
ni istemiştir. "Aman bırakın, konuşmayın!.." Ama bir gün, bir arkadışımız çıkıp, "12 Eylül 
öncesi terörün sebebi şudur, şunlardır, şunlardır" diye sayabiliyor ki, 12 Eylül yönetiminin bi
le, yani, darbe yapıp, yönetime elkoyan yönetimin bile suçlamadiğı insanları, terörün sebebi 
gibi göstermenin, akılcı ve doğru olduğuna inanmıyorum. 

Sayın Başkan, şimdi, Sayın tçişleri Bakanımızın, genellikle açıklayıcı bilgilerle dolu ko
nuşmasını dikkatle izledim. Yine altını çizmek isterim, diğer arkadaşlarımın konuşmalan da 
bende bir sevinç duygusu uyandırdı. Her ne kadar güncelliğini yitirmiş gibi görünen bir önerge 
ise de, iyi hazırlanıldığını saptadım. Tüm önergelerde ve Sayın Bakanın konuşmasında da amaç 
eminim ki, daha iyi bir şeyler yapabilir miyiz hususlarıdır. Tabiî, araştırma önergelerine o ka
dar geç sıra geliyor ki, böyle bir gergin ortam olmayacağını düşünerek, hatta bir espriyle söze 
girmek istemiştim : Bu önergeyi verdiğimde 37 yaşındaydım, diyecektim. O kadar geç sıra 
geliyor... 

Genellikle önergeler, güncelliğini, önemini yitirip verildiği için, zorunlu olarak görüşülen 
önergeler haline geliyor, geç sıra gelmesi açısından. Aslında, biz de, verdiğimiz bu önergenin, 
önemini yitirip, geçmişte kalmış bir önerge olmasını gerçekten arzu ederdik. Ancak, ne yazık 
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ki, ülkemizde terör, geçmişte yaşanan acı olaylar olarak kalmayıp, yaşanmaya devam olunan 
bir olgu olarak varlığını sürdürmektedir. Bu nedenle, önergemiz, ağırlığını ve güncelliğini, is
ter istemez korumaktadır. 

Terörün ülkemizde yaşanmaya devam olunmasının kanımızca nedenleri, 12 Eylül öncesi 
ve sonrası, terör ile silah kaçakçılığı arasındaki bağlantıların yeterince ortaya çıkarılmamış ol
masından kaynaklanmaktadır, özellikle 12 Eylül yönetimi, kendini her türlü yetki ile donattı
ğı halde, terörle mücadelede, yalnızca, görünenle uğraşmayı yeğlemiş; terörün kaynağı olan, 
terörü besleyen ana damar olan silah kaçakçılığı ile, terör arasındaki bağlantıyı -nedense- ih
mal etmiştir. 

12 Eylül öncesinde de, sıkıyönetim mahkemeleri, uyuşmazlık mahkemesinin bir kararına 
dayanarak, terör ile, silah kaçakçılığı arasında ideolojik bir bağlantı kurulamadığı gerekçele
riyle, bu tür dosyaları sivil mahkemelere göndermek zorunda kaldığından, silah kaçakçılığı gi
bi, terörü besleyen ana kaynağa eğilme olanağı bulunamamış; bu da, terörle mücadelenin gev
şemesine yol açmıştır. 

Tabiî, burada hemen sormak gerekir : Ülkemize sokulan milyonlarca mermi ve silah ile, 
günde 20-25 vatandaşımızın öldürüldüğü bir ortamda yaşanan sağ ya da sol terör ile, silah ka
çakçılığı arasında bir bağlantının, nasıl olup da bulunamadığıdır. Sanki, birtakım çevreler, ne
reden geldiği ve ülkeye nasıl sokulup dağıtıldığı -bugün bile- bizim için sır olan bu silahlarla 
yükselen terörden başka beklentiler içerisindedir. 

Terör ile silah kaçakçılığı arasındaki bağlantı ortaya çıkarılamadığı için de, terörü besle
yen ana kaynak olan silah kaçakçısı örgütlerle mücadelede başarılı olunamamış ve kaçakçıla
rın silah sattıkları örgütler, dün olduğu gibi bugün de can almaya devam etmişlerdir. 

Terörle ilgili Meclis araştırmasına tepki duyanlar, "Meclisin bu konuda yapabileceği ne 
var ki? Biz polis miyiz, dedektif miyiz ki?" diye düşünebilirler; tıpkı geçmişte "Silah kaçakçı
lığının ideolojik yönü yoksa bizi ilgilendirmez" diyen sıkıyönetim mahkemeleri gibi. "Terörü 
önlemek bizim değil, güvenlik güçlerinin görevidir" diye bu önergeyi gereksiz bulabilirler ki, 
bu yaklaşım temelde doğrudur. Tabiî ki, terör olaylarını, olmadan engellemek, bunun için güçlü 
bir istihbarat içerisinde olmak ya da suçluları yakalayarak yargıya teslim etmek, güvenlik bi
rimlerinin işidir. Güvenlik güçleri, terör olayları meydana gelmeden, güçlü bir istihbaratla olayları 
önleyebildikleri ya da teröristleri yakalayıp yargıya teslim edebildikleri sürece, bir başka kuru
mun, işlerine karışmasına gerek yoktur. Bize göre sorun da burada başlamaktadır; ülkemizde 
terör vardır, ülkemizde her türlü yetki ve silah ile donatılmış güvenlik gücü de vardır; ama, 
yakalanan terörist, yok denecek kadar azdır. Birçok önemli cinayetin üzerinden uzun yıllar geç
mesine karşın, bunlar hâlâ aydınlatılamamıştır. O halde, izlenilen stratejilerde birtakım yanlış
lıklar ya da eksiklikler vardır. İşte, Meclis -bize göre- bunu araştıracaktır. Niçin güvenlik gö
revlileri, her türlü yetki ve silah ile donatıldıkları halde, teröre karşı beklediğimiz ölçüde başa
rılı olamamaktadırlar? Niçin güvenlik görevlileri, çoğu kez bir vatandaşımız katledildikten sonra 
olay yerine gelip, maktulün üzerine gazete kâğıdı örtmekten başkaca bir şey yapamıyor? Niçin 
Çetin Emeç'i öldüren katillerin, olaydan bir gece önce çaldıkları anlaşılan bir oto ile Boğaz 
Köprüsünden, üstelik bu otonun çalındığı polis telsizlerinde anons edildiği halde, geçişine gü
venlik güçleri seyirci kalıyor? Bir otonun çalınmasını niçin önemsemiyor? O çalıntı oto, o gece 
yakalansa idi büyük bir olasılıkla, Emeç bugün aramızda yaşıyor olacaktı. Niçin, polis, görevinin 
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gereğini yerine gereğince getiremiyor. Polislik yapmıyor ya da yapamıyor ise, sorun ne? Sıkın
tıları ne?.. Gereğinden fazla çalışmak mı; ekonomik zorluklar içerisinde olmak mı; görev şevki 
mi kırıldı; hepsi mi? 

tşte, bütün bunları, bu araştırma önergesinin kabulüyle kurulacak komisyon araştıracak 
ve hazırladığı rapor, kamuoyunda ve tüm güvenlik birimlerinde tartışmaya açılacak. Eğer, biz 
bunu yapmazsak, Meclis yapmazsa, bir gün, TÜStAD gibi bir dernek yapar, basın inceler ve 
siyasal iktidar da, hâlâ, "Kanları yerde kalmayacak" diye demeç vermeye devam eder. 

Terör olayları karşısında siyasal iktidarların -gerek 12 Eylül öncesi, gerek 12 Eylül sonrası-
tepkileri, insanda bıkkınlık uyandıracak, güven bunalımı yaratacak mahiyette. Tümü, aşağı 
yukarı, katledilenlerin ardından aynı şeyleri söylemiş ve söylemeye devam ediyor : Terörün kö
kü kurutulacak, kanları yerde kalmayacak..." Ama bugüne kadar, ne kök kurutulmuş, ne de 
kanları yerde kalmamış!.. İşte Abdi tpekçi, işte Bedri Karafakioğlu, Doğan öz , Kemal Türk
ler; işte Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun; işte öldürülen birçok polis, asker, suç
suz günahsız vatandaş... 

Şimdi tüm siyasal iktidarlara soruyorum : Ne yaptık biz bu vatandaşlarımız için? Bir de
mokrasi şehitleri anıtı -teröre karşı- diktik mi? Ama, her fırsatta, "Akan kanlar yerde 
kalmayacaktır" diye demeç vermeyi ya da bu ölümlerden dolayı birbirimizi suçlamayı -özellikle 
12 Eylül öncesinde ve 12 Eylül yönetimi sırasında- hiç ihmal etmedik. 

Peki, Meclis ne yapabilir? Meclis, terörün sonuçlarından, en çok kimlerin yararlandığı 
noktasından yola çıkarak, terörün kaynağına doğru Herler; terör ile silah kaçakçılığı arasında
ki bağlantıyı araştırır, örneğin, yurdumuza 27 milyon mermi ve 70 bin silah sokan bir çetenin, 
yakandıktan sonra nasıl kurtulduğunu, uyuşturucu madde ile silah kaçakçılığı arasındaki ilgi
yi; Türkiye'ye sokulan silahların gümrüklerden nasıl geçtiğini; sağ ve sol terör örgütlerine silah 
satın almaları için malî desteğin nasıl sağlandığım; kaçakçılığın dış kaynaklarım; kısacası, te
rörü besleyen kaynakların arkasında hangi kişi, kuruluş ve ülkelerin bulunduğunu araştırır. 
12 Eylül öncesi terörün ardında, bazı kamu kuruluşlarının ürettiği patlayıcı maddelerin bulu
nup bulunmadığını, devletin provokatör ajan kullanıp kullanmadığını araştırır. 

Biz ne yapabiliriz; bize göre, terör nasıl önlenir, neler yapılmalı? 

Bize göre, terörü, hukuk ölçülerine sadık kalarak, demokrasimizi daha da geliştirerek ön
lemek ya da etkisini azaltmak mümkün. Bize göre, teröre tek yanlı bakıp teşhis koymak ve 
onu önlemek olası değildir. Hele, terör, karşı terörle önlenmeye çalışılırsa, bu, yalnızca terörün 
boyutlarını ilerletir ve bireysel teröre, bir de devlet terörü eklenir ki, sade vatandaş ya da henüz 
suçluluğu kanıtlanmamış zanlı, iki terör arasında sıkışır kalır; bir anlamda teröre teslim olmak 
zorunda kalır. Bu durum, teröristin isteğine uygundur. 

Terör, hak ve hukukun askıya alındığı bir ortamda daha çok gelişir, güçlenir ve kendi ken
dini üretir, önüne gelene terörist muamelesi yapmak, yanlışlıkla ya da kasıtlı olarak vurulan 
kimseleri televizyondan "terörist" diye ilan etmek, tüm bunlar, dayaklar, işkenceler, yaratılan 
hukuk dışı ortam ve insan hakları ihlalleri, teröristin ekmeğine yağ sürmekten başkaca bir işe 
yaramaz. 

Sayın Bakanım, suçsuz olduğu halde, televizyonda, teröristmiş gibi ilan edilen insanlara 
örnek olarak size bir isim vereceğim; Sayın Ahmet Türk bu konuyla ilgili bir Meclis araştırması 
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verdi : Hüseyin Akaslan isimli, Elazığ Ruh ye Sinir Hastalıkları Hastanesinden 4 Eylül günü 
taburcu olmuş ve Diyarbakır'ın Dicli tlçesi yakınlarında bir köyde oturan vatandaşımızı gü
venlik güçleri vurmuş ve 5 Eylülde "terörist" diye ilan etmiştir. 

Bakın, bunu araştırdığınızda, bizim doğru söylediğimiz ortaya çıkacaktır. Çünkü, hem 
Elazığ Hastanesi ile konuşuldu, hem de bölge valiliğinden gerekli bilgiler istendi. Bize verdik
leri bilgi ölçüsünde aradığımız adamın bu olduğunu anladık. Buna benzer birtakım bilgileri 
size verebiliriz. 

Sayın milletvekilleri, bize göre, terörün panzehiri, hukuk ve demokrasidir. Bize göre, te
rörle mücadele etmenin tek yol ve yöntemi, özgürlükleri genişletmektir. Çünkü, teröristin en 
çok arzu ettiği ortam, hukukun ve demokrasinin askıya alındığı ortamdır. Bize göre, "terörün 
iki tarafı vardır, üç tarafı vardır" gibi sınıflamalar pek geçerli değildir. 12 Eylül öncesi terörün 
ikibuçuk tarafını da hatırlıyoruz hep birlikte. Devlet vardı, devlete karşı güçler vardı ve bir de 
devletten yana silah kullanan çeteler vardı. Tabiî, bunlar hep akıllardadır... 

Ben, sözlerimi şöyle bitiriyorum : Biz, insanın en kutsal hakkı olan yaşam hakkını hiçe 
sayan hareketleri, (Sağından, solundan, islamcısından, olmayanından, ama kimden gelirse gelsin) 
lanetle, bütün kamuoyu önünde kınıyor ve terör adına insan haklarını ihlal eden, bir insanımı
zın burnunu kanatan herkesi, burada, sizlerin önünde lanetliyoruz sevgili milletvekilleri ve öner
gemizin salt bu amaçla ciddiye alınarak, dikkate alınarak, salt bunları sağlayabilirliği açısın
dan ve buna inanıyorsanız kabul etmenizi istiyoruz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canver. 
Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum : Meclis araştırması açılmasını kabul edenler lütfen 

işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleriyle, sözlü soruları görüşmek için, 26 Eylül 
1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 19.17 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Tokat Milletvekili Kâzım Özev'in, Tokat Karşıyaka Hastanesinin 9 aydır kapalı tutulduğu 

iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgtn'tn yazdı cevabı (7/1495) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yazılı olarak yanıtlan
masını istiyorum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 

Kâzım Özev 
Tokat 

TBMM tdare Amiri 

1. Daha önce birçok sıkıntı ile açılan Tokat Karşıyaka Hastanesi kalorifer kazanı patla
dığı gerekçesi ile 9 aydır kapalı bulunmaktadır. Adı geçen hastane ne zaman halkın hizmetine 
sunulacaktır? 

2. Karşıyaka hastanesinin 9 aydır kapalı tutarak Tokat halkı cezalandırılmak mı isteniyor? 
3. Bu durumu yaratan sorumlular hakkında ne işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 21.9.1990 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : HM. 9239/1814 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 3.9.1990 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dai. Baş. 7-1495-5509-25253 sayılı yazınız. 
Tokat Milletvekili Kâzım özev'in Tokat-Karşıyaka Hastanesinin durumuyla ilgili yazılı soru 

önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

Tokat Milletvekili Kâzım özev'in Tokat-Karşıyaka Hastanesinin 9 aydır kapalı olduğu ko
nusundaki yazılı soru önergesine cevabımızdır. 

Tokat-Karşıyaka Devlet Hastanesinin buhar kazanı 10.12.1989 tarihinde patlamış, bunun 
sonucu meydana gelen hasarın giderilebilmesi için hazırlanan 276 035 608.— TL. lık keşif öze
ti Valiliğin 19.12.1989 gün ve 9601 sayılı yazıları ile Bakanlığımız Araştırma Planlama ve Koor
dinasyon Kurulu Başkanlığına 22.12.1989 tarihinde ulaşmıştır. 

Talep Bakanlığımıza ulaştığında yıl sonu (Bütçe yılı sonu) olması nedeniyle işlem yapıla
mamıştır. 

1990 Malî Yılı Bütçesinin çıkması ve Bayındırlık tskân Bakanlığınca yayınlanan 1990 Yılı 
Birim fiyatlarının yayınlanmasını müteakip 28.3.1990 gün ve 532 sayılı yazı ile bu iş için 
270 000 000.— TL. ödenek Tokat Valiliğine gönderilmiştir. 
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Valilikçe 22.5.1990 tarihinde bölümler halinde ihalesi yapılan iş halen devam etmekte olup 
yapılan mukaveleye göre 25.9.1990 tarihinde bitirilecektir. 

10.12.1989 günü meydana gelen buhar kazanının patlaması olayında kusurlu kişilerin bu
lunup bulunmadığının tespiti için yapılan tahkikat sonucunda teknisyen yardımcısı Dursun Yal
çın, Memur Lütfi Erdoğan ve hizmetli Mahmut Türk görevlerinden uzaklaştırılmış olup Me
mur Lütfı Erdoğan ti tdare Kurulunun 20.2.1990 gün ve 21-2 sayılı Kararı ile men-i Muhake
mesine karar verildiğinden görevine başlatılmıştır. Diğer iki personelin görevden uzaklaştırıl
ma durumu devam etmektedir. 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Siyasî düşünce ve yazılarından dolayı halen tutuklu bulunan 
veya yargılananlar bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakam Mahmut Oltan 
Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1521) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Başbakan Sayın Yıldırım Akbulut tarafından yanıt
lanmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay 

1. Siyasî görüşü, düşünce, fikir veya yazılarından dolayı halen tutuklu veya yargılanan 
insan var mıdır? 

2. Varsa kaç kişidir? 

3. Bu tür insanların tutuklanması veya yargılanması Anayasa suçu değil midir? 
4. Düşünce, fikir, yazı veya siyasî görüşten dolayı insanların tutuklanması, takip edil

mesi, gözetim altında tutulması veya yargılanması demokrasi ve çağdaşlık ile bağdaşır mı? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 25.9.1990 

Bakan : 1450 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 7.9.1990 tarihli ve 7/1521-5572/25663 
sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve kendilerince tarafım
dan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde ekte tak
dim kılınmıştır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın 
Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay Milletvekili 

Sayın Başbakanımıza tevcih ettiğiniz ve kendilerince tarafımdan cevaplandırılması tensip 
edilen yazılı soru önergenizin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 
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1. Devlet Güvenlik Mahkemelerinde açılan davalarda, Türk Ceza Kanununun 142 ve 
163 üncü maddelerine aykırı fiillerinden dolayı yargılanan sanık sayısı 1 269 olup, bunlardan 
61'i tutuklu bulunmaktadır. 

2. 1961 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasanın yürürlükte bulunduğu dönemde 1982 
Anayasasına nazaran daha yumuşak hükümleri ihtiva etmesine rağmen, Türk Ceza Kanununu 
5844 sayılı Kanunla değişik 141/1 ve 142/1 maddelerinin Anayasaya aykırı oldukları iddiasıyla 
Anayasa Mahkemesinde dava açılmış ve Anayasa Mahkemesinin 26.9.1965 tarih ve 40 sayılı 
Kararıyla, söz konusu madde hükümlerinin Anayasaya aykırı olmadığı sonucuna varılarak da
vanın reddine karar verilmiştir. 

1979 yılında Türk Ceza Kanununun değişik 142 nci maddesinin 1 ve 3 numaralı bentleri, 
itiraz yoluyla yine Anayasa Mahkemesine götürülmüş ve Anayasa Mahkemesince 142/1 mad
desi yönünden inceleme yapılarak söz konusu bent hükmünün Anayasaya aykırı olmadığına 
dair 27.11.1980 tarih ve 59 sayılı karar verilmiş bulunmaktadır. 

1980 yılında, Türk Ceza Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişik 163 üncü maddesinin 
dördüncü fıkrası, Anayasaya aykırılık iddiasıyla, itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine intikal 
ettirilmiş ve Anayasa Mahkemesinin 3.7.1980 tarih ve 48 sayılı kararıyla, söz konusu fıkra hük
münün Anayasaya aykırı olmadığına karar verilmiştir. 

Konunun 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası yönünden incelenmesine gelince 
Anayasa : 

a) 6 ncı maddesinde egemenliğin kayıtsız şartsız Millette olduğu, Milletin egemenliğini 
Anayasının koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanacağı, egemenliğin kullanılma
sının hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı, hiçbir kimse veya orga
nın kaynağını Anayasadan olmayan bir Devlet yetkisi kullanamayacağı, 

b) 14 üncü maddesinde Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirinin, Devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlı
ğını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya zümre ta
rafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağla
mak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram 
ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacıyla kullanılamayacağı, bu yasaklara ay
kırı hareket eden veya başkalarını bu yolda teşvik veya tahrik edenler hakkında uygulanacak 
müeyyidelerin kanunla düzenleneceği, 

c) 24 üncü maddesinde, kimsenin, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel 
düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz 
sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sa
yılan şeyleri istismar edemeyeceği veya kötüye kullanamayacağı, 

Hükümlerine yer vermiş bulunmaktadır. 
Anayasanın bu ve diğer maddelerinde yer alan hükümleri birlikte ele alındığında, Türk 

Ceza Kanununun 141, 142 ve 163 üncü maddelerinin Anayasaya aykırı olmadığı, bu sebeple, 
söz konusu maddelere temas eden fiillerinden dolayı kişilerin yargılanıp tutuklanması vv mah
kûm edilmesinin bir Anayasa suçu teşkil etmediği görüşündeyim. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 
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3. — Halay Milletvekili Ali Uyar'm, 1402 saydı Yasa uyanınca 12.9.1980 tarihinden sonra 
görevlerine son verilenlerin ve sakıncalart kaldtnlanlartn saytiartna ilişkin sorusu ve içişleri Bakam Ab
dülkadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/1522) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu tarafından ya
nıtlanmasına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Doç. Dr. Ali Uyar 
Hatay 

1. 12 Eylül 1980'den sonra 1402 sayılı yasa uygulaması neticesinde kaç kişi görevinden 
atılmıştır? 

2. Aynı sayılı yasa uyarınca kaç kişi çalışma bölgesi dışına sürülmüştür? 
3. Kaç kişi bu uygulamayı protesto ederek görevinden ayrılmıştır? 
4. Sakıncası kaldırılanların sayısı ne kadardır? 
5. Görevine dönenlerin sayısı ne kadardır? 

T.C. 
tçişleri Bakanlığı 25.9.1990 

Ankara 
Sayı : PGM. M.t.A. Atama 731/Ş-12613 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 7.9.1990 gün ve Kan. Kar. Md. 7/1522-5573/25664 sayılı yazınız. 
1402 sayılı Yasa uyarınca 12.9.1980 tarihinden sonra görevlerine son verilenlerin ve sakın

caları kaldırılanların sayıları hakkında, Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın tarafımdan yazılı ola
rak cevaplandırılmasını istediği sorulara ait cevaplar aşağıya çıkarılmıştır. 

Arz ederim. 

Abdülkadir Aksu 
tçişleri Bakanı 

1. 1402 sayılı Yasa uyarınca 12 Eylül 1980 yılından sonra 9 Mülkî İdare Amiri, 242 Em
niyet Personeli ile 628 Genel tdare Hizmetleri Personelinin görevine son verilmiştir. 

2. Çalışma bölgesi dışına çıkarılan personel yoktur. 
3. 1402 sayılı Yasa uyarınca görevine son verilen personelden 4 Mülkî tdare Amiri, 148 

Emniyet Personeli ile S23 Genel tdare Hizmetleri Personelinin görevine son verme sakıncası 
kaldırılmıştır. 

4. 1402 sayılı Yasa uyarınca görevine son verilen ve sakıncası kaldırılan personelden me
muriyete girdikleri tarihte bu görevleri için mevzuatta öngörülen nitelikleri kaybetmemiş olan 
4 Mülkî tdare Amiri, 67 Emniyet Personeli ile 379 Genel tdare Hizmetleri Personeli tekrar gö
revlerine atanmışlardır. 
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4. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, ayçiçeği ürünü taban fiyatına ve üreticilere ürün 
bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Şükrü Yürür'ünyazdı ceva
bı (7/1524) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılma
sını saygı ile dilerim. 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Ayçiçek taban fiyatını 850 lira olarak açıklamış bulunuyorsunuz. Bu fiyatın geçen seneye 
göre % 30'luk bir artışı ifade ettiği görülmektedir. 

1. Devlet istatistik Enstitüsünün yıllık enflasyonu % 61 olarak ilan ettiği bir dönemde 
% 30'luk bir artışı hangi kıstasları göz önüne alarak açıkladınız? 

2. Tüm çiftçi kuruluşları 1 250 lira civarında taban fiyat verilmesini savunurken; sizin 
850 lira gibi çok düşük bir rakam ilan ederek yaratmış olduğunuz çelişki daha evvel yaşanmış 
mıdır? 

3. Mal alımı 15 günden beri devam ettiği halde hâlâ hiçbir ödemenin yapılmamasını na
sıl izah etmektesiniz? 

4. Uyguladığınız politikalarla çiftçilik yaptığına pişman ettiğiniz köylümüzün elinden yok 
pahasına aldığınız ürünün bedelini de ödemeyerek bu insanların ümüğünü mü sıkmak isti
yorsunuz? 

5. Geçen seneki ürünü 645 liradan şu anda satarak, bazı kişileri haksız yere milyarder 
yaptığınızın farkında değil misiniz? Bu, Yağlı Tohumlar Kooperatifinin sizin gözetiminizde so
yulması değil midir? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 24.9.1990 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 5/MM-310 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 7.9.1990 tarih ve 7/1524/5576/25667 sayılı yazınız. 
Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Ayçiçeği ürünü taban fiyatına ve üreticilere ürün 

bedellerinin ödenmediği iddiasına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandınlmasını istediği yazılı 
soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Şükrü Yürür 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

— 391 — 



T.B.M.M. B : 11 25 . 9 . 1990 0 : 1 

Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in yazılı sorularına cevaplarımız. 

Ayçiçek taban fiyatını 850 lira olarak açıklamış bulunuyorsunuz. Bu fiyatın geçen seneye 
göre % 30'luk bir artışı ifade ettiği görülmektedir. 

Soru 1. Devlet istatistik Enstitüsünün yıllık enflasyonu °7o 61 olarak ilan ettiği bir dö
nemde % 30'luk bir artışı hangi kıstasları göz önüne alarak açıkladınız? 

Soru 2. Tüm çiftçi kuruluşları 1 250 lira civarında taban fiyat verilmesini savunurken; 
sizin 850 lira gibi çok düşük bir rakam ilan ederek yaratmış olduğunuz çelişki daha evvel ya
şanmış mıdır? 

Soru 3. Mal alımı 15 günden beri devam ettiği halde hâlâ hiçbir ödemenin yapılmaması
nı nasıl izah etmektesiniz? 

Soru 4. Uyguladığınız politikalarla çiftçilik yaptığına pişman ettiğiniz köylümüzün elin
den yok pahasına aldığınız ürünün bedelini de ödemeyerek bu insanların ümüğünü mü sık
mak istiyorsunuz? 

Soru 5. Geçen seneki ürünü 645 liradan şu anda satarak, bazı kişileri haksız yere milyar
der yaptığınızın farkında değil misiniz? Bu, Yağlı Tohumlar Kooperatifinin sizin gözetiminiz
de soyulması değil midir? 

Cevap 1. 1990 yılı ürünü yağlık ayçiçeği destekleme alımına tabi tutulmamış olup, Trak-
yabirlik ile Karadenizbirlik tarafından kendi nam ve hesaplarına mubayaa edilmektedir. Adı 
geçen Birliklerce; ayçiçeğinin baz alım fiyatı 850.— TL./Kg. olarak tespit edilmiş, 1.10.1990 
tarihinden itibaren haftada 6.— TL./Kg. ilave fiyat uygulanarak nihaî fiyatın 940.— TL./Kg. 
üzerinden ödenmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre, söz konusu fiyatlar, bir önceki dönem esas 
alındığında °/o 31 ila % 45 oranında bir artışı ifade etmektedir. 

Birliklerce bu fiyatın tespitinde, tüketicinin ve ülkemiz yağ sanayiinin durumu da gözetil
mek suretiyle, dış piyasa fiyatları esas alınmıştır. 

Nitekim, FOB 470.— $/Ton olan ham yağ, C+F 270.— $/Ton olan ayçiçeği tohumu dış 
piyasa fiyatlarına göre, ayçiçeği alım fiyatı azami 850.— TL./Kg.'a ulaşmaktadır. 

Cevap 2. Yukarıdaki sorunun cevabında belirtildiği gibi, tespit edilen fiyat ekonomik ge
reklere uygun bulunmaktadır. 

Cevap 3. ve 4. 12.9.1990 tarihi itibariyle Trakyabirlik üreticiden 1990/91 ürünü 196 483 
ton yağlık ayçiçeği tohumu mubayaa etmiştir. Mubayaa değeri olan 167 milyar liranın 68 mil
yar lirası Birliğin kendi imkânları ve T.C. Ziraat Bankasından temin ettiği ürün alım kredileri 
ile üreticilere ödenmiş bulunmaktadır. Temin edilecek finansman imkânları çerçevesinde ürün 
bedellerinin ödenmesine süratle devam edilmektedir. Kaldı ki, ürün bedellerinin ödenmesinde 
gecikme halinde, haftalık kademeli fiyat artışı nedeniyle üreticilerin mağduriyetide söz konusu 
olmamaktadır. 

Cevap 5. 1989/90 ürünü ayçiçeği tohumu alım fiyatının üreticiler tarafından olumlu bu
lunması sonucu Trakyabirlik 452 000 Ton gibi rekor seviyede ürün mubayaa etmek zorunda 
kalmış ve ham yağ işleme kapasitesinin üzerine çıkmıştır. Bunun doğal sonucu olarak ve fi
nansman yükünün her geçen gün artması nedeniyle, işleme kapasitesinin üzerindeki ürünün 

— 392 — 



T.BJV1.M. B : 11 25 . 9 . 1990 O : 1 

iç piyasaya satılması zarureti doğmuştur. 1989 yılı ürününden 146 222 ton yağlık ayçiçeği tohu
mu 760.— TL./Kg. peşin, 805.— TL./Kg. bir ay vadeli, 855.— TL./Kg. iki ay vadeli şartlarla 
satılmış bulunmaktadır. 

Bu fiyatlar; 
tç ve dış piyasa şartları dahilinde belirlendiği gibi, 645.— TL./Kg. fiyatından satış da söz 

konusu olmamıştır. 

5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'tn, Niğde Cezaevinde hükümlü bulunan Irak uyruklu 
bir kişimin tahliyesini müteakip Irak makamlarına iade edilip edilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in yazdı cevabı (7/1527) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa ve İçtüzük gereği aşağıda belirtilen soruların Sayın Başbakan tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Diyarbakır 1 Nolu Sıkıyönetim Askerî Mahkemesinin 27.2.1984 gün ve 1982/501 esas, 
1984/62 karar sayılı kararı ile değişik suçlardan 6 yıl 2 ay 20 gün hapis, 13 yıl 4 ay ağır hapis 
cezasıyla cezalandırılan Irak uyruklu, kurt kökenli Halit Süleyman halen Niğde Cezaevinde 
hükmen tutuklu bulunmakta olup, in fa/ süresi 7.9.1990 günü dolmaktadır. 

Adı geçen sanık "peşmerge" olarak nitelendirilen Irak vatandaşlarından olup, sanığın Avu
katlarından Diyarbakır Barosuna kayıtlı Avukat Yaşar Alptürk'ün 3.3.1990 tarihinde Dışişleri 
Bakanlığı Konsolosluk 11 inci Daire Başkanlığına, 10.7.1990 ve 15.8.1990 tarihlerinde ayrı ayrı 
İçişleri Bakanlığına yazılı başvurularında, müvekkili Halit Süleyman'ın cezasının infazını mü
teakip Irak makamlarına teslimi halinde ağır koşullarda cezalandırılacağı, büyük bir ihtimalle 
kurşuna dizilerek öldürüleceği iddia edilerek, sanığın yakınlarının da bulunduğu Diyarbakır 
Geçici Barınma Kampında geçici sığınmacı olarak kalmasına izin verilmesi veya Birleşmiş Mil
letler Yüksek Komiserliğine başka bir ülkeye sığınması konusundaki taleplerinin sonuçlandı
rılmasına kadar Türkiye'de geçici sığınma izninin verilmesi talep edilmiştir. 

Bu çerçevede; 
1. Adı geçen sanığın Irak makamlarına iadesi düşünülmekte midir? 
2. Irak makamlarına iadesi durumunda, sanık Halit Süleyman'ın kendi iddialarına göre 

kurşuna dizilmesi durumunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de sorumlu olmayacak mıdır? 

3. Basra Körfezindeki son bunalım söz konusu durumu daha hassas bir duruma getir
mektedir. Konunun insani boyutta ele alınarak uluslararası hukuk kurallan.çerçevesinde Halit 
Süleyman'a Türkiye'de geçici sığınma hakkının verilmesi düşünülüyor mu? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 21.9.1990 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı: SPLD-5900 3414-442 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Başbakanlığa muhatap 7 Eylül 1990 gün ve 7/1527-5579/25670 sayılı yazılan. 
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Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat Atalay'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Ali Bozer 
Dışişleri Bakanı 

1956 doğumlu Halit Süleyman 12.3.1982 tarihinde tutuklanmış, 1984'de Diyarbakır Sıkı
yönetim Askerî Mahkemesince 19 yıl 2 ay 20 gün cezaya çarptırılmış, karar 1985'de kesinleşmiştir. 

Adı geçen Niğde Cezaevindeki infaz süresini 7 Eylül 1990 tarihinde doldurmuş ve serbest 
kalmasını müteakip, üçüncü bir ülke tarafından kabulünü sağlamak amacıyla BM Mülteciler 
Yüksek Komiserliği ile başlatılmış olan çalışmaların sonucu, 14 Eylül 1990 tarihinde kendisini 
kabul eden isveç'e müteveccihen yurdumuzdan ayrılmıştır. 

6. — izmir Milletvekili Fuat Ktlct'nm, TARİŞ'in pamuk ortaklarına dağıtılmamış kâr payı bu
lunup bulunmadığına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Şükrü Yürür'ün yazılı cevabı (7/1532) 

5.9.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Şükrü Yürür tarafından yazılı 
olarak' cevaplandırılması için gerekeni arz ederim. 

Saygılarımla. 

Fuat Kılcı 
İzmir 

1. TARİŞ'in pamuk ortaklarına dağıtılmamış kâr payı var mıdır? 
2. Dağıtılmamış kâr payı varsa hangi senelere aittir ve ne miktardadır? 
3. Dağıtılmış kâr payları varsa hangi senelere aittir ve ne miktardadır? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 24.9.1990 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı: 5/MM-308 

Konu : \azılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: 12.9.1990 tarih ve 7/1532/5599/25718 sayılı yazınız. 
İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, TARİŞ'in, pamuk ortaklarına dağıtılmamış kâr payı bu

lunup bulunmadığına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önerge
siyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir, 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Şükrü Yürür 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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tzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın yazılı sorularına cevaplarımız. 

Soru 1. TARİŞ'in pamuk ortaklarına dağıtılmamış kâr payı var mıdır? 

Soru 2. Dağıtılmamış kâr payı varsa hangi senelere aittir ve ne miktardadır? 

Soru 3. Dağıtılmış kâr paylan varsa hangi senelere aittir ve ne miktardadır? 

Cevap İ. Tarım Satış Kooperatifi ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Anasözleşmeleri 
hükümlerine göre; 

Birliklerin kendi nam ve hesaplarına alım yapmaları sonucunda, ortak içi işlemlerden do
ğan müspet fiyat farkının °/o 80'inin, genel kurulca kararlaştırılması halinde üretici ortaklara 
risturn olarak dağıtılması gerekmektedir. Ancak, Bakanlar Kurulunun 22.3.1990 tarihli ve 90/278 
sayılı kararıyla kabul edilen Anasözleşme değişikliği ile, bu dağıtım, menfi farkların ortadan 
kaldırılması ve kullanılan kredi veya borçların ödenmiş olması şartıyla mümkün bulunmaktadır. 

Ortak dışı işlemlerden veya çalışma konusu dışındaki ürünlerden doğan müspet fiyat farkları 
ile destekleme alımları sonucunda doğan müspet farklar ise, Bakanlığımız iznine bağlı olarak, 
ortaklara dağıtılabilmektedir. 

Tariş Pamuk Birliğinin iş yılı bilanço sonuçlarına göre tespit edilen müspet fiyat farkları, 
sözü geçen Anasözleşme hükümleri dahilinde işleme tabi tutulmuş ve ortak içi faaliyetlerden 
doğan kâr paylarının tamamı ortaklara dağıtılmıştır. 

Cevap 2. Tariş Pamuk Birliğinin, ait oldukları son (5 iş yılı itibariyle dağıtıma tabi tutul
mamış olan brüt müspet fiyat farkları aşağıda gösterilmiştir. (1 000.— TL.). 

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 

5 313 200.— 4 859 305.— 6 074 616.— 10 031 302.— — 

Yukarıdaki brüt kâr miktarları destekleme alımı ile fabrika faaliyetleri sonucunda teşek
kül etmiş olup, Anasözleşmeye göre ürün alım bedellerinin ödenmesinde ve zararların kapatıl
masında kullanılması veya şartlara göre ortaklara risturn olarak dağıtılması gerekmektedir. 

Cevap 3. Birliğin ortaklara dağıtımı yapılmış olan müspet fiyat farkları da; yine aynı 
dönem itibariyle şöyledir. (1 000.— TL.) 

1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 

761 385.— 1 651 098.— 25 177 576.— 2 471 449.— — 

1988/89 iş yılından, 1989/90 iş yılına 19 221 ton preseli pamuk stoku devrettiğinden, 1988/89 
iş yılı kesin kâr-zarar durumu bu stokların satışını müteakip ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, 
bu safhada bir dağıtım söz konusu olmamıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

11 İNCİ BİRLEŞİM 

25 . 9 . 1990 Sah 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

5 

GENEL GÖRÜŞME YE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşının, ülkemizdeki anarşi 
ve terör eylemlerinin nedenleri ile hedeflerini, bu eylemlerin arkasındaki güçleri ve 
konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmeik amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/83) 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 20 arkadaşının, irtica hareketlerinin amaç 
ve boyutlarını, iç ve dış desteklerini ve laikliği sağlıklı ve kalıcı temellere oturtmak 
için alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/84) 

3. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 29 arkadaşının, Amasra ve Ye-
niçeltek'de meydana gelen kazaların gerçek nedenlerini ve madencilik sektöründeki ka
zalar ile meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

4. — îzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve 16 arkadaşının, Yeniçeltek Kömür 
İşletmesindeki çalışma koşullarını, bu İşletmede meydana gelen iş kazasının sorumlu
larını ve konuyla ilgili olarak alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanm 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/86) 

5. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse ve 24 arkadaşının, ülkemizdeki 
maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirleri tes-
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pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

6. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu ve 27 arkadaşının, tütün üreticilerinin 
sorunları ve 1989 ürünü tütün fiyatları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23) 

7. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 24 arkadaşının, Sayın Turgut özal'ın 
Başbakanlığı döneminde; kendisinin ve bazı yakınlarının edindikleri mal varlıklarıyla 
ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/89) 

8S — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 15 arkadaşının, ülkemizin Avrupa 
Topluluğuna tam üyeliğiyle ilgili gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına üişkin önergesi (8/24) 

9. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, genel sağlık sigortasıyla 
ilgili olarak hükümetçe yapılan çalışmalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25) 

10. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç sah 
nayii konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/26) 

11. — Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 12 arkadaşının, ASELSAN'da 
çalışan işçilerden bir kısmının topluca işten çıkarılmalarının nedenini ve Savunma Fo
nu Müsteşarlığınca açılan bilgisayar kontrollü telsiz sistemi ihalesi ile ilgili iddiaların 
gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90) 

12. — Samsun Milletvekili Ali Eser ve 22 arkadaşının, baraj projeleri nedeniyle 
gerçekleştirilen toplu kamulaştırmaların neden olduğu sorunları tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/91) 

13. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının, ülkemizin sporla 
ilgili sorunlarını tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 

14. _ Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/94) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler ve. 16 arkadaşının, Trakya Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini, içinde bulunduğu sorunlardan kurtarmak ve ülke 
tarımına daha yararlı hale getirmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana-
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yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/95) 

16. — Erzurum Milletvekili ismail Köse ve 29 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'da satılan fabrikaların satış işlemleriyle ilgili iddiaların gerçeklik derecesini 
ve bu fabrikaların yeniden hizmete açılabilmesi için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/96) 

17. — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 23 arkadaşının, Arifiye - Sincan çift hatlı 
demiryolu inşaatından vazgeçilmesinin nedenlerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/97) 

18. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 14 arkadaşının, ASELSAN* 
» 

la ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ve soruna köklü çözüm getirmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/98) 

19. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin ve 29 arkadaşının, ülkemizde 1980 
yılından sonra uygulanan ekonomik politikaların tarım sektöründe açtığı iddia edilen 
tahribatın boyutlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) 

20. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 23 arkadaşının, kanun hükmünde ka
rarnamelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulama konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/27) 

21. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 13 arkadaşının, Sağlık Bakanlığında 
yapıldığı iddia olunan kadrolaşma hareketinin boyutlarını ve bu uygulamanın insan 
sağlığının korunması ve gelişimi üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/100) 

22. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 14 arkadaşının, Kanun Hükmünde karar
namelerle ilgili olarak Hükümetçe yapılan uygulamalar konusunda Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/28) 

23. — istanbul Milletvekili Mustafa Sangül ve 19 arkadaşının, ülkemiz sporuyla 
ilgili sorumsuz davranışları tespit etmek ve bu tür davranışlara son vermek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) 

24. — Malatya Milletvekili Galip Demirel ve 65 arkadaşının, basın - yayın or
ganlarında yer alan, bazı milletvekillerinin yasama görevlerine ilişkin konularda görev 
ve yetkilerini meşru olmayan işlere alet ettiklerine dair iddiaların gerçeklik derecesini 
tespit etmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevî şahsiyetiyle ve miîletvekille-
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riyle ilgili olarak kamuoyunda menfi imaj yaratılmasını önlemek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/102) 

25. — Kütahya Milletvekilli Mustafa Uğur Ener ve 10 arkadaşının, Cumhurbaş
kanı Turgut özal ile AJB.D. Başkanı iBush'un görüşmelerine ait olup gizli kalması 
gereken tutanakların hasında yer alması olayı ile ilgili iddiaların açukhğa kavuşturul
ması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişlkin önergesi (10/103) 

26. — Zonguilıdalk Milletvekili Tevfik Ertüzün v,e 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat 
artışları ve hayat .pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde ger
çekleştiğimi tespit etmek amacıyla Anayasamn 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişiklin önergesi (10/104) 

21i — Kahramanmaraş Milletvekilli Ahmet Uncu ve 14 arkadaşının, yerel yöne
timlere tanınmış olan hak ve yetkiler kısılalrak veya tamamen kaldırılarak belediyele
rin hizmet yapamaz hale getirildiği iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına 'ilişlkin önergesi (10/105) 

28. — Diyarbakır MiMvelkiilü Fuat Atalay ve 14 arkadaşının, Mardin İli Midyat 
İlçesi Budaklı Köyünde 21.54990 tarihinde meydana gelien olayla ilgili iddiaları açık
lığa kavuişturmaik ve olayın sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/106) 

29. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! ve 10 arkadaşının, Hac sırasında 
meydana gelen ve yüzlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan olayların nedenlerini 
ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 (inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iişkin önergesi (10/107) 

30. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül ve 9 arkadaşının, mevcut hayat pa
halılığı karşısında memurların içine düştüğü durumu tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/108) 

31. — Sosyaldemökrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanı ve İzmir Millet
vekili Erdal inönü ile Grup başkanvekilleri Kocaeli Milletvekili Onur Kumfearacıbaşı 
ve İstanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş'in, olağanüstü hal bölgesindeki olumsuz 
gelişmeler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/31) 

32. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 13 arkadaşının, uluslararası taşımacı
lığımızın içinde bulunduğu darboğazdan kurtarılması için alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/109) 

33. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 19 arkadaşının, yetersiz ve dengesiz 
beslenmenin vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu konuda alınması ge-
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reddi Önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/110) 

34. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 11 arkadaşımn, fındık ürünü ve üre
ticileriyle ilgili sorunları ve bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111) 

35. — Zonguldak Mılletivekillü Güneş Müfitüoğlu ve 10 arka'daişmm, tsitaribud'da 
1990 yılında meydana gelen olaylari'n gerçek nedentali ile sotrumlulaırıırıı ve bu li'de asa
yiş ve huzurun sağlanması 'için alınması gerekli örtlemllerîı tespit etmek arnacıyilia Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılhnasıına ilişkin önergesi (10/112) 

6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, birinci ûzal Hükümetinde görev alan eski 
bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/60) 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol liginde 
uygulanan puan sistemine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor [Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/68) 

3. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet Bakamından 
sözlü soru önergesi (6/108) 

4. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, spor sahalarında meydana gele
bilecek sportmenliğe aykın davranışları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) (1) 

5. — istanbul Milletvekili Mustafa SangüTün, Seul Olimpiyatlarına katılan yö
neticilerin görevlerine ve bunlar için Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/203) (1) 

6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak kullanı
mı destekleme primi ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/234) (1) 

7. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği öğrenci Pansiyonunun kazan dairesinin onarımı için gerekli malzeme, 
ve işçiliğin karşılıksız olarak T.K.I. Orta Anadolu Linyit Işletmesince karşılandığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) 

8. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Aliağa' 
da termik santrallar kurulacağı iddiasına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin yaptığı olum* 
suz etkilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/128) 

9. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket anasözleşmesinde yer alan bazı hükümlere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (1) 
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10. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin elekt
rik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/258) (1) 

11. — Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak mah
kemelere intikal eden veya Devlet Planlama Teşkilatında soruşturması devam eden 
dosyalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

12. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek/ile
rinin de yurt dışı tedavi imkânlarından yararlandırılmaları için çalışma yapılıp yapa
madığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

13. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka ilçesinde 
meydana gelen heyelandan zarar gören vatandaşlar için yaptırılacak konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

14. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, ispir - Kundura, Tortum - Şayak, 
Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler - Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son durumları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 

15. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesinde sigorta hastanesi 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/175) 

16. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu inşaatı
nın ne zaman ihale edileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/177) 

17. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Safranbolu karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) 

18. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu ya
pım çalışmalarının durdurulma nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/185) 

19. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Karabük ilçesi Kapullu Köyün
de yaptırılacak afet evlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/186) 

20. — Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatandaş
lara uygulanan vize işlemlerinin kolaylaştırılması için çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

21. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

22. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğret
men ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/199) 

23. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Gebze ilçesi adliye binasının ve bu 
ilçede ağır ceza mahkemesi kurulmasına ilişkin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/200) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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24. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'm, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına atfen verilen habere konu teş
kil eden olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

25. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergelerden bir 
kısmının Gebze - Çayırova'daki Tarım Meslek Lisesinde istihdam edileceği iddiasına 
ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için yapılan 
harcamaya ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

27. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
Fonunun gelirlerine ve harcamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

28. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Avrupa ülkelerinde çalışan Türk işçi
lerinin ailelerinin parçalanmasını önlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/224) 

29. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarım öde
yemedikleri için hastanelerden kaçan veya borç senedi vererek taburcu olan vatandaş
ların borçlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gazetenin 
12.11.1988 tarihli nüshasında yer alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/227) 

31. •— Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, koruma sahası olarak ilan edi
len Fethiye ve Marmaris'te yapımlarına daha önce izin verilen tesislerin inşasının dur
durulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

32. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Göcek'teki 
yaz tatili sırasında kaldığı yatın kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/332) (1) 

33. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Uludere ilçesi Kaya-
dibi Köyü Evi] Mezrasındaki bir vatandaşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı ve 
Kayadibi Köyünde zorunlu ikâmete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/333) (1) 

34. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hakkâri 
ili Yüksekova ilçesi Esendere Bucağından sınırı geçerken jandarma tarafından öldürü
len veya yaralı olarak ele geçirilen vatandaşlara ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/334) (1) 

35. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri üi Uludere ilçesi Şeno-
ba Köyü Tabur Komutanının bazı uygulamalarına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/335) (1) 

36. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova ilçesi Gü
venli Köyüne ait olan ve Dere Yaylasında otlatılmakta bulunan koyun sürüsüne Ay-
tepe Karakolu görevlilerince el konulduğu ve sürünün gümrüğe teslim edildiği iddia
sına ilişkin tçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 
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37. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 1988 
yılında yapılan yardımlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/337) (1) 

38. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin ya
kacak sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 

39. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, Afşin - Elbistan Ter
mik Santralına ve bu bölgede katkısız biriket imalatının ne zaman gerçekleştirileceği
ne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

40. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla Imamoğlu'nun, televizyon yayınlarını 
izleyemeyen Kahramanmaraş iline bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş'da Sümer-
bank ikinci satış mağazasının ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/274) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir işçinin cesedinin fareler tarafından tahrip 
edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/277) 

42. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazan Şu
besince öztur Anonim Şirketine verildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru, önergesi (6/343) (1) 

43. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, TEK Toroslar işletmesinin Çukurova 
Elektrik A.Ş.'ne devredilmesinden doğacak bazı sorunlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay* 
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

44. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, Keçiborlu ilçesinin içme suyu ve 
kanalizasyon sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

45. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun ili Vezirköprü İlçesinde Devlet -
millet yardımlaşmasıyla inşa edilen ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne zaman açıla
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

46j — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımına ve 
E - 5 karayolu Hendek - Düzce güzergâhının onarımına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

47. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi Kay
makamı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/358) (1) 

48. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Nisan 
ayından bugüne kadar iller Bankasından aldığı avans borçlarının miktarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü- soru önergesi (6/360) (1) 

49. -> Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini ge
ciktiren bir yükümlünün maruz kaldığı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/295) 

50. — Bingöl Milletvekili Haydar Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu Ma
hallesinde inşa ettirilen afet konutlarının hak sahiplerine verilip verilmediğine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 



__ 9 — 

51. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Karadeniz Bakır işletmeleri Samsun İza
be Tesislerindeki rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/310) 

52. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın 1985 - 1988 yıllarında Kaynak Kul-
lanımını Destekleme Fonundan yararlanabilmek için yatırım amacıyla teşvik belgesi 
alanlara ve adı geçen Fondan kimlere ne kadar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/370) (1) 

53. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta - Eğirdir ilçesi Endüstri 
Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

54. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı ilköğre
tim Bölge Okuluna ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/313) 

55. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, profesyonel futbol kulüplerinin 
maç hâsılatlarından elde ettikleri gelirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/372) (1) 

56. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alınma
ları bakımından Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi mezunları ile diğer fa
külte mezunları arasında ayrım yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/326) 

57. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, doğalgaz santrallarına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

58. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı baca 
gazı arıtma tesislerine ve Karlıova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar (Bakanından sözlü soru önergesi (6/376) (1) 

59. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, bazı vatandaşlara ait telefonla
rın güvenlik güçlerince dinlendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/377) (1) 

60. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 1988 
yılında ikram faslından yapılan harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kampanyasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/378) (1) 

61. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, elektrik üretim yollarına ve maliyetle
rine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) (1) 

62. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan zam
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) (1) 

63. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basma dağı
tıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya ilişkin Baş-
oakandan sözlü soru önergesi (6/382) (1) 

64. — izmir Milletvekili Erol Güngör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/383) (1) 
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65. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fiyatla
rına yapılan zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/384) (1) 

66. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak ban
kalarınca gerçekleştirildiği iddia edilen arsa alım ve satımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

67. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT Müste
şarlığına verdiği iddia edilen malzemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/386)(l) 

68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları ta
rafından yabancı kuruluşlara yaptırılan araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/387) (1) 

69. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
Uluslararası danışmanlık firmalarından alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) (1) 

70. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış fiyat
larına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/390) (1) 

71. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklılara yapılan 
yardımlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

72. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlen
dirme Vakfına yapılan bağışlara ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/393) <1) • 

73. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, T, C. Ziraat Bankasınca tarım 
satış kooperatiflerine kullandırılan krediler için farklı faiz oranları uygulandığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

74. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «İcraatın İçinden» ve «Gelişen 
Türkiye» adlı programların Ankara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılmasının nedenine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) (1) 

75. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Yatağan 
bölgelerinde termik santralleri besleyecek kömür ocaklarının özel sektöre devredileceği 
iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) (1) 

76. *_ İstanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince ku
rulan şirketlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

77. — Istanlbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere verilen ilanlar için yapılan ödemelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) (1) 
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78. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, Sovyetler Birliğinden.ithal edilen 
doğalgazın hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/400) (1) 

79. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA'da 
çalışan işçiler hakkında emniyet müdürlüklerince albüm düzenlendiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/401) (1) 

80. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile ilgili 
çalışmalara ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/328) 

81. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/329) 

82. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten firma
lara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üretim miktarlarına* ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/330) 

83. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Altunkaya Barajı sahasında kalan Vezir
köprü İlçesi Düzce Köyüne ait arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/339) 

84. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'm, doğalgaz ithali ile ilgili sözleşme
ye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) (1) 

85. — izmir Milletvekili K. Kemal AnadoFun, Türkiye Emlak Bankasının amb
leminin bir Amerikan firmasına çizdirildiği iddiasına ve amblem değişikliği nedeniyle 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

86. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesinde 
sözleşmeli olarak çalışmak isteyen sağlık personeline imzalattırılan hizmet akdine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) (1) 

87. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün Amerikaya gidiş nedenine ve hakkında soruşturma açılması için Cumhuriyet 
Savcılığınca istenilen iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/409) (1) 

88. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçıların 
konserlerinin yasaklandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/410) (1) 

89. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yildırım'ın, Tunceli İli Hozat ilçesi Em
niyet Amirliğinde görevli bir komiser ile bir polis memuru haklarmdaki iddiaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/411) (1) 

90. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında hayalî 
ihracat yaparak haksız vergi iadesi alan firmalara ne gibi müeyyideler uygulandığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/412) (1) 

91. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Fiskobirlik 1988 yılında ger
çekleştirilen fındık alımlarına ve bu nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/414) (1) 
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92. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler sem

tinde 29.1.1989 günü meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/415) (1) 

93. — Ankara Milletvekili Rıza Yımaz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fa
kültesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğrenciler hak
kında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/416) (1) 

94. — Adana Milletvekili M. Selahattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/13161 
sayılı kararnameden istifade eden firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/417) (1) 

95. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

96. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelendirilen 
grupların son günlerde neden oldukları olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/420) (1) 

97. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak Kredi 
bankalarının 1987 ve 1988 yıllarına ait kârlarının yüksek gösterildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/421) (1) 

98. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 yıl
larındaki bazı harcamalarına ve Emlak Bankasına ait arazi ve binalardan bir kısmının 
satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

99. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî olduğu kuşkusuyla Merkez 
Bankasınca incelenmekte olan ihracat dosyalarının 25.2,1987 tarihli kararname gereğin
ce Devlet Planlama Teşkilatına devredildiği ve incelemeler tamamlanmadan vergi iade
lerinin ödendiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/424) (1) 

100. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzurum ili Şenkaya ilçesine bağlı 
Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasındaki mera davası ile ilgili mahkeme kararının 
infazı sırasında meydana gelen olayın sorumlularına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/426) (1) 

101'. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, tarım arazilerinin sulanmasında 
elektrikten yararlanılabilmesi için elektrik şebekelerinin tevsii hususunda çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/427) (1) 

102. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan ili Merkez ilçesi Aşağı 
ve Yukarı Molla Gürani mahallelerinin Merkez Belediyesi sınırlan içine alınmaması
nın nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) (1) 

103 * — Samsun Milletvekili Cemal Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolörlerine 
denetim özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

104. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, 31.12.1988 tarihi itibariyle TARİŞ'in 
üreticilere ne kadar borcu bulunduğuna ve bu borcun ne zaman ödeneceğine ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/430) (1) 
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105. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü ile 
ilgili olarak Valilikçe yapılan tahkikata ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/431) (1) 

106. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, Burdur 11 merkezindeki ilk ve orta 
dereceli okullarda görevli öğretmenlerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba okullarına 
nakledildikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakamndan sözlü soru 
Önergesi (6/353) 

107. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde Tuzla 
mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak bir dergide yer alan iddialara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/432) (1) 

108. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Müdü
rünün talimatlarıyla yapılan döviz değişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk Kadım 
Gazetesine Ödenen reklam ücretine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) (1) 

109. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Şemiler döneminde Emlak 
Bankasınca aylık bir gazeteye ödenen reklam ücretine ve bir firmaya kullandırılan dö
viz kredisinin ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) (1) 

110. — Manisa Milletvekili Ümit Canuyar'ın, Manisa İli Selendi İlçesine bağlı 
bazı köylerin içme suyu sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/355) 

111., — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan iş
kenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi ile işkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
hükümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/441) (1) 

112. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya temi
natsız kredi verildiği ve Memduh Paşa Yahşinin fahiş fiyatla satın alındığı iddialarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/435) (1) 

113. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, lig maçlarını izleyecek öğrenci
ler için bilet fiyatlarında tenzilat yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

114. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu nede
niyle görevinden alındığı ve genel idare hizmetleri sınıfına atandığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakamndan sözlü soru önergesi (6/442) (1) 

115. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Malatya il
lerine bağlı bazı köylerde yeni yaptırılan camilere atanan imamlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/451) (1) 

116. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 ta
rihli nüshasında yer alan S.S.K. Genel Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

117. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mühen
dislik Fakültesi öğretim üyelerinden birine Fakülte Dekanınca hakaret edildiği ve gö
revinden alındığı iddialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/362) 
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118. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli Yalvaç ilçesine bağlı 
bazı köylerin yol sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyîşleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/363) 

119. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, İsparta tli Sütçüler ilçesi Kara-
diken Köyünün su sorununa ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/364) 

120. — İsparta Milletvekili Ertekin Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye başkan 
adayları hakkında görüş bildirdikleri iddia edilen vali ve kaymakamlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/365) 

121. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idareler 
seçimleri nedeniyle bazı seçim bölgelerinde vali ve kaymakamlarca aday yoklaması 
yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

122v — izmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu ile ilgili 
davayı izlemek isteyen vatandaşların maruz kaldıkları uygulamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/445) (1) 

123. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltına alman 
sanıklara farklı muamele yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/446) (1) 

124. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıyla 
1988 yılında Türkiye'ye hangi ülkelerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaçla ne kadar 
harcama yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) (1) 

125. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Konya tli Çumra ilçesi kapatılan 
ülkü ocakları başkanının bugüne kadar yakalanamamasının nedenine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) (1) 

126. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca 
üretilen ve Rusya'dan ithal edilen doğalgaz miktarlarına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/367) 

127. — Erzurum Milletvekili îsmail Köse'nin, Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt 
Özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniyle aldığı harcırah miktarına, Başbakanın tedavisi 
için yapılan harcamaya ve 1987 yılındaki yurt dışı seyahatlerde götürülen hediyelik 
eşyaların tutarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/458) (1) 

128. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara kul
landırılan kredinin miktarına ve şartlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/452) (1) 

129. — Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/453) (1) 

130. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hükümlülere özel jandarma timi tarafından işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) (1) 

131. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an kurs
larına ve özel vakıflarca açılan ve yönetilen öğrenci yurtlarına, özel okullara ve der-
sanelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 
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132. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/422) 

133. _ Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Köy - Koop. Merkez Birliği kurul
ması için yapılan girişimlerin engellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) (1) 

134. '— Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı se
çiminin iptali nedeniyle Valilikçe Belediye Başkanvekiiliğine yapılan atamaya ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/461) (1) 

135. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yusuf Bozkurt özal ile Aydın Cor
poration A.Ş. arasında ilişki bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/463) (1) 

136. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksekokul 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/425) 

137. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen müesseselere karşı ne gibi önlemler alı
nacağına ilişkin Devlet Bakanından söîlü soru önergesi (6/437) 

138. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara ta-
kograf zorunluğu getirilmesinin nedenine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/438) 

139. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığa 
hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önsrgesi (6/439) 

140. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, sahillerdeki okulların yaz ayla
rında, öğrenci gençlik tatil merkezleri haline dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

141. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, tstanbul - Tuzla'da meydana gelen 
olay hakkında yanlış bilgi verildiği iddiasına ve olayın sorumlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/466) (1) 

142. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı taban 
fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/467) (1) 

143. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt Hinde Belediye çöplüğü ola
rak kullanılan Kasaplar Deresinde bulunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 

144. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle bele
diyelerin durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

145. — tstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Devlet memurlarının konut so
rununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 
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146. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 tarih-
Ieri arasında gözaltına alman kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) (1) 

147. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum kalite
sinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/474) (1) 

148. — İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma ürünün
den 'kaldırılmasının neden olduğu sorunlara ve bu konuda alınacak önlemlere ilişkin 
Başbakandan sözlü, soru önergesi (6/460) 

149. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, son beş yıl içinde ülkemizle 
ilgili olarak dış basında yer alan neşriyata ve bu nedenle yapılan ödemeye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/481) (1) 

150. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle göz
altına alınanların sayısına ve bu olaylarda suçlu görülen kamu görevlilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

151. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 1986 - 1988 yıllarmda hangi illere ne miktar yardım yapıldığına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) (1) 

152. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve mü
fettişlik için atama emri bekleyen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/484) (1) 

153. — istanbul Milletvekili Aytekin Kotil'in, belediyelere bütçeden yapılacak 
yardımlar için ne gibi ilkeler belirlendiğine ve 1989 yılında hangi belediyelere ne mik
tar yardım yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/485) (1) 

154. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel istanbul Hizmet Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/486; (1) 

155. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına yapılan 
bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) (1) 

156. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, istanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) (1) 

157. — Bursa Milletvekili Abdulkadir Cenkçiler'in, ikinci ligde grubunda şampi
yon olan Bursaspor Futbol Takımının birinci ligde oynayamayacağına dair Futbol 
Federasyonu kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) (1) 

158. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, TEK Genel Müdürü ile yardımcıla
rından Kurum iştiraklerinde görev alanlar bulunup bulunmadığına ve bu Kurum için 
satın alınan güç trafolarına ülşkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) (1) 

159. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, işkence yaptıkları iddia edilen İs
parta ili Merkez Sanayi Karakolu görevlileri hakkında ne gibi işlemler yapıldığına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) (1) 



— 17 — 

160. — istanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Çocuk ve Tabiat Vakfına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) (1) 

161. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) (1) 

162. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, Güzel İstanbul Hizmet Vakfına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/493) (1) 

163. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğün
ce gözaltına alınan vatandaşlara işkence yapılmasını önlemek için ne gibi tedbirler 
alınacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/494) (1) 

164. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Atatürk - Elbistan Ankara enerji 
nakil hattının yapımıyla ilgili olarak aktedilen sözleşmeye ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/495) (1) 

165. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Asil Nadir Şirketler Grubunun 
gümrüksüz ithalat yaptığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/513) (1) 

166. — Bingöl Milletvekili llhami Binici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağacı 
Köyünde orman katliamı yapıldığı iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/462) 

167. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Belediyeler Fonundan ve yedek öde
nek faslından belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/509) (1) 

168. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, M.T.A. Genel Müdürlüğün© ait maden 
sahalarından çıkardıkları ponza madenini naylon faturalarla sattıkları iddia edilen fir
malar hakkında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi (6/510) (1) 

169. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Van ve Hakkâri - Yüksekova 
belediyelerinin olağanüstü hal tazminatı ödeneklerinin kesildiği iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) (1) 

170. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, günlük bir gazetenin 
31.5.1989 tarihli nüshasında yer alan «özal'la İsviçre'de görüştüm* başlıklı habere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/515) (1) 

171. — Balıkesir Milletvekili 1. önder Kırlı'nın, Muhammed Shakarchi ile İsviç
re'de yapıldığı iddia edilen toplantıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/516) (1) 

172. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı kişi ve firmalar tarafından 
M.T.A.'ya ait Nevşehir'deki Ponza Taşı Madeninden kaçak olarak üretim ve satış ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/517) (1) 

173. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Hınısspor Lokalinde 30.5.1989 tari
hinde meydana gelen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

174. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu An
kara Dışkapı Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/464) 

(11 inci Birleşim) 
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175. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, ikinci ve üçüncü ligdeki futbol ta
kımlarının desteklenmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

176̂  — Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Niğde İlindeki toprak sulama 
kooperatiflerinin borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/520) (1) 

177. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Uluslararası Af örgütünce yayın
lanan rapora ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/533) (1) 

178. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Habur Sınır Kapısının Irak bölü
münde oluştuğu iddia edilen araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) (1) 

179. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kapsa
mına giren iller nüfusunda kayıtlı olanların, bu bölgelerde çalışamayacakları konusunda 
bir genelge bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/537) (1) 

180. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bazı futbol kulüplerine Devlet tara
fından bağış yapılmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/573) (1) 

181. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Ormaniçi Kö
yünden iki vatandaşın kaybolduğu iddiasına ve yörede bulunan bir cesede ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

182. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, ortaöğretimde devamsızlık nede
niyle sınıfta kalan öğrenciler için af getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

183. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Karabük ve İskenderun Demir - Çelik 
İşletmelerindeki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/539) (1) 

184. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, emekli, dul ve yetim aylıklarının ay
lık olarak ödenmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/540) (1) 

185. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt bölgesinde bir kısım güvenlik 
görevlilerinin bazı yurttaşlara zorunlu kuryelik yaptırdığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

186. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh tlçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alman bir vatandaşa kuryelik yaptırıldığı 
ve bu vatandaşın 3.6.1989 tarihinde öldürüldüğü iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/542) (1) 

187. — Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın, amatör spor kulüplerine de yardım 
yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

188. — tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Karabük ve İskenderun Demir -
Çelik fabrikalarındaki greve ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) (1) 

189. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Sakarya - Hendek tlçesi Es
ki Bıçkı Köyünden bir vatandaşın bayat kuduz aşısı nedeniyle öldüğü iddiasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

190. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Ereğli Demir - Çelik Fabrikasının 
yabancı şirketlere satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/546) (1) 



— 19 — 

191. — istanbul Milletvekili Ali Haydar Erdoğan'ın, Devlet Planlama Teşkilatın
dan alınan hayalî ihracat dosyalarının yargı organlarına geç intikal ettirildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/574) (1) 

192. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, İstanbul Atatürk Havalimanı Güm
rük Müdürlüğünde ortaya çıkarıldığı iddia edilen hayalî ihracat olayına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

193. — içel Milletvekili Etem Cankurtaran'ın, Demir - Çelik işletmelerindeki gre
vin neden olduğu zarara ve grev süresince gerçekleştirilen demir - çelik ithalatına iliş
kin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/548) (1) 

194. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Şırnak İlçesindeki bazı 
yayla ve meralarda atış eğitimi yapılacağına dair Kaymakamlık duyurusuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/549) (1) 

195. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun yasadışı Türkiye Komünist 
Partisi ve kapatılan Türkiye işçi Partisi genel sekreterlerine ülkeye geri dönmeleri için 
güvence verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/550) (1) 

196. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt ili Şırnak İlçesine bağlı bazı 
köylerdeki ruhsatsız kömür ocaklarının güvenlik güçlerince dinamitlendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/551) (1) 

197. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçesi Kemerli Köyündeki 
bir çobanın bölgede görevli askerler tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/552) (1) 

198. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak İlçesi Balveren Köyü ile 
Silopi ilçesi Ballıkaya Köyündeki vatandaşların güvenlik güçlerince mağdur edildikleri 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/553) (1) 

199. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, Bulgaristan'dan getirilen bir 
soydaşımız hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) (1) 

200. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Eskişehir Cezaevindeki tutuklu ve 
hükümlülerin Aydın ve Nazilli cezaevlerine nakledilmelerinin nedenine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/556) (1) 

201. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 11.11.1988 tarihinde İstanbul Atatürk 
Havalimanında kaçak eşya ile yakalanan bir şahsın polisçe alınan ifadesinin sonradan 
değiştirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/557) (1) 

202. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Şırnak ilçe merkezinde bazı va
tandaşların köy korucusu sıfatıyla görevlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/558) (1) 

203. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Cudi Dağı çevresindeki 
köylerin güvenlik güçlerince zorla boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/559) (1) 

204. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, «Kazı Kazan» adlı şans oyunu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/560) (1) -

205. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Millî Piyango idaresince gerçekleş
tirilen «Kazı Kazan» adlı şans oyununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/561) (1) 
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206. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 11.8.1989 tarihinde Diyarbakır ili 
Aşağı Beyan Köyü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/562) (1) 

207. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Kars tünde jandarma tarafından 
gözaltına alman bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ve olayın sorumlusu hakkın
da soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) (1) 

208. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Melyat Çay Fabrikasının depoların
da bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/563) (1) 

209. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Eskişehir Cezaevindeki siyasî tutuklu 
ve hükümlülerin Aydın Cezaevine nakledilmesinin nedenine ve nakil esnasında gerekli 
tıbbî tedbirlerin alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

210. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan kesintilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/564) (1) 

211. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh ilçesi Fındık Bucağı 
Jandarma Tabur Komutanlığınca gözaltına alındığı ve zorunlu kuryelik yaptırıldığı 
iddia edilen bir vatandaşın ölümüne neden olanlar hakkında ne gibi işlemler yapıldı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/565) (1) 

212. — Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, FETKtM'in özelleştirilmesinin 
ne gibi sonuçlar doğuracağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/566) (1) 

213. — Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar'ın, Demir - Çelik işletmeleri ile Akdeniz 
Gübre Sanayiindeki grevlerin neden olduğu zarara ve Et ve Balık Kurumunda alınan 
grev kararının ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/567) (1) 

214̂  — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, futbol müsabakalarındaki ser
best bilet fiyatı uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

215. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, insan hakları ihlallerine neden 
olan ülkemizdeki uygulamaların dış itibarımıza zarar verdiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/568) (1) 

216. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, işyerlerinin tehlike derecesine göre sınıf
landırılmasına ve işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/570) (1) 

217. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Bulgaristan'dan ülkemize göç 
eden soydaşlarımızdan bir kısmının geri dönmesinin nedenine ve göç olayının maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/572) (1) 

218. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, ilk ve ortaöğretim kurumlarında bir ders
liğe düşen öğrenci sayısına ve öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
oru önergesi (6/578) (1) 

219. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, DYP üst yöneticilerinden bazılarının 
kaçakçılarla ilişkisi bulunduğuna dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/579) (1) 

220. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Başbakanlık ve bakanlıklarda 
çalıştırılan danışmanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/580) (1) 
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221. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Orman Kanununa göre «muha
faza ormanı» olarak ayrılan ormanlara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/581) (1) 

222. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Koope
ratif ince gerçekleştirilen ayçiçeği alımlarına ve 1989 yılında ne kadar ham ayçiçeği 
yağı ithal edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

223. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 1005 sayılı Kanun uyarınca halen şe
ref aylığı alanların sayısına ve şeref aylığı gösterge rakamının artırılıp artırılmayacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/583) (1) 

224. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Trakya Birlik tarafından satın 
alınan ayçiçeği ürünü için üreticilere ne zaman ödeme yapılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/584) (1) 

225. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Nazimiye İlçesi 
Bostanlı Köyü sakinlerine 11 Jandarma Alay Komutanı tarafından hakaret edildiği 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/586) (1) 

226. — İçel Milletvekili M .Istemihan Talay'ın, T.R.T. tarafından kurum dışın
daki firmalara yaptırılan programlar için yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/587) (1) 

227. — Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğünde yapılan bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/588) (1) 

228. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bergama - Terzihaliler Kö
yündeki granit taşı sahasının özel bir kişi tarafından kapatıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

229. — İzmir Milletvekili Mehmet.Turan Bayazıt'ın, İzmir Üine bağlı ilçelerden 
hangisinde üreticilerin tarım kredi kooperatiflerine veya Ziraat Bankasına olan borç
larının ertelendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) (1) 

230. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, Bulgaristan'dan gelen soy
daşlarımızın beraberlerinde getirdikleri otomobillere ticarî plaka verileceği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/591) (1) 

231. — Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'm, 31.8.1989 tarihinde izmir'de meyda
na gelen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) (1) 

232. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, Orman Kanunundaki değişik
likten sonra yapılan orman alanı tahsislerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/594) (1) 

233. — Tokat Milletvekili Kâzım özev'in, Tokat - Turhal Spor sahasının ne za
man çimlendirileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) (1) 

234. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün^ KİT ürünlerinin zam yapılma
dan piyasaya çıkarılmadığı ve çürümeye terkedildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/496) 

235. — istanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, emeklilere yakacak kredisi veri
lip verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/497) 
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236. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Rize bölgesindeki çay üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/498) 

237. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika-
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylardan sızan artıkların şehir içme suyuna karıştığı 
iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

238. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, akrabalarını ziyaret için 
Sarp Sınır Kapısından geçen vatandaşlardan toplu konut fonu alınmamasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/500) 

239. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt - Aşkale karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

240. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Sabuncular Çay Fabrika
sının bahçesindeki radyasyonlu çaylar için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/502) 

241. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Gümüşhane'de kurulan 
klinger öğütme tesisinin çimento fabrikasına dönüştürülmesinin düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/503) 

242. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Bayburt ilinde et kombi
nası açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişlerı Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/504) 

243. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, öğretmensizlik nedeniyle 
kapandığı iddia edilen Bayburt îli Maden Kasabası Ortaokulunun bu öğretim yılında 
öğretime açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/505) 

244. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Fakir ve Muhtaç öğrencilere Yar
dım Derneği tarafından Trabzon'da yaptırılacak olan öğrenci yurdunun temel atma 
töreninde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/597) (1) 

245. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
sinde bazı aşiretlerin silahlandırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/598) (1) 

246. — Mardin Milletvekili Mehmet Adnan Ekmen'in, Doğu Anadolu'da meyda
na geldiği iddia edilen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/599) (1) 

247. — Balıkesir Milletvekili t. önder Kırlı'nın, Millî Savunma eski Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığındaki görevleri sırasında yolsuzluk yaptığı iddia
sıyla hakkında Memurin Muhakematı Yasasına göre açılan soruşturmanın sonucuna 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/600) (1) 

248. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Bursa Turizm Müdürü ile ilgili bazı 
iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (1) 

249. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, bazı bankalarca yürürlüğe konulacak 
memur emeklilerine çek kırdırma yasağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/602) (1) 
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250. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, kendir ürünü taban fiyatına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/611) (1) 

251. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Kırklareli - Lüleburgaz hudutları 
dahilindeki Sarımsaklı ve Tüfkgeldi çiftliklerinin bir Libya şirketine kiralanacağı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/613) (1) 

252. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 12.9.1980 - 30.9.1989 tarihleri 
arasında meydana gelen anarşi ve terör nitelikli olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
iözlü soru önergesi (6/614) (T) 

253. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, demiryolları ve denizyolları ile 
seyahat yapacak emeklilerden ücret alınmamasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/511) 

254. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Yortanlı ve Çaltıkoru barajlarının ne 
zaman ihale edileceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/615) (1) 

255. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel'in, Ankara özel Arı Lisesindeki bazı 
öğrenciler için iki resmî aracın servis yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/620) (1) 

256. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt 
Ozal'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına ait bir villada ikamet ettiği iddiasına 
ve villanın tefriş masrafı ile aylık giderine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/621) (1) 

257. — İstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, yüksekokullarda okuyan öğren
cilerin kredilerinin artırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/522) 

258. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Diyarbakır - Batman karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergemi (6/523) 

259. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, İçel, Silifke, Erdemli köyleri içme su
yu (Aksıfat) projesinin 1989 yılı ödeneğine ve bu projenin temel atma töreni için ya
pılan harcamaya ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/622) (1) 

260. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Beydağ - Palamutcuk köy yo
luna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

261. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesindeki lise ve ortaokul için 
yeni binalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/525) 

262. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Gölcük Gölünün ne zaman temizlenece
ğine ve ödemiş Efe toplu konut inşaatları için kredi verilmemesinin nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/526) 

263. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ödemiş İlçesi çevre yolunun ne zaman 
yapılacağına ve Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/527) 

264. — istanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, tarihî eser kaçakçılığının önlen
mesi ve bu eserlerin korunması için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin Kültür Baka
nından sözlü soru önergesi (6/528) 
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265. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Van İli Gürpınar İlçesine yakın bir 
mezrada meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/625) (1) 

266. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman'ın, Kırıkkale İli 1 inci Bölge Müdürlüğü 
Bahşili yol sıkıştırma ekibinden bir işçinin zehirlenmesi olayına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/626) (1) 

267. — Kırklareli Milletvekili irfan Gürpınar'ın, Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesin
deki Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerinin Libya'lılara satılacağı veya kiralanacağı id
dialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) (1) 

268. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Van İli Gürpınar İlçesi Yukarı-
beşparmak Mezrasında 2.10.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ve olay
la ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/629) (1) 

269. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Kamu Ortaklığı ve Akaryakıt Tü
ketim fonlarında 1989 yılında toplanan para miktarına ve bu fonlardan hangi projeler 
için ne miktar ödeme yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/634) (1) 

270. — İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in, 3083 numaralı Kanun uyarınca eski 
sahiplerine iade edilen ve topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerine dağıtılması plan
lanan arazilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/630) (1) 

271. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 16 ncı Avrupa Konseyi Eğitim Bakan
ları Konferansında KKTC'nin temsil edilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/529) 

272. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Başak Şirketler Grubunca hayalî 
ihracat yapıldığı iddiaları üzerine Gümrük Başmüfettişi tarafından toplanan belgelerle 
ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) 

273. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, İzmir - Buca Cezaevine hüküm
lü ve tutuklularca telefon sokulduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

274. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Buca Cezaevindeki bir hayalî ihracat 
sanığına ayrıcalık tanındığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/532) 

275. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı
nın yurt dışındaki şubelerine ve Vakfın teftişine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/632) (1) 

276. — Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili ve Millî Sa
vunma eski Bakanı Ercan Vuralhan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Soruş
turma Kurulu talebinin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevkedilmediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/635) (1) 

277. — Balıkesir Milletvekili 1, önder Kırlı'nın, Bandırma Körfezinde faaliyet 
gösteren BAĞFAŞ işletmelerine ait fabrikaların bacalarından çıkan gazların çevre kir-
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lenmesine neden olduğu ve bu işletmelerin ruhsatsız çalıştırıldığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/636) (1) 

278. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız
dan 800 kişinin sınavsız olarak öğretmenliğe alınacağı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/637) (1) 

279. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İline bağlı bazı köylerdeki 
vatandaşların toplu olarak göçe zorlandıkları iddiasına ve yerleşim bölgeleri sayısını 
azaltmak konusunda alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/638) (1) 

280. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, Asım Ekren'in 1985 - 1989 yıl
larında aldığı kredilere ve ödediği vergilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/653) (1) 

281. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Gaziosmanpaşa - Sultançiftliği yo
lu üzerindeki Mescid-i Selam Vakfında Atatürk ve laiklik ilkelerine aykırı faaliyetler
de bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/639) (1) 

282. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu'da güvenliği 
sağlama yetkisiyle ilgili olarak yapılan açıklamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
Önergesi (6/654) (1) 

283. — tçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş.'deki greve 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/655) (1) 

284. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Irak'la anlaşma 
yapılmasının nedenine ve kurulu güç tahsisinden dolayı son iki yılda yapılan ödemeye 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/640) (1) 

285. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, ülkemizin, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliğinden almak zorunda olduğu doğal gazı kullanamamasından dolayı 
herhangi bir cezaî durumla karşılaşıp karşılaşılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/641) (1) 

286. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Türk Hükümetince Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğine açılan krediye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/642) (1) 

287. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, elektrik ithali için Sovyetler Bir
liği ile anlaşma yapılmasının nedenine ve elektrik ithal edilmediği halde tahsis edilen 
kurulu güç karşılığında yapılan ödemelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/643) (1) 

288. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, 1983 yılından bugüne kadar ör
tülü ödenekten yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/656) (1) 

289. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Siirt, Mardin ve Hakkâri illerin
de valilerce düzenlendiği iddia edilen huzur toplantılarına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/657) (1) 

290. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, İzmir - Yenifoça Gençelli mevkiinde it
hal kömüre dayalı bir termik santral yaptırılacağı iddiasına ilijkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/658) (1) 
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291. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumundaki tayinlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/659) (1) 

292. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, yap - işlet - devret modeliye ya
bancı sermayeye termik santral ihale edilmesinin ulusal çıkarlarımızla bağdaşmadığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/661) (1) 

293. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, Horzum olayıyla ilgili iddialar 
hakkında bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/668) (1) 

294. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, ülkemizin, Denizlerin Gemiler
den Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesine ne zaman taraf olacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/662) (1) 

295. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in Marmara Denizinin kirlenmesini 
önlemek için ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/663) (1) 

296. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Türkiye Kömür işletmeleri Kuru
munun dış borçlarına ve Kurumca 1987 - 1989 yıllarında üretilen ve tüketime arz edi
len kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/664) (1) 

297. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Soma ve Tunçbilek yıkama ve 
kriplaj tesislerine ve özel sektöre devredilen kömür ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/665) (1) 

298. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Kemal Horzum'un kredi ilişkileri 
esnasında görevde bulunan Türkiye Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyelerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) (1) 

299. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, BAĞ - KUR emeklilerine verilen 
sosyal yardım parasına ve Kurumun mal varlığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) (1) 

300. — içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, BAĞ - KUR iştirakçilerinin 
emekli aylıklarına ve üniversite hastanelerinden yararlanamamalarının nedenine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/669) (1) 

301. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Atatürk Barajı için Hilvan -
Güluşağı'nda gerçekleştirilen kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/603) 

302. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Giresun ili Harşit Vadisi yo
luna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/604) 

303. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum ilindeki sağlık ocakların
da personel açığı bulunup bulunmadığına ve tspir - Çamlıkaya Sağlık Ocağı Tabibine 
ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/605) 

304. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, kuraklık nedeniyle Erzurum iline 
bağlı köylerde yapılan hasar tespiti çalışmalarına ve kuraklıktan zarar gören üretici
lere ne gibi imkânlar tanındığına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/606) 
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305. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, 1989 - 1990 sezonu için Erzurum 
tline tahsis edilen kömür miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/607) 

306. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum ve Kars illerindeki bazı 
fabrika ve tesislerin kimlere, hangi şartlarla satıldığına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/676) (1) 

307. — Bingöl Milletvekili İlhami Binici'nin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirge
me Kurumunda yapılan tayinlere ve bazı işlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/670) (1) 

308. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Giresun - Tirebolu - Torul kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/608) 

309. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde tli Ulukışla ve Çamardı ilçele
rine bağlı bazı köylerin içme ve sulama suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/671) (1) 

310. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, siyasî parti üyesi olan bir vatandaşa 
Kars Emniyet Müdürlüğünce pasaport verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/609) 

311. _ tstanbul Milletvekili Mustafa Sangül'ün, 7.11.1989 tarihinde İstanbul'da 
öldürülen bir gazetecinin katilinin bugüne kadar yakalanamamasınm nedenine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 

312. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli ili Hozat İlçesinde görevli 
bir binbaşı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/672) (1) 

313. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, kalkınmada öncelikli olan Değu il
lerinde kömür fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/677) (1) 

314. — izmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan sınavlara ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/679) (1) 

315. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Diyanet işleri Başkanlığı yayınla
rında ve bu Kurum müfettişlerince tercüme edilen eserlerde kadınların aşağılandığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

316. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, Erzurum tline bağlı Çat, Pasinler 
ve Şenkaya ilçelerindeki orta dereceli okulların öğretmen sorununa ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/633) 

317. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kars ili Çıldır İlçesinde 29.11.1989 ta
rihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/646) 

318. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde 1988 - 1989 öğretim yılında tek dersten başarısız olan öğrencilere ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/647) 
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319. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, Büyük Ankara Otelinde çalışan işçi
lerden emekliliklerine az kalanların işten çıkarıldıkları iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/648) 

320. — İçel Milletvekili M. tstemihan Talay'ın, ülkemizdeki hal mafyasına ve bu 
konuda yapılacak mücadeleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

321. — İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, günlük bir gazetenin 8.12.1989 ta
rihli nüshasında yer alan «Millî Eğitim Kasası Mahkûma Emanet» başlıklı habere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

322. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum İli Karayolları 12 nci 
Bölge Müdürlüğünün yol yapımı için gerçekleştirdiği kamulaştırma ve ihalelerden kay
naklanan borçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/649) 

323. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, haklarında müfettiş raporu ve mah
kûmiyet karan bulunduğu iddia edilen iki daire başkanına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/650) 

324. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, TEK İçel Müdürlüğü ile ilgili iddialara 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/684) (1) 

325. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu'nun, Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurumların yardımcı teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında görevli personelden ilkokul 
mezunu olanlara özel hizmet tazminatı verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/685) (1) 

326. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Elazığ Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alman kırka yakın vatandaşın yaklaşık bir aydır gözaltında bulundurulduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/686) (1) 

327. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin ili Ömerli İlçesi Çimenli Kö
yünde 16.12.1989 tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

328. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne îli Havsa İlçesi Müftüsü ile 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/688) (1) 

329. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Karpas Limited Şirketince Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalıştırılan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

330. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya ili Alanya İlçesi Orman 
işletme Müdürlüğünce Keşefli Köyü Denizgüneyi mevkiindeki kumsalda üç adet bina 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/674) 

331. — Ankara Milletvekili Beşer Baydar'ın, T.R.T. mensupları misafirhanesinin 
yapımıyla ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) 

332. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli ilindeki bazı vatan
daşlara güvenlik kuvvetleri tarafından işkence yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

333. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, Almanya'ya yerleştiği iddia 
edilen Adana eski müftüsünün Türk vatandaşlığından çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 
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334. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
nin elektrik enerjisi talebini karşılamak üzere yapılmasına karar verilen santrale ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi (6/692) (1) 

335. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, nükleer enerji santralleriyle ilgili 
olarak Arjantin Hükümetince yapıldığı iddia edilen önerinin dikkate alınıp alınmaya
cağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi (6/693) (1) 

336. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Afşin - Elbistan, Keban ve Kara-
kaya santrallerinin 1988 - 1989 yıllarındaki elektrik üretimlerine ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru önergesi (6/694) (1) 

337. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Süleoğlu beldesi ile çevre 
köylerde mukim bazı vatandaşların 11 Jandarma Alay Komutanlığına ihzar edilerek 
kimlik ve ikametgâh kontroluna tabi tutuldukları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/696) (1) 

338. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
prim alacaklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/697) (1) 

339. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt İli Eruh İlçesi Akmeşe Kö
yünde 1989 yılı Kasım ayında meydana gelen olay nedeniyle gözaltına alman Köy 
Muhtarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/698) (1) 

340. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri İli Uludere İlçesi Hilal 
Köyündeki vatandaşlara karakol komutanı tarafından baskı ve tehditle taş taşıttırıldı-
ğı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/699) (1) 

341. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, Çankaya Köşkünde yapılan tami
rat ve tadilatlara ve İstanbul'da yapılacak yeni köşk inşaatına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) (1) 

342. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Türkiye Elektrik Kurumunda çalışan 
sözleşmeli personelin mağdur edildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/701) (1) 

343. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Sosyal Sigortalar Kurumu Trabzon 
Hastanesi Baştabipliğine yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/702) (1) 

344. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne İli Enez ve İpsala ilçelerinde 
bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin İpsala ve Küplü belediyelerine ki
ralandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/706) (1) 

345. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, son bir ayda gözaltına alman ve tu
tuklanan vatandaşlara ve çalışmaları durdurulan derneklere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/707) (1) 

346. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Konya İh' Çumra İlçesi Türkmen 
Karahüyük Köyündeki bazı vatandaşlara Çumra Karakolunda işkence yapıldığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/708) (1) 
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347. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Hakkâri ili Uludere İlçesi Taşdelen 
Köyü ve Kayadibi Mezrasındaki vatandaşlardan bazılarının güvenlik güçlerinin baskısı 
nedeniyle Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/709) (1) 

348. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, bir yurttaşımızın mahkeme karşısı
na çıkarılmaksızın güvenlik kuvvetleri tarafından kurşuna dizildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/710) (1) 

349. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nın, İstanbul Ataköy'deki iki adet 
okul arsasına iliş>:n Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/712) (1) 

350. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 • 1985 yıllarında ülkemiz 
üzerinden İran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma ör
gütleriyle işbirliği içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/719) (1) 

351. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, İstanbul Gaziosmanpaşa Mehmet
çik İlkokulu Müdür Yardımcısı hakkındaki iddiaya ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) (1) 

352. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, «Adımlar Gazetesi» Ankara 
Temsilciliğinde polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alın
dığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) (1) 

353. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Cumhurbaşkanının A.B.D. gezisine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) (1) 

354. — İçe] Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına 
ve 1983 - 1989 yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticai faaliyetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/721) (1) 

355. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T. C. Ziraat Bankası Genel Müdü
rüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/715) (1) 

356. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, Cumhurbaşkanının A.B.D. ge
zisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/716) (1) 

357. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Çankaya Köşkünde yaptırıldığı id
dia edilen restorasyonun ve ek inşaatın maliyetine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/717) (1) 

358. — İstanbul Milletvekili tsmail Hakkı önal'ın, Ankara Sanat Tiyatrosunca 
sezon başından beri sergilenen oyuna televizyonda yer verilmemesinin nedenine ve 
bazı sanatçılar ile eserlerine yasak konulmak istendiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

359. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1985 - 1990 yıllarında yurt dışına 
giden ve Türk Hava Yollarının Japonya ve Moskova seferlerine katılan Millî Eğitim 
Bakanlığı personeline ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/723) (1) 

360. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Bingöl İli Karlıova İlçesi ile Muş 
İli Varto İlçesi arasındaki karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/683) 
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361. — Giresun Milletvekili Mustafa Çakır'ın, Kılıçkaya Barajında su tutulma
sından etkilenen köylülerin sorunlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/724) (1) 

362. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Urfa Vali Yardımcısının Regaip 
Kandili dolayısıyla düzenelenen «Hz. Muhammed'i anma gecesbnde yaptığı konuşma
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/725) (1) 

363. — Manisa Milletvekili M. Erdoğan Yetenç'in, 1983 yılından bugüne kadar 
göreve atanan imam hatip lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/726) (1) 

364. — Amasya Milletvekili Mehmet Tahir Köse'nin, Yeniçeltek Linyit işletmesi 
Yönetim Kurulunda madencilikle ilgisi olmayan kişilerin de görev yaptığı iddiasına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/734) (1) 

365. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, 1983 ve 1990 yılları itibariyle 
İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan imam hatip lisesi ve ilahiyat fakültesi me
zunlarının sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/729) (1) 

366. — Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne ka
dar Başbakanlık emrine tahsis edilen binek otomobillerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/738) (1) 

367. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Taşdelen ve Kaya-
dibi köylerine mal ve eşya girişinin yasaklanmasının nedenine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/739) (1) 

368. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/740) (1) 

369. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları 
ile Gübre Fabrikalarının piyasa değerlerinde meydana geldiği iddia edilen artışlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) (1) 

370. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Uludere İlçesi Hilal Köyü Jan
darma Karakol Komutanınca köylülere taş taşıttırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/742) (1) 

371. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli UJudere İlçesi Kaya-
dibi Köyündeki vatandaşların Irak'a sığındıkları iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/743) (1) 

372. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, 347 ve 368 sayılı kanun hük
münde kararnameler uyarınca kamu iktisadî teşebbüslerine atanan genel müdürlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/744) (1) 

373; — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, «Bütçe Gelirleri Yıllığı», «Aylık 
Bütçe Bülteni» ve «Kamu Hesapları Bülteni» adlı yayınlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/745) (1) 

374. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Siirt ili Eruh ilçesi Körüklükaya 
Köyünde bir vatandaşın ve Eruh Ayıntepedeki çatışmada bir erin öldürülmeleriyle il
gili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

375. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, kamu iktisadî teşebbüslerinin sayısına 
ve bunların yönetim kurulu üyelerinin uzmanlık alanlarına göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/749) (1) 
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376. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 
1990 - 1991 sezonu kömür ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) (1) 

377. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Siirt - Şırnak ve Mardin - Silopi 
kömür ocaklarında 1990 yılında gerçekleştirilen üretime ve yapılan tahsislere ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/753) (1) 

378. _ Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, NATO Alçak Uçuş ve Atış Eği
timi projesinin neden olacağı sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/755) (1) 

379. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, T.R.T.'nin, Çankaya Atakule' 
deki «Dreamland» eğlence merkezinin açılışıyla ilgili yayınma ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/756) (1) 

380. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu Genel Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/794) (1) 

381 ̂  — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Cizre'ye içme suyu temin eden 
Keson Kuyularının Türkiye Kömür İşletmelerine ait kanalizasyon atıklarıyla kirlen
diği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/757) (1) 

382. — tstanbul Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, Noramin iş merkezinde borsa 
için yüksek fiyatla biıîa satın alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/758) (1) 

383. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Hakkâri Ilı Çukurca ilçesine bağlı 
bazı köylerin tamamen boşaltıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/759) (1) 

384. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Sivas ili Yıldızeli ilçesi Da-
vutalan Köyü sulama projesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/703) 

385. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Erzurum Asayiş Şube Müdürü hak
kındaki iddiaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/760) (1) 

386. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, bazı kişi ve kuruluşların Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapmak üzere uydu kanalı kiraladıkları id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/761) (1) 

387. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'in, tstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
koridorlarında bir grup öğrencinin toplu namaz kıldıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru öDergesi (6/762) (1) 

388. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır ili Çermik İlçesi Yar
gıcının dövülmesi olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/763) (1) 

389. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, günlük bir gazetenin 2.3.1990 tarihli 
nüshasında yer alan «Ankara'nın Göbeğinde Humeyni Lisesi» başlıklı habere ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/764) (1) 
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390. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, TRT - INT 5 inci kanal yayın
larının yurt dışındaki vatandaşlarımızca izlenemediği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

391. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, üniversite öğrencileri arasında mey
dana gelen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/796) (1) 

392. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, özel bir şirket tarafından Federal 
Almanya'dan ülkemize televizyon yayını yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/797) (1) 

393. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün'ün, Gebze Topçu Alayında görevli bir teğ
menin Haydarpaşa Askerî Hastanesinde tedavi altına alınmasının nedenine ilişkin Millî 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/798) (1) 

394. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey İlçesi Alaçam 
Orman Işletmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/704) 

395. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü 
noterliğin ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) 

396. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, İstanbul Üniversitesinde öğrenci
lere saldırdıkları iddia edilen sivil kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/799) (1) 

397. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Gebze Topçu Alayında görevli bir 
teğmenin, kendisinin ve ailesinin onayı alınmadan, Haydarpaşa Askerî Hastanesi Psiki
yatri Kliniğine yatırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/800) (1) 

398. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Çorum 
Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

399. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'ın, Yem Sanayii Türk Anonim Şir
keti ile ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/802) (1) 

400.; — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliğince 1980'den bu yana satın alınan, kiralanan ya da ortak 
olunan özel sektöre ait fabrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/804) (1) 

401. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İstanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü 
meydana gelen olaylarda polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/805) (1) 

402. — Diyarbakır Milletveküi Fuat Atalay'ın, sınır ihlali suçundan dolayı Bis-
mil Cezaevinde hükümlü bulunan bir Iraklıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/807) (1) 

(11 inci Birleşim) 
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403. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Pülümür İlçesi Kırdım 
Köyünde 13.2.1990 tarihinde çığ altında kaldıkları iddia edilen iki vatandaşın cesetle
rinin çıkarılması için hiçbir çaba sarfedilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/808) (1) 

404. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Manisa tli Alaşehir İlçesi Kavaklı
dere Kasabası Belediye eski Başkanı hakkındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/718) 

405. - - İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı İdaresinin Menkul Kıymetler Borsasındaki faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/810) (1) 

406. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Esendere Bucağında görevli bir üsteğmen hakkındaki iddiaya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/811) (1) 

407. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Şark Kromları - Ferrokrom Tesisle
ri özel güvenlik teşkilatında yapılan tayinlere ve bölgede özel ocakları bulunan kişi
lerce bu tesislerden krom çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/812) (1) 

408. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Diyanet İşleri Başkanlığınca bastırıldığı 
ve bedava dağıtıldığı iddia edilen kitaplara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) (1) 

409. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Hasanoğlan öğretmen Lisesiyle ilgili 
bazı iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/730) 

410. — Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'in, 20.3.1990 tarihinde Cizre'de mey
dana gelen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/814) (1) 

411. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Kastamonu İli İlgaz İlçesi 
Saraycık ve Balcı köylerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle yöredeki vatandaş
lara yardım yapılmadığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/731) 

412. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 2422 sayılı Kanunun yaşlılık 
aylığı bağlanmasına ilişkin hükümlerinin uygulamada eşitsizlik yarattığı iddiasına iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/732) 

413. — İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Amerika'dan ithal edilen pirinçle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/815) (1) 

414. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 1.1.1989 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen pirinç ithalatına ve ithal pirinçlerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/816) (1) 

415. — İzmir Mlilletjvefc'li Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde ülkemize iltica eden 
îrak'lılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/827) (1) 

416., — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, son üç yıl içinde Bulgaristan'dan ülke
mize gelen soydaşlarımıza ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/828) (1) 

417. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Vezirköprü orman köylerindeki köy koo
peratiflerine yaptırılan hizmetlerin karşılıklarının geç ödendiği iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/733) 
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418. — Balıkesir Milletvekili î. önder Kırlı'nın, Elazığ'daki ferrokrom tesislerin
den krom çalındığı ve krom hırsızlığının önlenmesi için tesislere yöre dışından güven
lik görevlileri atandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/829) (1) 

419. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, Edirne tli Enez İlçesi Karpuzlu Be
lediyesi sınırları içinde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait arazilerin kimlere ne 
kadar bedelle kiraya verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/831) (1) 

420. — İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, Alaph Meslek Yüksek Okulu Müdiresi 
hakkındaki iddiaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/832) (1) 

421. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, görevlerinden uzaklaştırılan uzmanla
rın yerine sağlık konusunda deneyimsiz kişilerin atandığı iddiasına ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/750) 

422. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, şeriat düzeni getirmek isteyenlerce Deniz
li'de yapılan toplantıda, laiklik ilkesine karşı cihat çağrısında bulunulduğu iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/833) (1) 

423. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu 11 Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce çocuk yuvaları ile yetiştirme yurtları ve 
huzurevlerinde dinî sohbetler ve konferanslar düzenlendiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/834) (1) 

424.; — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakarın, bir şirketin Almanya'dan Türki
ye'ye yönelik yayın yapmak amacıyla yayın kanalı kiralamasının Anayasaya ve ilgili 
mevzuata aykırı olduğu iddiasına ilişkin Bşbakandan sözlü soru önergesi (6/835) (1) 

425. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, küçük esnaf ve çiftçilerin on 
milyon liraya kadar olan vergi borçlarından doğan ceza ve zamların affedilmesi için 
çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) (1) 

426. — Hatay Milletvekili öner Miski'nin, İstanbul, İzmir ve İskenderun gibi li
manlarımızda kirlenmeyi önleyici bariyer ve kimyasal sistemler bulunup bulunmadığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/840) (1) 

427. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1990 yılı enflasyon hedefine ve ük üç 
aydaki fiyat artışlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/841) (1) 

428. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Pakistan asıllı İngiliz uyruklu mollaların 
Edirne'deki camilerde cihat çağrısı yaptıkları iddiasına ve Türkiye'ye geliş nedenlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/842) (1) 

429. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Hacettepe Merkez öğrenci Yurdunda 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/844) (1) 

430. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Karadeniz Bölgesindeki bakır 
ve çinko madenlerinin değerlendirilmesiyle ilgili ürfttim projesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) (1) 
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431. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüTün, çimento işçilerine, istedikleri 
zammın verilmemesinin nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/846) (1) 

432. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, Ç1MSE - iş Sendikasmca başla
tılan grevin ertelenme nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/847) (1) 

433. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan İli Beybağı ve İstasyon 
Maha&skıde kirada oturan ve 1978 yılındaki depremden sonra hak sahiplikleri kesin
leşen vatandaşlara tahsis edilen arsalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/867) (1) 

434. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, T. C. Ziraat Bankasından teşvik 
kredisi almış olan Tercan İlçesindeki kümes hayvanı üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/848) (1) 

435. — Bursa Milletvekili Fehmi Işiklar'ın, Sosyalist Parti Van İl örgütünün 
17.4.1990 tarihinde polisler tarafından basıldığı ve gözaltına alınan yedi kişiye işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/754) 

436. — İzmir Milletvekili Akın Gönen'in, Niğde İli Bor ilçesindeki 600 LV. Ana 
Depo Fabrikasının kaldırılacağı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/868) (1) 

437. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, öğretmenlere sendika kurma hakkı 
tanınıp tanınmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/871) (1) 

438. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İsparta - Karacaören, Tunceli - Mer
can ve Trakya barajları ile İğdır sulama suyu inşaatları nedeniyle usulsüz ödemeler 
j apıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/872) (1) 

439. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, pancar fiyatlarında yeni bir ayarlama 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/765) 

440. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Tekel 
tarafından sürdürülen yaprak tütün alımlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/766) 

441. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile hara ve benzeri işletmelerden satışa çıkarılanlar veya özel 
sektörle ortak işletilmesi düşünülenler bulunup bulunmadığına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/767) 

442. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, 1980 yılından önce temeli atılan şeker 
fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/769) 

443. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Toplu Konut idaresince halka satılan 
Ankara - Eryaman'daki konutlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/770) 

444. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
bağlı üretme çiftlikleri ile araştırma kuruluşlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/771), 
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445. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Seydişehir Alüminyum Fabrikasında 
kaç işçi çalıştırıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) 

446. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebinin, Güneydoğu Anadolu'daki iller
de 1989 - 1990 yılında öğretime açılamayan ilkokullara ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/774) 

447. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, 1979 ve 1989 yıllarındaki büyük 
ve küçük baş hayvan sayısına ve Et - Balık Kurumunun kesim kapasitesine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/775) 

448. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, il merkezlerindeki hastanelerin tıbbî 
cihaz ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/776) 

449. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, ülkemizde davaların çok uzun 
süre devam etmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/777) 

450. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, silah taşıma imkânı sağlanan il genel 
meclisi üyeleriyle belediye başkanlarından Doğru Yol Partisi mensubu olanların mü
racaatlarına cevap verilmediği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/778) 

451. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, yeterlik sınavından geçmiş öğ
retmen adaylarının tayinlerinin yapılmamasının nedenine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/779) 

452. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, ülkemizde mevcut traktör 
fabrikalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

453. — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, Toplu Konut Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra kurulan konut kooperatiflerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/782) 

454.: — Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun, bir paket uzun Maltepe si
garasının maliyetine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/783) 

455. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 
sulama ücretlerinin artırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/784) 

456. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, hastalık nedeniyle bazı göllerimizde du
ran kerevit üretimine yeniden başlanması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/786) 

457. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, şeker fabrikası bulunan ilçelerden han
gilerinde Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi bulunmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/787) 

458. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonun
dan konut kooperatiflerine 1989 yılında verilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/788) 

459. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığına bağlı hayvancılık işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü som önergesi (6/789) 

460. — Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, Sağlık Bakanlığınca 1989 - 1990 yılla
rında Devlet Planlama Teşkilatıyla irtibatlı olarak yabancı kuruluşlara araştırma yap
tırılıp yaptırılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/790) 
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461. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, NATO alçak uçuş ve atış 
eğitimi projesinin neden olacağı sorunlara karşı ne gibi tedbirler alındığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/791) 

462. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, trafik kazalarının önlene
bilmesi için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin hareket saatlerinde dü
zenleme yapılıp yapılamayacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/792) 

463. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Cudi Dağı çevresinde kaç köy boşal
tıldığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/793) 

464. — Bursa Milletvekilli ilhan Aşkın'ın, Bursa Büyükşehir Bel;ediiyesıine aiıt Taş
ocağı ve Asfalt Şantiyesinin nakli için alınan karara ve bu amaçla gerçekleştirilen ka
mulaştırmaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/873) (1) 

465. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, T.R.T. Kurumunun 1988 yılında za
rar etmesinin nedenine ve sorumluları hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/874) (1) 

466. — Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırlı'nın, huzurevleri ücretlerine yapılan 
zammın huzurevi sakinlerini mağdur ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/875) (1) 

467. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü binasının mer
divenleri ile merdiven korkulukları için yapılan harcamaya ilişkin içişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/876) (1) 

468. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Türkiye Diyanet Vakfının 1983 -
1985 yıllarına ait vergi borcuna ve bu Kurumca 1986 yılında vergi kaçakçılığı yapıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/877) (1) 

469. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Horzum'un, bazı milletvekilleri tarafından 
korunduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/878) (1) 

470. — izmir Milletvekili Akın Gönen'in, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna bağlı huzurevlerinin ücretlerine yapıldığı iddia edilen zamma ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/879) (1) 

471. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan Iran vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/880) (1) 

472. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın, ülkemize sığınan Irak vatandaşları bu
lunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) (1) 

473., — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, 1983 - 1984 öğretim yılından bu 
yana üniversite, yüksekokul ve yurtlarla ilişiği kesilen veya kaydı silinen öğrencilere 
ilişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/885) (1) 

474. — Kocaeli! Mltevekli Ömer Türk'çakal'ın, Missuri Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesince ülkemizle ilgili olarak hazırlandığı iddia edilen rapora ilişkin Başba
kandan sözllü soru önergesi (6/886) (1) 
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475. — Ankara Milletvekili TevfiSc Koçak'ın, Millî Savunma Bakanlığınca 12 Ey
lül 1980 tarihinden sonra açılan ihalelere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/887) (1) 

476. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, «Başkanlık» veya «Şube Müdürlü
ğü» görevi yapan lise mezunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/817) 

477. — Erzurum Milletvekili ismail Köse'nin, kamu iktisadî teşebbüslerinde yö
netim kurulu üyeliği veya danışmanlık görevi verilen eski milletvekillerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/818) 

478. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, eski belediye başkanlarından ve 
belediye başkanı adayı olup da seçilemeyenlerden kaç kişiye kamu iktisadî teşebbüs
lerinde veya diğer devlet kuruluşlarında görev verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/819) 

479. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Erzurum - İspir karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/820) 

480. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, Antalya İlinde ne zaman olimpik 
yüzme havuzu yaptırılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

481. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, basında yer alan «bazı üst düzey ' 
bürokratlarının görevden alınması için kara listeye alındığına» dair haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/822) 

482. — İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, 1983 yılından bu yana Türk Si
lahlı Kuvvetleriyle ilişiği kesilen subay ve astsubayların yargılanıp yargılanmadıklarına 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/823) 

483. — Bingöl Milletvekili Ilhami Binici'nin, Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf 
öğrencilerinden birinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasî Şubesince gözaltına alındığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/824) 

484. — Adana M,UletvekiM Abdullah Sedat Doğan'ın, «Eğitim - İş Kolu Kamu Gö
revlileri Sendikası» nın kuruluş başvurusuyla ilgili dilekçenin Ankara Valiliğince ka
bul edilmediği iddiasına ilişkin İçişten Bakanından sözlü soru önergesi (6/843) 

485. - İsparta Milletvekili İbrahim Gürdal'ın, konut edindirme fonu için toplanan 
paralara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/849) 

486. — İsparta Milletvekilli İbrahim Gürdal'ın, Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edil
mesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca yapılan işlemlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/850) 

487. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, üniversitelerin içinde bulunduğu du
rumun düzeltilmesi için ne gibi çalışmalar planlandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/851) 

488. — Ankara Milletvekili Erol Ağagil'in, karayoluyla hacca gitmeleri yasakla
nan vatandaşların mağdur edildiği iddiasına ve bunlardan alınan paralara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/852) 
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489. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının araç ve tıbbî malzeme sorununa ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/855) 

490. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesi Tekkeönü Köyü Sağlık Ocağının doktor sorununa ilişkin Sağlık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/856) 

491. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Amasra İlçesi adlî teşkila
tının ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/857) 

492̂  — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Zonguldak İli Kurucaşile 
İlçesine bağlı olan ve orman içinde bulunan bazı köylerin «Orman dışı köy» olarak 
belirlendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/858) 

493. — Ankara Milletvekili ibrahim Tez'in, Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar 
Kurumu dışındaki sağlık tesislerinde çalışan sağlık personelinin ek ödemeden yarar-
landırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/859) 

494. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Başbakanın İskenderun ve İkizce'ye 
yaptığı seçim gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/860) 

495. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, askerî helikopterlerin hangi hallerde 
kimin emri ile kullanıldığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/861) 

496. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Siliopi İlçesi Oerebıaşı Köyünden zo
runlu olarak İlçeye göç ettiği iddia edilen vatandaşların sorunlarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/862) 

497. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 
Liderinin bölücülük yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/863) 

498. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 1990 yılı hac döneminde Suudi 
Arabistan'da meydana gelen olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili ola-
raik tazminat talebinde bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/864) 

499. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, petrol ürünlerinin kullanımında tasarrufa 
gidilmesi için açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/865) 

500. — İzmir iMAliletvekili Birgen Keleş'in, Dışişleri Bakanının İran'ı ziyaretiyle 
ilgili olarak TRT'de ve basında yer alan açıklamalara ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/869) 

501. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, il genel meclisi üyelerine silah ruhsatı 
verilmesinde farklı uygulamalar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/870) 
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502. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla İmamoğlu'nun, Göksün - Andırın ve 
Andırın Kahramanmaraş yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/882) 

503. — Afyon Müll'ötvöki'Ii Bak1! Durmaz'ın, beslenme bozukluklarının öntenimesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ve hekimi bulunmayan sağlık ocaklarına ilişkin 
Sağhık Bakanından sözlü soru önergesi (6/883) 

1 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 335 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve İçişleri Komisyonunun Raporları ve Anayasa Komisyonunun Mütalaası (1/482) (S. 
Sayısı : 446) (Dağıtma tarihi : 5.9.1990) 

X 2. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1990) 

3. — Ceza ve Tevkif evleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında* Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/678) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 19.3.1990) 

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

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

X 6. — İzmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) (S. Sa
yısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990) 

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

8. — 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 
S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 



— 42 — 

9. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile İçel Milletvekili M. Jstemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakalhoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

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

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

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

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

14. _ istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve 
Tütün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Millet
vekili Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Za
rarlarının önlenmesi için 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 ve 286'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihleri : 28.11.1989; 18.4.1990) 

15. — Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/676) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

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

X 17. — Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin önlenmesine Dair 
Sözleşme ile Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadı
şı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 
410) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 



— 43 — 

18. — 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna îki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarihli ve 3599 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Da
ha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/672, 3/1114) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 1.5.1990) 

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

20. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları :. 155 ve 
155e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988, 10.5.1990) 

21. — içel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya 
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

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

X 23. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Arasında Yatırımların Karşılıkli Teşviki 
ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/647) (S. Sayısı : 416) (Da-, 
ğıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/517) (S. 
Sayısı : 417) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

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

27. — Yasama Organı üyeliğinden Emekli Olanların özLnk Haklarına Dair 
18.1.1990 Tarih ve 3603 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu ıvîaddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/674) (3/1116) (S. Sayısı : 419) (Da
ğıtma tarihi : 11.5.1990) 

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

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

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

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

X 32. — Bilimsel Malzemenin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesine Katılın-
masının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak İthal Edilecek 
Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/659) (S. Sayısı : 426) (Dağıtma 
tarihi : 24.5.1990) 

X 33. — Deniz Adamları İçin Sosyal Yardım Malzemesine İlişkin Gümrük Sözleş
mesine Katılınmasımn Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak 
İthal Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/650) (S. Sayısı : 427) 
(Dağıtma tarihi : 24.5.1990) 

X 34. — Pedagoji Malzemesinin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak İthal 
Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/628) (S. Sayısı : 428) 
(Dağıtma tarihi : 24.5.1990) 

35. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

36. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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37. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

38. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması'Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

39. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

40. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

41. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

42. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S, Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

43. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Teskeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

44. — içel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

45. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

46. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 
Yönelimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Ra
poru (2/339) (S. Sayısı : 444) (Dağıtma tarihi : 5.9.1990) 
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