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II. — GELEN KÂ

ĞITLAR 
III. — GÜVEN OY

LAMASI 
1. — Anayasanın 111 inci ve 

İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uya
rınca yapılan güven oylaması 

IV. — GENSORU, GENEL 
GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞ
TURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

A) Öngörüşmeler 
1. — Hatay Milletvekili Ali 

Uyar ve 26 arkadaşının, ilk defa 
öğretmenliğe atanacaklara uygu
lanan yeterlik sınavındaki başarı 
oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çö
züm getirilmesi konusunda genel 
görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (Ö/6) 

3:8,48 
52 

2. — Muğla Milletvekili 
Musa Göksel ve 45 arkadaşının, 
emniyet kuvvetlerince 8.10.1988 
tarihinde E-5 Karayolunun Tuz
la mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda 
oluşan kuşkuları açıklığa kavuş
turmak amacıyla Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/35) 22:42 

42 

8:22 

V. — SORULAR VE CE
VAPLAR 4 2 

A) Yazılı Sorular ve Ce
vapları 

1. — İstanbul Milletvekili 
Aytekin Kotil'in, Diyarbakır'da ( 

vatan! görevini yapmakta olan bir 
erin bölük komutanı tarafından 
dövülerek öldürüldüğü iddiasına 
ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı İsmail Safa Giray'm ya
zılı cevabı (7/590) 42:47 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Avrupa Parlamentosu Başkanı Lord 
Plumb'un ülkemizi resmen ziyaret etme
sine ilişkin Başkanlık tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Hükümetin, Anayasanın 111 inci 
maddesine göre güven istemi üzerindeki 
görüşmeler tamamlandı. 

Güven oylamasının, Anayasanın 111 
inci ve içtüzüğün 106 ncı maddesine gö
re, Genel Kurulun 4.4.1989 tarihli 73 ün
cü Birleşiminde alınan karar gereğince, 11 
Nisan 1989 Salı günü yapılacağı açıklandı. 

11 Nisan 1989 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşime saat 19.47'de 
son verildi. 

Başkan 
Yıldırım Akbulut 

Kâtip Üye ' Kâtip Üye 
Edirne Bursa 

İsmail Üğdül Mustafa Ertuğrul Ünlü 

I I . — GELEN KÂĞITLAR 
10.4.1989 Pazartesi 

diye Başkanvekilliğine yapılan atamaya 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/607) (Başkanlığa geliş tari
hi : 7.4,1989) 

Rapor 
1. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hük

münde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/531) (S. Sayısı: 222) (Dağıtma ta
rihi : 10.4.1989) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 

Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Bele-

2. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in Keçiören Belediyesinde çalışan 
personelden bir kısmının yerel seçimleri 
takiben Bakanlıkta işe alındıkları iddiası
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/608) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 7.4.1989) 

11.4.1989 Sah 
Tekljf 

, 1. — İstanbul Milletvekili Aytekin 
Kotil'in^ 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı 
Kanununun 3166 Sayılı Kanunla Değişik 
68 inci Maddesinin 4 üncü Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/170) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 7.4.1989) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, "Turgut Nereden Koşuyor" ad
lı kitabın günlük bir gazetede tefrika edil
mesinin yasaklanma nedenine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/609) 

(Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1989) 
2. — Adana Milletvekili Cüneyt 

Canver'in, eş durumu nedeniyle tayin is
teminde bulunan bir öğretmenin naklinin, 
eşi sakıncalı olduğu için yapılmadığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/610) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 10.4.1989) 

3. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Etibank Genel Müdürü hakkın
daki iddialara ve NASAŞ Şirketinin Eti-
bankla iş ilişkilerine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/611) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 10.4.1989) 

— 2— 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Yıldırım Akbulut 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul), Cemal Özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 75 inci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır. 
Gündeme geçiyoruz. 

III. — GÜVEN OYLAMASI 

1. — Anayasanın 111 inci ve içtüzüğün 106 
net maddeleri uyanma yapılan güven aylaması 

BAŞKAN — Gündemimize göre, 
Anayasanın 111 ve içtüzüğün 106 ncı mad
deleri gereğince güven oylaması yapıla
caktır. 

Güven oylamasının açık oy şeklinde 
yapılması, içtüzüğün 106 ncı maddesi ge
reğidir. 

İçtüzüğün 115 inci maddesine göre de 
açık oylama şekline Genel Kurul karar 
verir. 

Güven oylamasının, adı okunan sa
yın milletvekillerinin ayağa kalkarak, yük
sek sesle, " K a b u l " , " R e t " , veya 
"Çekinser" şeklinde oyunu belirtmesi su
retiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum 
: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Oylamaya Adana İlinden başlayaca
ğız; ancak, Van Milletvekili Muslin Gö-
rentaş, rahatsızlığı nedeniyle oyunu önce 
kullanmak istemişlerden 

Önce, Van Milletvekili Sayın Muslih 
Görentaş'tan başlamak ve daha sonra 
Adana milletvekillerinden devam etmek 
üzere oylamaya başlıyoruz : 

(Oylama yapıldı) 

BAŞKAN — Oylama sırasında bu
rada bulunmayan, sonradan gelen arka
daşımız var mı?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir efendim. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; 

güven oylamasının sonucunu arz ediyo
rum : 

Oylamaya 384 milletvekili katılmış; 
289 kabul (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar), 95 ret oyu kullanılmıştır. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Bu sonuca göre, Başbakanın güven 
istemi kabul edilmiş ve Bakanlar Kurulu 
güvenoyu almıştır. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, oylama sonucunu ilan edi
şiniz Anayasaya aykırıdır; tutumunuz hak
kında söz istiyorum. (ANAP sıralarından 
"Otur yerine!" sesleri) Oylama sonucu
nu ilan edişiniz Anayasaya aykırıdır. Tu
tumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne bakımdan efendim? 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Oylama sonucunu ilan edişiniz Anayasa
ya aykırıdır. 

Arz edeceğim efendim. 
BAŞKAN — Bu çok geniş bir tabir. 

— 3 
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M. T U R A N BAYAZIT (izmir) — 
Tutumunuz hakkında söz istiyorum. Arz 
edeceğim; Anayasaya aykırı davranışa 
girdiniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim... Niçin 
söz vereceğimizi bileceğiz efendim. Niçin 
vereceğiz?.. Neden aykırı?.. 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Anayasanın 111 inci maddesi, güven iste
minin kabul veyahut da reddini içerir. 
(ANAP sıralanndan gürültüler, "O tu r ye
rine!" sesleri) "Hükümet in güvenoyu 
aldığı' ' şekliyle bir prosedür yoktur. Sizin 
seçim sonucunu ilan edişiniz, Anayasanın 
111 inci maddesine.aykırıdır. Tutumunuz 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika... içtüzüğün 106 ncı mad
desini... 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
111 inci madde Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
İçtüzük hükmünü okuyacağım. (Gü
rültüler) 

Efendim, İçtüzüğümüzün 106 ncı 
maddesini okuyacağım. 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
sayın Başkanım, Anayasanın 111 inci mad
desi... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... 
M- T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 

Anayasaya aykırı İçtüzük maddesi yürür
lükte değildir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Ben bir okuyayım da 
efendim, sonra... 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Ama ben 111 inci maddeye dayanıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen efen
dim... Lütfen... 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Buyurun. 

BAŞKAN — "Başbakan gerekli gö
rürse, Millet Meclisinden güven istemin
de bulunabilir. Bu istem derhal, Başkan

lıkça, Genel Kurula sunuşlar arasında bil
dirilir. 

Bu istem üzerine Danışma Kuru lu ' 
derhal, güven isteminin görüşüleceği gü
nü ve özel gündemi Genel Kurula teklif 
eder. Güven istemi üzerinde görüşme, her 
halde, güven isteminin Genel Kurulda 
okunmasından sonra bir tam gün geçme
den yapılamaz. 

Güven istemi üzerindeki görüşmeler
de genel hükümler uygulanır. Görüşme 
bittikten sonra, Danışma Kurulu derhal, 
güven oylaması gününü ve özel gündemi 
Genel Kurula teklif eder. Güven oylama
sı, her halde, görüşmenin bitmesinden bir 
tam gün geçmeden yapılamaz. 

Oylama açık oyla olur. -Biraz evvel 
bu h ü k m e d a y a n a r a k yapt ık . 

"Başkanlık. Lkiyüzyirmialtt milletve
kili güvensizlik oyu kullandığı takdirde, 
Bakanlar Kuruluna güvensizlik oyu veril
diğini aksi halde Bakanlar Kurulunun gü
venoyu aldığını bildirir.'' 

Ben de bildirdim efendim. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkanım, Anayasanın 111 inci 
maddesini arz edeyim; müsaade buyurur
sanız efendim. (ANAP sıralarından " H a 
yır, hayır" sesleri) 

BAŞKAN — Ama, gayet açık olan 
bir hükmü uyguladık efendim. 

M . T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Tutumunuz uygulamaya da aykırıdır; 
1964 senesindeki uygulamada böyle bir so
nuç ilan edilmemiştir. Zabıtları in
celedim... 

BAŞKAN — Efendim, ben İçtüzük 
hükmünü okudum... 

M. T U R A N BAYAZIT (İzmir) — 
Efendim, Anayasaya aykırı... Sayın Baş
kanım, müsaade buyurun, söz verin 
efendim. 
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BAŞKAN — Müsaade ederseniz, İç
tüzükte, Anayasada olmayan hükümler de 
var efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir)' — 
Anayasaya aykırı Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, aykırı 
değil. Anayasada her şeyin teferruatla 
açıklanması mümkün değil efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Efendim, tutumunuz hakkında söz verin. 

BAŞKAN — Biz, bundan istifadeyle 
bunu yaptık. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Anayasaya aykırı davranışınız var Sayın 
Başkan. Teamül yaratıyorsunuz... 

BAŞKAN — Size söz veremeyeceğim 
efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Anayasaya aykırı teamül yaratıyorsunuz. 
Arz edeyim efendim. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Değil efendim. Sayın 
Bayazıt, bakın, hüküm çok açık. Hiç tar
tışmayı gerektirmeyecek bir hüküm 
okuyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Uygulama var, 1964 senesindeki uygula
ma var. Tutanaktan okuyacağım size. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen... Lüt
fen efendim... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Efendim, Anayasaya uygun tavra girmek 
mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — Efendim, biz... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Müsaade edin, iki dakikada arz edeceğim. 
BAŞKAN — Aman efendim, açık bir 

hükmü uyguluyorum; bunun neyini izah 
edeceğiz efendim? 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkanım, Anayasanın 111 inci 
maddesi açık. Münakaşaya lüzum yok. 
Müsaade edin, size iki dakikada arz ede
yim. (ANAP sıralarından "Hayır, hayır" 
sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Bu 
hususta size söz veremeyeceğim. (ANAP 
sıralarından, "Bravo" sesleri) Lütfen... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Takdir sizin; ama hatalısınız Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Bakanlar Kurulunun güvenoyu al

ması üzerine, Sayın Başbakan söz istemiş
tir; buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan, "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Anayasanın 111 inci maddesine 
göre güven istemimiz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden, bugün ilan ettiğiniz 
şekilde, güvenoyu alarak yerine getirilmiş 
bulunuyor. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Oy aldınız, güven değil. 

AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) 
— Oy aldınız. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yüzde 
21... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — 
Konuşma ulan! Saygılı olun... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın 
milletvekilleri, lütfen dinleyelim efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bu bakımdan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine kalbî teşekkürlerimi arz 
ederim. (ANAP sıralarından, "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Bugünkü güven oylaması, netice iti
bariyle, memleketimizde mahallî seçimler
den sonra, bazı mihraklar tarafından ya
pılmak istenen, Türkiye'yi istikrarsız gös
termeye matuf bütün hareketlere de bir 
cevap teşkil etmektedir. (ANAP sıraların
dan, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Üzüldüğüm bir nokta, Doğru Yol 
Partisi Grubunun, meşru zeminlerde mü
cadele yerine, bu meşru zeminleri bırak
ma suretiyle, Türkiye Büyük Millet Mec-
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lisine gelmeyerek göstermektedir. (ANAP 
sıralarından, "Gruplarına güvenemezler" 
sesleri) 

Huzurunuzda bilhassa şunu belirt
mek istiyorum : Türkiye bir daha, 1980 
öncesinin, o, sokakta olan kavga günleri
ne dönmeyecektir. (ANAP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Hepinize teşekkürlerimi arz ediyo
rum. (ANAP sıralarından, "Bravo" ses
leri, ayakta alkışlar) 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
VEFA TANIR (Konya) — Grubu

muza sataşma var. 
BAŞKAN — Gündemin, "Genel 

Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılma
sına Dair Öngörü şmeler" kısmına geçe
ceğiz. (SHP sıralarından, "Söz istiyorlar 
Sayın Başkan" sesleri) 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili... 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın 

Başkan, bakmıyorsunuz bu tarafa. 
"Doğru Yol" adını telaffuz ederek, 

Sayın Başbakan grubumuza sataşmıştır. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

Şimdi, bütün görüşmeler esnasında 
burada yoksunuz... 

VEFA TANIR (Konya) — Benim 
burada bulunmamam, Başbakanın bu sa
taşmasını affettirir mi? (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Ben gündeme geçiyo
rum, siz söz istiyorsunuz. 

VEFA TANIR (Konya) — Gündeme 
geçtiniz; ben de burada söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tabiî, Meclis çalışacak 
efendim; evet, Meclis çalışacak efendim. 
Lütfen... 

Hatay Milletvekili Ali Uyar... 
VEFA TANIR (Konya) — Sayın 

Başkan, dinlemiyorsunuz; sataşmadır bu. 
BAŞKAN — Bu hususta size söz ver

miyorum. direniyorsanız, Genel Kurula 
sunmak mecburiyetindeyim. Teklifinizi 
Genel Kurula sunacağım efendim, 

VEFA TANIR (Konya) — 21,75 ile 
her şeyi halledersiniz... 

BAŞKAN — Bu hususta, Tüzüğü
müz açık; takdir hakkımı sizin lehinizde 
kullanmadım. Israr ediyorsanız, bu tak
dirde, karar verme yetkisi Genel Kurula 
aittir; Genel Kurulda oylayacağım 
efendim. 

VEFA TANIR (Konya) — Israr edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grup 
Başkanvekilinin bir talebi var... 

Buyurun efendim, lütfen oturun. 
M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 

— Ama, sataştı, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Biraz evvel Sayın Baş

bakanımızın kürsüden yapmış olduğu ko
nuşmanın, gruplarına sataşma olduğunu 
ileri sürmektedirler. Bunun bir sataşma ol
madığını düşünüyorum ve kendilerine söz 
vermiyorum. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, yorum yapamazsmızki. (DYP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Bir dakika efendim... 

VEFA TANIR (Konya) — Sayın 
Başkan, bariz bir sataşmadır bu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

VEFA TANIR (Konya) — Israr edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Israr ediyorlar. 
Israr anında karar verme yetkisi Ge

nel Kurulundur. Şimdi, konuyu oylarını
za sunuyorum : 
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VEFA TANIR (Konya) — 21.75'le 
hepsini halledersiniz... 

BAŞKAN — Efendim, oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Ne
yi oyluyorsun?.. 

BAŞKAN — Yani, sataşma olup ol
madığını, kendilerine söz verilip verilme
mesini oylarınıza sunmak durumunda
yım. (DYP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar, gürültüler) 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — 
Hangi hakla konuşuyorsun sen?.. 

M. İSTEMİHAN TALAY (İçel) -
Efendim, lehte ve aleyhte söz verin. 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde? — 
Sayın Başkan, neyi oyluyorsunuz siz? 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika... 
Hiç öyle bağırmayın efendim. Lütfen otu
run! Oturun efendim. Oturun lütfen. Lüt
fen... (DYP sıralarından gürültüler) 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Gayri meşru olan sizsiniz; neyi oylaya
caksınız? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen oturun 
lütfen oturun... 

MAHMUT ÖZTÜRK (Niğde) — 
Meşru burası... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen otu
run... Lütfen oturun efendim. (DYP sıra
larından gürültüler) 

MUSTAFA NAZİKOĞLU (Rize) — 
Anarşistler!.. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Her oylamada yapıyorsunuz bunu, sa
taşmadan dolayı söz vermiyorsunuz. 

BAŞKAN — Evet efendim, gerekli 
açıklamayı yaptım. (DYP sıralarından gü
rültüler) 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Sataşma var efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Yani, söyleyecek kelime bulamıyo
rum. Bu İçtüzüğün hükümleri uygulana

cak efendim. Yani, nasıl uygulatacaksınız 
bunu? Şimdi söylemek istemiyorum... Na
sıl uygulatacaksınız bunu? Başka bir güç 
yoluyla mı uygulatacaksınız? Nasıl uygu
latacaksınız? 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Sataşma var. 

BAŞKAN — Sizin her söylediğinizin 
yerine getirilmesi lazım gelir diye bir. kai
de var mı efendim? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Var, var. 

BAŞKAN — Nereden çıkıyor o? Ne
rede var efendim? 

MUSTAFA MURAT SÖKMEN-
OĞLU (Hatay) — Sataşma var. 

VEFA TANIR (Konya) — Sataşma 
var. (DYP sıralarından gürültüler) 

ADİL AYDIN (Antalya) — Geri ze
kâlı mısınız? 

BAŞKAN — Efendim, ben sataşma 
olduğunu kabul etmiyorum. (DYP sırala
rından gürültüler) Eee, hadi bağırın ba
kalım, sabaha kadar bağırın; ben kabul et
miyorum. (DYP sıralarından gürültüler, 
ANAP sıralarından alkışlar) 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — 
Tutanağı okuyun. 

BAŞKAN — Hadi bağır bakalım, 
buyur, bağır bakalım, sabaha kadar ba
ğır. Hadi bakalım... (DYP sıralarından gü
rültüler) 

Sizin ısrarınız üzerine, karar verme 
yetkisi Genel Kurulundur. Genel Kurula 
ve oylarına sunuyorum efendim; İçtüzü
ğün hükmü bunu gerektiriyor. (DYP sı
ralarından gürültüler) Burada yazılan bu. 

Sataşma olup olmadığını oylarınıza 
sunacağım. (DYP sıralarından gürültüler) 

Sataşma olmadığını kabul edenler... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) -

Olur mu öyle oylama Başkan? Böyle oy
lama yapılır mı? (SHP ve DYP sıraların
dan gürültüler) 
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BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Sa
taşma yoktur ve öylece kabul edilmiştir. 
(DYP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, olumsuz oylatılır mı? 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Bundan iyi sataşma olur mu? 

BAŞKAN — Gündemin "Genel Gö
rüşme ve Meclis Araştırması Yapılması
na Dair Öngörüşmeler" kısmına ge
çiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 26 ar

kadaşının, ilk defa öğretmenliğe atanacaklara uy
gulanan yeterlik sınavındaki basarı oranmtn dü
şük olmasının nedenleri ile soruna kalıcı ve adil bir 
çözüm getirilmesi konusunda genel görüşme açd-
mastna ilişkin önergesi (8/6) 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Ali 
Uyar ve 26 arkadaşının, ilk defa öğret
menliğe atanacaklara uygulanan yeterlik 
sınavındaki başarı oranının düşük olma
sının nedenleri ile soruna kalıcı ye adil bir 
çözüm getirilmesi konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyannca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesinin öngörüşmesine 
başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

1980 den sonra uygulanmaya konu
lan ve sonuncusu 20 Ağustos 1988'de ya
pılan öğretmen sınavı sonuçları, kelime
nin tam anlamıyla felaketle sonuçlan
mıştır. 

Sınava giren 30 bin öğretmenden 10 
bini başarılı olmuş, 20 bini ise başarısız 
görülmüştür. 

Başarısızlığın nedenlerini araştırmak 
ve soruna kalıcı adil bir sözüm getirmek 
için, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel gö

rüşme açılmasına müsaadelerinizi saygı
larımızla arz ederiz. 

Ali Uyar 
Hatay 

ve arkadaşları 
Bilindiği gibi, 1980'den sonra uygu

lanmaya kunulan yeterlilik sınavı ile ilk 
defa öğretmen olarak atanacakların bir 
elemesi yapılmaktadır. Bu sene (1988) ya
pılan yeterlilik sınavına 30 bin öğretmen 
adayı katılmış ve maalesef ancak 10 bin ta
nesi başarılı görülmüştür. 

Liseden sonra girdiği yüksekokulun 
bütün derslerinden geçer not alarak yük
sekokulu bitiren bu insanların, yetersizli
ğinde kıstas olarak ortaya konulan ölçü 
nedir? 

4 yıl süren yüksekokuldaki tüm ders
lerden geçer not, bazıları takdir bile almış
ken, bir defalık bir test ile başarılı veya ba
şarısız gösterilmesi hiçbir gerekçe ile izah 
edilemez. Hele YÖK Başkanı ve üniver
site rektörlerinin üniversite ve yüksekokul-
lardaki başarının çok yüksek olduğunu id
dia etmelerinden sonra, nasıl ve kimler ta
rafından teşkil edildiği açıklanmayan bir 
komisyon tarafından başarısız gösterilmesi 
(hem de 2/3'ünün) tam bir paradoks teş
kil etmektedir. Ya YÖK ve üniversite so
rumluları gerçekleri saptırmakta ya da bu 
sınavda bilgi değil de başka şeyler, örne
ğin siyasî geçmiş, coğrafî bölge vb. kıstas
lar ölçü olarak ele alınmaktadır. 

Dört sene müddetle YÖK'ün ölçüle
rine göre nitelikli öğretim üye ve yardım
cıları tarafından yetiştirilen bu eleman-
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ların, niteliği ve akademik kariyeri belli ol
mayan bir komisyon tarafından elemeye 
tabi tutulması, onlan yetiştiren öğretim 
üye ve yardımcılarına yapılan saygısızlığın 
en büyüğüdür. 

Bu elemanlar başarılı olmasaydı dip
loma alır mıydılar? Yoksa, YÖK, sırf ba
şarılı görünmek için mi talebeleri mezun 
etmektedir? 

Aynca, başarısız görülenlerin bir en
vanteri yapılıyor mu? Yani, hangi yöreler
den geldiği, hangi okuldan mezun oldu
ğu, başarısızlığın nedenleri vs. bütün bun
lar araştırılıyor mu? Araştırılıp da düzelt
me yoluna gidiliyor mu? Yoksa, "böyle 
gelmiş böyle gitsin" sözünü doğrulayan 
bir uygulama ile mi hareket ediliyor? 

Sonuç olarak, YOK mü başarısız, ye
terlilik' sınavını yapan komisyon mu çok 
üstün bilgiye sahip? Yoksa, üniversite ve 
yüksekokullarımızın eğitim ve öğretim dü
zeyi mi çok düşüktür? Çünkü, son yetir-
lilik sınavındaki 2/3'lük başarısızlık, yani 
ortalama yüzde 66 başarısızlık düzeyi çok 
düşündürücü ve de çok anlamlıdır. 

YÖK Başkanına bakarsanız, başarı, 
Türkiye üniversite ve yüksekokullarında 
yüzde 80'in üzerindedir. YÖK'ün yetiş
tirdiği öğrencilerin yeterlilik sınavlarında
ki basan ise yüzde 33 civarındadır. 

İlk bakışta, 20 bin genç, hem de en 
verimli çağında, başarısız görülerek eli 
ayağı bağlı bir hale getirilmiştir. 

Üniversite bitirdikleri için de her iş
te çalışamıyorlar. Eğitimlerine uygun bir 
iş (öğretmenlik) yapmak en doğal hakları 
olup, devlet de onlara bu hakkı vermelidir. 

Bir bakıma çarpık eğitimin kurbanı 
olarak nitelendirebileceğimiz bu gençleri
mizi içinde bulunduğu bunalımlardan 
kurtarmak ve millî üretime bir an önce 
katkılarını sağlamak gayesi ile, bir genel 
görüşme açılmasını talep ediyoruz. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, ge
nel görüşme açılıp açılmaması hususun
da, sırasıyla, Hükümete, siyasî parti gru-
lanna ve önergedeki birinci imza sahibi
ne veya onun göstereceği bir diğer imza 
sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, Hükümet ve 
gruplar için yirmişer dakika, önergedeki 
imza sahibi için on dakikadır. 

Hükümet adına, Sayın Bakan; 
buyurun. 

VEFA TANIR (Konya) — Bir daki
ka yirmibeş saniye söz hakkı var hüküme
tin, fazla.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ 
AKYOL (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Hatay Milletvekili Sa
yın Ali Uyar ve 26 sayın, değerli millet
vekili, 20 Ağustos 1988 tarihinde yapılan 
öğretmen yeterlik sınavı sonuçlan konu
sunda verdikleri önergede, sınava giren 
yükseköğrenim görmüş 30 bin kişiden 10 
bininin başarılı olduğunu, sınav sonuçla
rının tam anlamı ile felaketle sonuçlandı
ğını belirterek, başarısızlığın sebeplerini 
araştırmak ve soruna kalıcı ve adil bir çö
züm getirmek için, Anayasamızın 98 ve 
İçtüzüğümüzün 100 ve 101 inci maddele
ri uyarınca genel görüşme isteminde bu
lunmuşlardır. 

Sayın Milletvekili Ali Uyar ve 26 ar
kadaşına, her şeyden önce, millî eğitim sis
teminin en önemli, hayatî ve ciddî bir so
rununa, diğer bir ifadeyle, sistemin ana 
unsuru olan öğretmen konusuna göster
dikleri hassasiyet dolayısıyla, Millî Eğitim 
Bakanı olarak, öğretmenler konusunda 
bana konuşma imkânı ve fırsatı verdikle
ri için, özellikle teşekkür ediyor ve şükran
larımı arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, her millet ve 
devlet için önemli ve öncelikli alan olan 
eğitimin, bizim için daha çok önemli ol
duğu, devletin üç aslî fonksiyonunun ba-
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şında geldiği konusundaki ortak görüşü
müze katılacağınızı umuyorum. Çünkü, 
devletimizin kuruluşunda başlayan millet-
leşme, demokratikleşme ve çağdaşlaşma 
amaçlarının sağlıklı şekilde gerçekleştiri
lebilmesi, güçlenmesi, yaygınlaşması, an
cak ve sadece, millî, demokratik, laik ve 
çağdaş bir eğitim sistemi ve uygulamasıyla 
mümkündür. 

Türk millî eğitim sisteminin en 
önemli ve stratejik unsuru ise öğretmen
dir. İyi insan, iyi yurttaş, iyi vatandaş; bi
linçli, kişilikli, verimli fert profilleri, an
cak ve sadece, iyi, örnek, kaliteli, idealist, 
kısa bir deyişle, genel kültürü, millî kül
türü, özel alan bilgisi ve pedagojik formas
yonu tam olan öğretmenler sayesinde ger
çekleştirilebilir: Bu sebeple, günümüzde 
öğretmenler, bir ülkenin gelecek nesillerini 
gerekli bilgi, beceri, tutum, alışkanlık ve 
değer yargılarıyla donatan insan mühen
disleridir. 

Sosyal dokumuzun, millî bünyemizin 
geliştirilmesi, millî, demokratik, laik ve 
çağdaş bir hukuk devleti olarak, sağlıklı, 
güçlü, uyanık, dinamik, Atatürk ilke ve in
kılaplarına sadık çerçevede ve yönde mil-
letleşmemizin güçlendirilmesi, Türkiye 
gündeminin değişmez birinci maddesidir 
ve bunu gerçekleştirecek olan da öğret
mendir. 

Bu bakımdan, eğitim -sistemimiz ve 
uygulamaları üzerinde dururken veya ya
pılacak yeniden düzenleme çalışmaların
da, sistemde ve icraatta öğretmene en bü
yük yer, değer ve ağırlığı vereceğiz. Öğ
retmenin toplumda daha çok yükseltilme
sine, gördüğü millî ve kutsal görevinin ge
rektirdiği yeterli ve örnek yaşayış seviye
sine eriştirilmesine çalışacağız. 

Bu önerge vesilesiyle, öğretmen ko
nusunda arz ettiğim çok genel ve özet ha
lindeki görüşlerimizden sonra, Sayın Uyar 
ve 26 arkadaşının sorulan, görüşleri ve en
dişelerine değinmek istiyorum. 

Bunlardan birincisi, genel görüşme 
isteyen sayın milletvekillerimizin, soruna 
kalıcı ve adil bir çözüm getirilmesi istek
lerine aynen katıldığımı arz ediyorum. 

ikinci ve çok önemli bir husus olarak, 
öncelikle, yapılan sınavın yeterli ile yeter
sizi, basan ile başarısızlığı belirtme sına
vı olmadığını, altını çizerek arz etmek, be
lirtmek istiyorum. Yeterli ile yetersizi, ba
şarılı ile başarısızı ölçme sınavı değildir. 
Yapılan, adayları, sınavda gösterdikleri ba
şarı derecelerine göre sıralamaktır. 

Benden önceki sayın bakan arkadaş
larım tarafından da, Bakanlığımızın ihti
yaçları veya açık olan boş kadro sayıları
na göre bu sıralamaya dayanılarak ve ob
jektif olarak, sırasıyla, eleman alınmıştır 
ve alınmaktadır; bir haftalık tespitlerim 
bunlardır. 

Üçüncü olarak arz etmek istediğim 
husus; bu sınavlarda kullanılan testler, il
gili alanlardaki uzmanların hazırladıkla
rı sorulardan oluşmaktadır. Bu sorular ha
zırlanırken, bir yandan, ilgili yükseköğre
tim programları, diğer yandan, ülkemizin 
ihtiyaç duyduğu öğretmenlerde, Millî Eği
tim Temel Kanununmuzun öngördüğü te
mel nitelikler aranmaktadır, sorulmakta
dır ve araştırılmaktadır; ancak, bu testler 
yardımıyla yapılan seçme işinin geçerlilik 
ve güvenilirlik derecelerinin belirlenmesi, 
takdir edeceğiniz gibi, zaman alan bir 
araştırma ve özellikle de uzmanlık çalış
masını gerektirir. 

Bakanlık görevime başladıktan son
ra bu çalışmalara başlamış bulunduğumu
zu, halen de bu çalışmaların sürmekte ol
duğunu, elde edilecek sonuçlara göre il
gili testleri ve sınav sistemini geliştirici ted
birleri mutlaka almaya çalışacağımızı arz 
etmek istiyorum. 

Sonuç olarak, başta, kalıcı ve adil bir 
çözüm konusunda aynen paylaştığımı ifa
de ettiğim önergenin -amacının, arz etti
ğim araştırma isteyen özelliklerinin bi-
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limsel değerlendirmeler gerektirmesi gibi 
sebeplerle- görüşme alanının, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinden önce, Bakanlığı
mız, YÖK ve diğer değerlendirme kurum 
ve kuruluşları olduğunu objektif olarak, 
hiçbir politik maksat gütmeksizin ve kö
keni bir eğitimci ve eğitim planlamacısı 
olarak belirtmek istiyorum. 

Bu sebeple, genel görüşme talebine 
katılamayacağımızı arz eder, saygılar su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına, Sayın Ali Uyar; 
buyurun. 

SHP GRUBU ADINA ALİ UYAR 
(Hatay) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; ilk defa öğretmenliğe atanacak
lara uygulanan yeterlik sınavında başarı 
oranının düşük olmasının nedenlerini 
araştırmak ve soruna kalıcı ve âdil bir çö
züm getirmek için bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önerge üzerinde Sosyalde
mokrat Halkçı Parti Grubunun görüşle
rini belirtmek üzere söz almış bulunuyo
rum. Bu vesileyle, Yüce Kurulu en içten 
sevgi ve saygılarımla selamlarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, kişi olarak, 
herbirimizin insanca yaşama koşullarına 
kavuşmamız, toplum olarak ileri ve geliş
miş bir ülke durumuna gelmemize bağlı
dır; bu da, ancak ve ancak her birimizin 
şevkle, inançla, bilinçli ve kararlı bir şe
kilde çalışmamıza bağlıdır. 

Özellikle, geri kalmış veya bizim gi
bi geri bıraktırılmış ülkelerde ekonomik ve 
sosyal ilerlemenin, bağımsızlık içinde kal
kınmanın en büyük dayanaklarından biri 
ve belki de ilki, hiç şüphesiz, eğitimdir. 

Eğitimin amacı, sadece bilgili kişiler 
yetiştirmek değil, aynı zamanda, olayları 
objektif ve akılcı ölçülerle değerlendirebi-
len kişiler yetiştirmektir. Eğitimle, birey
lere görüş ve düşünce bağımsızlığı, sosyal 

dayanışma anlayışı, tam bir yurttaş ola
bilmek için gerekli yetkinlik kazandırılma
lıdır. Bu temel koşul yerine getirilmeden, 
kalkınma adına atılan her adım, bu adım
la orantılı olmayan ölçüsüz fedakârlıkla
ra, bugün olduğu gibi, halkın sonsuz ıstı
rabına yol açar. Türkiye'de bugüne dek 
uygulanan eğitim politikası, özellikle 1980 
yılından sonra bir bütün olarak yürütül-
meyişi ve planlı olarak ele alınmayışı yü
zünden, amacına ulaşamamıştır. 

Anayasaca, eğitilmenin, eğitimin bir 
hak olarak tanındığı ülkemizde, bu eğitim
de öğretilenin ne olacağı ve ne gibi amaç
lara yöneleceği sorunu bir yana, vatandaş
ların çoğunluğunun bu haktan yararlan
madığı bir gerçektir. Ayrıca, eğitilmek fır
satını bulabilmiş kişilerin de, eşdeğer bir 
sistem içinde eğitilmedikleri bir başka ger
çektir. Siyasî iktidarın eğitim konusundaki 
tutumunun, yatırımlarının, eğitim sistem
lerinin, yurdun değişik bölgeleri arasında 
değiştiği açık bir gerçektir. Bu durumda 
ortaya çıkan çarpıcı gerçek şudur : Eğitim 
ve öğretim elde etme fırsatı, genellikle, be
lirli sınıflara aittir. Eğitilenler, egemen sı
nıfların çoğunlukla biriktikleri bölgelerde 
çoğunluğu teşkil etmektedir. Siyasî iktida
rın eğitim politikası, yurdun her bölgesi
ni eşit bir anlayış ve değerde ele almamak
tadır. Sözün kısası, görülen gerçekler, eği
timin yurdumuzdaki sınıfsal niteliğini be
lirleyen en açık ve katı verileridir. Bu ger
çekleri günlük hayatımızdan örneklerle 
pekiştirmek gerekirse, doğu ve güneydo
ğuda, okullar, bir ilim yuvası, irfan yuva
sı olmaktan çıkarılmış, karakollar haline 
getirilmiştir. 

Bir diğer çarpıcı örnek de, şu anado-
lu liseleridir. Bu liselere girebilmek için, 
iki üç sene süre ile ve her sene en az 2-3 
milyon Türk Lirası tutan bir ek ders üc
reti vermek gerekiyor. Yoksulluk sınırının 
250 bin lira olduğu bir dönemde, asgarî 
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ücretin -vergi iadesi dahil- 100 bin lira ol
duğu şu günlerde, ücretli, çocuğuna ek 
ders aldırmak bir yana, normal okul mas
raflarını dahi karşılamaktan acizdir. Ve yi
ne, mutfak giderinin kişi başına 80 bin li
ra civarında olduğu bir dönemde, hangi 
ücretli acaba çocuğuna ek ders aldırabi-
lir? Bu durumda, halkımızın ancak yüz
de 20'sini teşkil eden azınlığın çocukları 
ek ders ücreti ödeyecek ve iyi yetişmeleri, 
kendilerine yükseköğrenim kapılarını ar
dına kadar açacak, anadolu liselerine gir
meyi başaracaklar, geri kalan yüzde 80'in 
çocukları ise, bu olanaktan mahrum ka
lacaktır. 

İlk yeterlik sınavı neticeleri kasımda, 
ikincisi ise aralığın sonunda açıklandı; ta
yinler ise ancak ocak ayının sonunda ger
çekleşebildi; eylül, ekim, kasım, aralık ve 
ocak ayı dersleri boş geçti. Kısacası, ilk dö
nem çoğu ders boş geçti ve dersi boş ge
çen çocuklar, dersi boş geçmeyen çocuk
larla aynı zamanda ve şartlarda üniversi* 
te giriş sınavına girecekler, buna da fırsat 
eşitliği denilecek... Bunu hangi vicdan ka
bul eder, hangi mantık kabul eder? Peki, 
dersleri boş geçen bu çocukların ne güna
hı var? Bunların günahı kimin boynuna 
acaba? Fakir aileden olmak veya geri kal
mış bölgelerde doğmak mıdır bütün 
suçları? 

Bütün bu aksaklıklar yetmiyormuş 
gibi, bir de baktılar ki, çoğu ingilizce dersi 
hâlâ boş geçiyor, nisan ayında, bunun 
Fransızca ve Almanca ders öğretmenleriy
le giderilmesine karar verilmiş... 

Sayın milletvekilleri, bir önemli me
sele de şu : Çağ atlayan ülkeler, çağ atla
mayı, fenle, akılla, mantıkla gerçekleştiren 
ülkelerdir. Ulu Önderin izinde olduğunu 
söyleyen iktidar mensuplarının, Ulu Ön
derin "Hayatta en hakiki mürşit fendir, 
ilimdir'' sözünden haberleri var mı? Eğer 
varsa, şu aşağıdaki rakamlara ne diyecek
lerdir? 1987 yılında, 950 kişi din dersi 
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öğretmeni, 400 kişi kimya dersi öğretme
ni, 400 kişi fizik dersi öğretmeni, 450 kişi 
biyoloji dersi öğretmeni, 350 kişi de ma
tematik dersi öğretmeni olarak atanmış. 
1988 yılında ise, 750 kişi din dersi öğret
meni, 215 kişi kimya, 260 kişi, fizik, 50 kişi 
biyoloji ve 178 kişi de matematik dersi öğr 
retmeni olarak atanmışlardır. Gençlerin, 
ufuklarını açacak olaylar üzerinde, "ne
den, niçin ve nasıl?" sorularıyla düşün
melerini sağlayacak felsefe dersi, âdeta 
unutulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, bugün, Türki
ye'de ilkokuldan üniversiteye kadar eğiti
min bütün basamaklarında, katı, bağnaz 
ve tutucu bir anlayışın egemen kılınması 
için, âdeta seferberlik ilan edilmiştir. Ço
cuklarımızın yeteneklerini özgür bir or
tamda geliştirmesini önleyecek her türlü 
çağ dışı yöntem uygulanmakta; 15 yaşın
daki çocuklar, "komünizm propagandası 
yapıyor" diye, sapık öğretmenlerin hış-
mıyla inim inim inletilmektedir. Kısaca
sı, ortaçağın karanlık dönemine uygun, 
ona benzer karanlık bir gidişin tohumları 
ekilmektedir. Din, dil, renk ve mezhep ayı
rımını reddeden eğitim yerine, şeriat öz
lemcisi ayrılıkçı bir eğitimin hâkim tutul
ması için çalışılmaktadır. Cumhuriyetin 
kuruluşu ile birlikte her alanda olduğu gi
bi, eğitimde de çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaşmak için gerçekleştirilen, "eğitimin 
birliği, bilime dayalı laik eğitim" ilkesi 
terk edilerek, Atatürkçü düşünce ve onun-
temsilcileri âdeta mahkûm edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başba
kan, 12 nci Millî Eğitim Şûrasını açış ko
nuşmasının bir yerinde, "Eğitim ve öğre
timde fırsat eşitliğinin sağlanması esastır" 
diyor. Sayın Başbakanın bu sözlerine biz 
de içten katılıyoruz; ama, Sayın Başbaka
nın sözlerini realize ettiğimiz zaman, söz
lerinin gerçekçi olmadığını görüyoruz. 
Çünkü, parası olanların çocuklarına âde
ta doping yapılarak, ek ders, kurs gibi 
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uygulamalarla anadolu liselerine ve ora
dan da en güzel, toplumda kabul gören fa
kültelere girmelerine olanak sağlanmak
tadır; halkın yüzde 80'inin çocuğu ise, ek 
ders ücreti bir yana, geçim sıkıntısı için
de kıvranmakta; simit, dondurma, gazoz 
satmakta, boyacılık yapmaktadır. Bu ne
denle, bu çocuklar üstün zekâlı olsalar bi
le, bozukdüzenin kurbanı olmaktadırlar. 
Bu çocuklar, anadolu liselerinden mezun 
olanlarla aynı koşullarda sınava sokulmak
ta; haliyle, varlıklı aile çocukları bu yarışı 
önde bitirmektedirler; çünkü, 100 metre
lik yarışta, yoksul vatandaş çocukları sıfır 
metreden koşuya başlarken, varlıklı aile 
çocukları 75 inci metreden "start" al
maktadır. 

Devlet, vatandaşlar arasında ayırım 
yapan, vatandaşları iki sınıfa ayıran bir 
duruma getirilmiştir. Bir tarafta, her tür
lü eğitim ve öğretim olanağına sahip va
tandaşlar, öte yanda, eğitimin alt basa
maklarında yer alabilen, parası yettiği yere 
kadar okuyabilen vatandaşlar... Ondan 
sonra kalkıyor Sayın Başbakan, fırsat eşit
liğinden bahsediyor... Gerçi, bu sözlere 
kendisinin de inandığını sanmıyorum, 
halk da 26 Martta artık inanmayacağını 
göstermiştir. 
Kocaeli'de fert başına düşen millî gelirin 
3 21i' Elazığ'da 980, Adana ve Hatay'da 
942, Ağrı'da 200, Kars'ta 303, Hakkâri'
de 174 dolar olduğu bir dönemde, fırsat 
eşitliğinden bahsetmek biraz yadırganır. 

Bir diğer ve üzerinde ibretle durul
ması gereken haksızlık da şu : Liseden 
sonra meslek yüksekokulunu bitirenler ye
terlik sınavında başarı gösterdikleri halde, 
"Sen, meslek lisesi mezunu olmadığın için 
bu liselere öğretmen olamazsın" deniliyor; 
ama imam-hatip lisesi mezunu, fen fakül
tesini bitirip de yeterlik sınavını kazanın
ca, o pekala, liselere fizik, kimya, mate
matik öğretmeni olarak tayin ediliyor ve 

yine bu durumda da fırsat,eşitliğinden söz 
ediliyor... 

"Eğitimde modernleştik" deniliyor, 
oysaki, çağın gerisine düşülüyor. Okullar, 
kışla disiplin ve yönetmeliğiyle yönetil
mekte; sorgusuz sualsiz, öğrenciler okul
dan atılmakta, siyasî şube tarafından gö
türülmekte, öğretmenlerin işine son veril
mekte, onbinlerce öğretmen ise bir türlü 
işe başlatılmamaktadır. Hatta, baskı ve 
zulüm o kadar artmıştır ki, eşler ayn vi
layetlerde istihdam edilmektedir, uluslara
rası anlaşmalarla, parçalanmış sülalerin 
dahi birliştirildiği bir dönemde, karı-
kocanın ayrı yerlerde görevlendirilmesi, 
ailenin parçalanması, gerçekten çok kor
kunç. Hangi kanun, hangi yönetmelik bur 
na razı olur; hangi vicdan bunu kabul 
eder? Öğretmeni eşinden, çocuğundan ay
rı bir yerde istihdam etmek, insanlık dışı 
bir tutumdur, düpedüz faşizmdir. 

Sayın milletvekilleri, bugün öğretme
nin içinde bulunduğu geçim sıkıntısı had 
safhadadır; öyle ki, ikinci bir iş yapmak 
durumuna düşmüştür. Öğretmen, bu du
ruma bilerek ve isteyerek getirilmiştir; 
çünkü, öğretmen değil, kapıkulu istenil
mektedir. Kıt kanaat geçinen öğretmen, 
bu dar gelirden de mahrum olmamak için 
ses çıkarmıyor, her emre itaat eder bir hale 
geliyor. Ne yapabilir ki?.. Haklarını savu
nan bir örgüt, bir sendike dahi yoktur. Ay
rıca, yerini almak için sırada bekleyen on
binlerce aday var; onlar ekmek parasın
dan dahi mahrum. Şu halde, öğretmeni 
susturmak için ilk adım, gerekli ilk koşul 
olan maddî sıkıntı, ekonomik bunalım 
gerçekleştirilmiş oldu; sıra, bunu değerlen
dirmeye geliyordu; öğretmenler özel ders
hanelere veya ek ders vermeye kümeliy
di... Bu, bir taraftan, öğretmeni düzene 
sadık kılacak, öte yandan, parası olanla
rın daha iyi eğitilmesini sağlayacaktı, fa
kir aile çocukları da kendi kaderleriyle 
başbaşa bırakılacaktı. Ne zaman?.. On-
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binlerce öğretmenin vazifeye atılmak için 
beklediği bir dönemde. Ama, iktidar, ken
dilerine kapıkulu olacak yapıdakileri seçip, 
vazifeye atamak için, hilkat garibesi bir ye
terlik sınavı uygulayacak, "Bana itaat 
edersen, emret sultanım dersen öğretmen 
olursun, aksi takdirde sürünürsün'' inanç 
ve kanaati yaygınlaştırılacaktı. 

Kasım 1988'de 30 bin öğretmen ada
yı sınava giriyor ve bunların ancak 10 bi
ni (yani, yüzde 33'ü) başarılı görülecek, 
yüzde 66'sı ise başansız gösterilecekti. Oy
sa, bu gençler, dört sene süreyle, değişik 
öğretim üye ve yardımcılarından geçer not 
alarak diploma almışlar. Üniversiteye bağ
lı fakülte ve yüksekokullardan başarılı gö
rülerek mezun edilen bu gençler, sayısı, 
yeteneği, bilgisi, tecrübesi ve kariyeri açık
lanmayan bir heyet tarafından, 100 daki
kada 100 soruyu cevaplamak zorunda bı
rakılıyor, sonra, kimi başarılı, kimisi ba
şarısız gösteriliyor... Ne zaman?... Doğra--
macı'nın, "Üniversite ve yüksekokullar
da başarı oranı yüzde 84'tür" dediği bir 
dönemde. Şimdi, kim doğruyu söylüyor?,, 
Doğramacı mı, Millî Eğitim Bakanlığı yet
kilileri mi? Yoksa, ortada bir bityeniği mi 
var? Bizce, Doğramacı yanılıyor, Millî 
Eğitim Bakanlığı yetkilileri yanılıyor ve de 
bir bityeniği vardır. Zira, bu sınav, "Yal
nız ve yalnız bizden olana hayat hakkı 
tanırız" demek isteyenlerin bir oyunudur, 
bir tertibidir. 

Yeterlik sınavını niçin yapıyorlar? 
Önce, bunun amacını açıklamaları lazım. 
Eğer, iyiye-, daha iyiye bir gidişi sağlamak 
için ise, başarısızlık gösteren gençlerin bir 
envanteri yapılıyor mu? Hangi okullardan 
gelen çocuklar başarısız görülüyor? Başa
rısız talebe yetiştiren bu okulların dikkati 
çekiliyor mu; kendi kendilerini düzenle-
meleri, daha iyi bir neticeye doğru gitme
leri için onlar ikaz ediliyor mu? O zaman, 
bu yeterlik sınavı niçin yapılıyor? 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, 
1908-1950 arasında, gittikçe gelişen ve 

yükselen bir doğrultuda öğretmen yetiş
tirmiş, özgün bir öğretmen yetiştirme ör
neğini vermiştir. Dünyada hayranlık uyan
dıran köy enstitüleri deneyimiyle, bu ge
lişme doruk noktasına varmıştır; 20 nci 
Asrın en büyük eğitimcisi John Dewey'-
in, "Hayalimdeki okullar Türkiye'de 
gerçekleşmiştir" gibi bir söz söylemesine 
neden olmuştur. 1950'deri sonra, öğret
men yetiştiren kurumlar yozlaştırılmaya 
başlanmış ve ANAP döneminde bu yoz
laşma doruk noktasına varmıştır. Öğret
men yetiştirme ve atama işlemi arapsaçı
na dönmüş; Bakanlık yetkilileri -başta Ba
kan olmak üzere- ne yaptıklarını bilmez, 
yaptıklarına mana veremez hale gelmiştir. 
Okullar eylül başında açıldığı halde, öğ
retmen tayini işlemine, kasım, aralık, hat
ta ocak ayında devam edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, öğretmenlik 
mesleği, insan hakları arasında, eğitim 
hakkının vazgeçilmez haklar arasına gir
mesiyle, ayrı bir önem kazanmıştır. Eği
tim bir hak olunca, bu hakkın gerçekleş
tirilmesi ve insanların bundan yeterince 
faydalanması için yeterli önlemlerin 
alınması gerekir. Bu önlemlerin başında, 
yeterli sayıda ve nitelikte öğretmen ye
tiştirmek gelir. Zira, eğitimin üç ana 
unsurundan biri öğretmendir. Rousseau, 
Pestalozzi gibi düşünürlerin etkisiyle 
çağdaş bir ifade kazanan öğretim mes
leği, ülkemizde ikinci Meşrutiyet döne
miyle başlamış ve yukarıda dediğim gibi, 
köy enstitüleri gerçeği ile en güzel örnek
lerini vermiştir. Bu girişimle çağdaş öğret
men yetiştirme geleneği sağlam bir teme
le oturtulmuş, aynı zamanda, üstün nite-
lekli bir kadro yetiştirilmiştir. Mustafa 
Necati ile başlayan, Saffet Arıkan dö
neminde de üstün bir gelişme kaydeden 
bu olumlu girişim, Hasan Alî Yücel za
manında, tüm dünyada hayranlık uyan
dıran düzeye gelmiştir; fakat, halktan kor
kanlar, halk çocuklarının karanlıkta kal-
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masını isteyenler bu gelişmeyi durdur
makta geç kalmadılar ve Türkiye'yi aydın
latan meşale, sorumsuzca ve insafsızca 
söndürüldü. 

Değerli milletvekilleri, eğitim süreci
ne katkısı bakımından, en büyük önemi 
öğretmen taşımaktadır. Öğretmeni bu sü
reçten çıkardığınız zaman, eğitim süreci
nin sağlıklı yürümesi, daha doğrusu, ger
çekleşmesi imkansızlaşır. Sayın etkili ve 
yetkililere soruyorum; dünyada öğretme
nin damgasını taşımayan bir eğitim etkin
liği var mıdır? Buna "Var" diyecek kişi
lerin, mutlaka, klinik vaka olması la
zımdır. 

Sayın milletvekilleri, millî, eğitime çok 
değer verdiğini, iddia eden ANAP İktida
rının aksine, Türkiye'deki gerçekler, eği
tim ve öğretimin her alanda gerileme kay
dettiğini göstermektedir. Örneğin, 1980 
öncesi, ilköğretimde bir öğretmene 29 öğ
renci düşerken, bugün bu rakam 31'e çık
mıştır. Yine, 1980 öncesi, bir dersliğe 43 
öğrenci düşerken, bugün bu rakam 46'ya 
çıkmıştır. Ne pahasına?.. Vergi yükünün 
yüzde 13'ten yüzde 26'ya ve iç-dış borç 
toplamının 120 trilyonun üzerine, çıktığı 
bir dönemde. 

Değerli milletvekilleri, bizim gibi az 
gelişmiş ülkelerin en belirli ayırıcı nitelik
lerinden biri, fırsat eşitsizliği olarak belir
mektedir.' Başarı sağlayabilmek, bu ola
naktan yararlanabilmek, düzenin adamı 
olmaya bağlıdır. Kişiler, her alanda aynı 
çıkış noktasından harekete geçmemekte, 
aynı koşullar içinde yarışmamakta, varış 
noktası da her insan için aynı olmamak
tadır. Başarı, yetenekten çok şansa ve özel
likle kendi kişiliğinden doğmayan olanak
lara bağlı olmaktadır. Kısacası, bozukdü-
zenin doğal sonucu, kesinlikle fırsat eşit
sizliği söz konusu olmaktadır. Az gelişmiş 
ülkelerde ve bizim gibi geri bıraktırılmış 
ülkelerde her kesimde söz konusu olan fır
sat eşitsizliği, özellikle eğitim alanında da 

— 15 

kesin olarak söz konusu olmaktadır. Bu 
fırsat eşitsizliği, toplumsal bir gerçektir. Bu 
gerçek, toplumsal yapı ile Anayasa teori
sinin çelişki içinde olduğu gerçeğini gös
termektedir. Hiçbir sınıfa imtiyaz tanın
mayacağını Anayasa her ne kadar vurgu-
luyorsa da, parası olanın güzel okullara gi
debildiği toplumsal bir gerçektir. Ortao
kuldan üniversitelere kadar her eğitim de
recesinde eğitim görme fırsatını yakala
yanların, çoğunlukla belirli sınıflara ve 
bölgelere dağıldıklarını hiç kimse inkâr 
edemez. Okuryazar oranından tutun da, 

' yükseköğretime kadar her öğrenim kade
mesinde, bölgeler ve şehirler arasında 
farklılık görmek mümkündür. Örneğin, 
istanbul ile Hakkâri, Marmara ile Güney
doğu, Ege ile Doğu Anadolu arasında, bu 
farkı net olarak görmek mümkündür. 

Değerli milletvekilleri, bugün, Türk
iye'de mevcut olan eğitim sistemi, Türki
ye gerçeklerine sırt çevirmiş, toplumdan 
kopmuş, onlarla uğraşmayı bir suç olarak 
telakki eden bir nitelikte, sadece Batı ile 
ülkemiz arasında bağ kuran bir sistem gö
rünümündedir. Böyle bir eğitimin, halka, 
halkın sorunlarına hiçbir şey getirmeye
ceği açık bir gerçektir. 

Türkiye, ulusal Kurtuluş Savaşını, 
antiemperyalist ve antikapitalist bir amaç
la gerçekleştirmiştir. Batı'nın sömürgeci
liğinin karşısına çıkabilmek ve Doğunun 
bağnazlığından kurtulabilmek için, Batı 
uygarlığına erişebilmek zorunlu görülmüş 
ve Batılılaşma çabalarına başlanmıştır. Bu 
Batılılaşma, bir hayranlıktan öte, Batıya 
karşı duyulan güvensizliğin ürünüdür. Ba
tılılaşma, doğal olarak eğitim alanında 
kendini göstermiş, Batı ölçüleri içinde bir 
eğitim bütünlüğüne varılması için çalışıl
mıştır. Bunun ürünü olan, Türkiye'nin 
topyekûn kalkınmasını amaçlayan "Köy 
enstitüleri" gerçeği bu anlayıştan doğmuş
tur. Türkiye'de, öğretmen ve öğretim so
rununa kalıcı bir çözüm getirmek istenili-
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yorsa, her fırsatta Atatürk'ün izinde oldu
ğunu söyleyenler, bu görüşten hareketle, 
hiç vakit geçirmeden, köy enstitülerini 
kurmalıdırlar; buradan mezun olan öğret
menleri de, gelip geçen iktidarların hış
mından kurtarmak için, tarafsız bir şûra 
eliyle tayin etmelidirler. Ancak bu şekil
de, öğretmen yetiştirme ve atama işlemi 
sağlıklı bir şekle gelir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Ku
rulu saygılarımla selamlarım. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi gru
bu adına, Sayın Tahir Şaşmaz; buyurun 
efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MEHMET 
TAHİR ŞAŞMAZ (Elazığ) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 
1980 yılından sonra uygulanmaya konu
lan yeterlik sınavıyla ilgili genel görüşme 
talebi hakkında Doğru Yol Partisi Grubu
nun görüşlerini arz için huzurlarınızda
yım. Bu vesileyle, sizleri, şahsim ve gru
bum adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın üyeler, malumunuz olduğu 
üzere, 1980'den sonra uygulamaya konu
lan, 20 Ağustos 1988'de ve sonuncusu 25 
Aralık 1988'de yapılan öğretmen yeterlik 
sınavları, yılların tahsilini yaptıktan son
ra diploma alarak mezun olanlar adına 
utanç verici ve üzücü olmuştur, imtihana 
giren 30 bin öğretmenden, sadece 10 bi
ninin başarılı, 20 bininin ise başarısız oluş
ları, düşündürücü bir hadisedir. Şüphe gö
türmez bir hakikattir ki, imtihana giren 
öğretmen adaylarının, ilkokuldan fakülte
yi bitirdikleri ana kadar, ömürlerinin en 
azından onbeş yılı öğrenim görmekle ge
çiyor. İlk, orta, lise tahsillerini, birçok sı
navlardan geçe geçe, elene elene bitirebi-
lenler, en nihayetinde öğrenci seçme ve 
yerleşterme sınavlarındaki başarı durum
larına göre, yüksekokul veya fakültelere 
kayıtlarını yaptırabiliyorlar. Belirtmek ge
rekirse, belirli bir zekâ düzeyinin üstün

de olduklarını, zaten yüksekokullara ka
yıtlarını yaptırırken ispatlamış oluyorlar. 
Yüksekokulu bitirinceye kadar da çeşitli sı
navlardan geçiyorlar; başaranlar, diploma 
almaya hak kazanıyor. 1988 yılının 20 
Ağustosunda yapılan yeterlik sınavına 30 
bin dolayında başvuru oluyor; bunlardan 
20 bini başansız gösteriliyor. Tabiri caiz 
ise, 2/3 oranında bir başarısızlık... 

Aynı yılın 25 Aralığında, 20 bin ci
varında müracaat var; yedeklerle birlikte, 
başarılı olabilenler ancak 9 bin kadar. Li
seden sonra girdikleri yüksekokullardan, 
bütün derslerinden geçer not alarak me
zun olan bu insanların yetersizliğinde de
ğerlendirme olarak ortaya konulan ölçü, 
acaba neye göre belirlenmektedir? Uzun 
süre devam eden tahsil hayatlarında tüm 
derslerden geçer not, hatta bazıları takdir 
bile almışken, bu insanların, bir defalık bir 
test imtihanı ile başarılı veya başarısız ad
dedilmesi, hiçbir gerekçe ile mazur göste
rilemez. 

YOK'ten verilen bilgilere baktığımız
da, üniversitelerimizde başarı oranının 
yüzde 80' in üzerinde olduğunu görüyo
ruz. Millî Eğitim Bakanlığının açmış ol
duğu yeterlik sınavları sonuçlarına baktı
ğımızda, bu yüzde 80'in üstündeki başa
rı oranının yüzde 33'lere düştüğüne şahit 
oluyoruz. 2/3 oranındaki başarısızlık (ya
ni, yüzde 66 nispetinde başarısızlık) dü
zeyi, çok düşündürücü ve de çok üzücü bir 
anlam taşımaktadır. İster istemez bazı so
rulara takılıyor zihinlerimiz. Acaba, 
YOk'e bağlı üniversitelerimizde öğretim 
elemanları yetersiz mi? YÖK, kendini ba
şarılı göstermek için mi başarı yüzdesini 
yüksek gösteriyor? Acaba, Millî Eğitim 
Bakanlığınca görevlendirilen komisyon 
üyelerinin bilgi seviyeleri, üniversiteleri
mizde öğretim üyelerimizden, profesörle
rimizden, doçentlerimizden daha mı üst 
düzeydedir? 
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Sayın milletvekilleri, insaf ile üzerin
de durmamız ve kabullenmemiz gerekir 
İri, her biri bir yüksekokul veya fakülte me
zunu olan bu insanların rasgele işlerde ça
lışmaları mümkün olamaz; mutlaka, tah
sillerine ve kariyerlerine uygun bir görev
de çalışmaları gerekir. Bu insanlar, en ta
biî haklan olarak, kendilerine öğretmen
lik mesleğini seçmişlerdir, ama neticede 
bunların 20 bini hayal kırıldığına uğramış
lardır. Doğru YA. Partisinin hedefi, insan
ları hayal kırıklığından kurtarıp, onlara 
mutluluk ufuklarını açabilmekdir. Doğru 
\bl Partisi olarak, senelerce göznuru dö
kerek tamamladıkları tahsillerine rağmen 
sokağa dökülen, kaderlerine terk edilen in
sanların haklarını.daima savunacağımızı, 
altını çizerek belirtmek isterim. 

Bu talihsiz insanların çoğu, dar ge
lirli ailelerin, tahsilini binbir güçlükle sür
dürerek tamamlamaya muvaffak olabilen 
gençleridir. Bizlere düşen, onları sokağa 
terk etmek olmamalı, tam aksine, tahsil
lerine uygun yerlerde vazife alabilmeleri
ni temin etmek olmalıdır. Aksi halde, ül
kemizin her tarafını üniversiteli işsizler 
doldurur ki, bu da ülkemizin geleceği açı
sından hiç de iyi sayılamayacak sonuçlan 
doğurur. 

Netice olarak, bu konuya neresinden 
bakarsak bakalım, adaletsizlikle karşılaş
mış oluruz. Ömrünün en güzel onbeş yı
lını tahsil hayatına harcamış olan insan
larımızı, bir anlık test imtihanıyla "başa-
nlı veya başansız" diye sınıflandırmamız, 
hakkaniyet ölçülerine ters düşer. Yıllarca 
süren eğitimi bir anlık değerlendirmeyle 
sonuçlandırmak sakıncalı olur. Şöyle ki, o 
günkü yeterlik sınavına giren insanlardan 
çoğunun fizikî rahatsızlıktan olabilir ve
ya kendilerine göre, değişik psikolojik ha
leti ruh iyede bulunabilirler. Bu ve bunla
ra benzer sebeplere bağlı olarak birçok in
san başansız duruma düşerse, onlann yıl
lar süren tahsillerini hiçe saymış olmaz mi
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yız? Bir anda, yıllarca döktüğü göz nuru
nun, emeğinin, çektiği sıkıntılann boşu
na olduğu gerçeğiyle karşı karşıya gelen 
bu insanlann, içine düşecekleri moral çö
küntüyle ne gibi bunalımlara düşebilecek
lerini, istesek de istemesek de düşünmek 
zorundayız. 

Tüm üniversitelerimizden mezun 
olan gençlerimizin istihdamı sorununu kö
künden halledebilmek için, bir an önce, 
kalıcı ve köklü tedbirlerin aranması çalış-
malanna başlanmalıdır. 

Millî Eğitim Bakanlığına sağlanan 
kadro miktarlan artırılmalı, eğitimde fır
sat eşitliği sağlanmalıdır. 

Öğretmenler, daha öğretmenliğe ni
yetlendiği ilk günden hayal kırıklığına içil
memeli, aksine* onlara maddî ve manevî 
tüm imkânlar temin edilerek, güven ve 
huzur ortamında çalışmaları sağlan
malıdır. 

Geleceğe bu ümide bakıyor, köklü ça
relerin alınabileceğini varsayıyor, Yüce 
Heyetinizi grubum ve şahsım adına say
gıyla selamlıyorum. (DYP sıralanndan al
kışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bu adına, Sayın Ahmet Güne bakan; bu
yurun efendim. (ANAP sıralanndan al
kışlar) 

ANAP GRUBU ADINA AHMET 
GÜNEBAKAN (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Hatay Mil
letvekili Sayın Ali uyar ve 26 arkadaşının, 
ilk defa öğretmenliğe atanacaklara uygu
lanan yeterlik sınavındaki basan oranının 
düşük olmasının sebepleri ile soruna ka
lıcı ve adil bir çözüm getirilmesi konusun
daki genel görüşme açılmasına dair öner
geleri üzerinde ANAP Grubu adına söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce 
Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1739 saydı Millî 
Eğitim Temel Kanununun 43 üncü mad-
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desinde, "Öğretmenlik, Devletin eğitim, 
öğretim ve bununla ilgili yönetim görev
lerini üzerine alan özel bir ihtisas mesle
ğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk 
Millî Eğitiminin amaçlarına ve temel il
kelerine uygun olarak ifa etmekle 
yükümlüdürler" hükmü yer almıştır. 

Türk millî eğitiminin genel amacı, 
Türk milletinin bütün fertlerini; 

1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve 
Anayasada ifadesini bulan Atatürk milli
yetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ah
lakî, insanî, manevî ve kültürel değerleri
ni benimseyen, koruyan ve geliştiren; ai
lesini, vatanını, milletini seven ve daima 
yüceltmeye çalışan; insan haklanna ve 
Anayasanın başlangıcındaki temel ilkele
re dayanan; demokratik, laik ve sosyal bir 
hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriye
tine karşı görev ve sorumluluklarını bilen 
ve bunları davranış haline getirmiş yurt
taşlar olarak yetiştirmektir. 

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duy
gu bakımlarından dengeli ve sağlıklı bir 
şekilde gelişmiş kişiliğe ve karaktere, hür 
ve şuurlu düşünme gücüne, geniş bir dün
ya görüşüne sahip, insan haklarına saygı
lı, kişilik ve teşebbüse değer veren, toplu
ma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yara
tıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmektir. 

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini ge
liştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar 
ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandır
mak suretiyle hayata hazırlamak ve onla
rın, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun 
mutluluğuna katkıda bulunacak bir mes
lek sahibi olmalarını sağlamak. 

Böylece, bir yandan, Türk vatandaş
larının ve Türk toplumunun refah ve mut
luluğunu artırmak, öte yandan, millî bir
lik ve bütünlük içinde, iktisadî, sosyal ve 
kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlan
dırmak ve nihayet, Türk Milletini, çağdaş 
uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir or
tağı yapmaktır. 
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Türk millî eğitiminin özel amaçlan, 
Millî Eğitim Temel Kanununun 3 üncü 
maddesinde de belirttiği gibi, Türk eğitim 
ve öğretim sistemi bu genel amaçları ger
çekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli 
derece, türdeki eğitim kurumlarının özel 
amaçları, genel amaçları bu esaslara ve te
mel ilkelere uygun olarak tespit edilir. 

Bu amaçları gerçekleştirmek, 21 inci 
Yüzyıl neslini yetiştirmek, önce Türk öğ
retmeninin vazifesidir; çünkü, öğretmen
ler toplumun mimarlarıdır. Bunun için, 11 
inci Millî Eğitim Şûrasında, millî eğitimi
mizde görev alacak olan öğretmenlerin ni
teliklerini etkileyici şu açıklamalara yer ve
rilmiştir : 

1. Yurdumuzda öğretmen yetiştiren 
kurumların öğrenim süreleri, kısa denile
bilecek zamanda artış göstermiş, özellik
le 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanu
nunun kabulünden sonra her derecedeki 
okul öğretmenliği için en az iki yıl yüksek
öğrenim görmüş olma şartı getirilmiştir. 

2. Millî Eğitim Temel Kanunu, her 
dereceli ve her çeşit okul öğretmenlerinin, 
genel kültür, özel alan bilgisi ve meslek 
formasyonu bakımından dengeli biçimde 
yetiştirilmesini öngörmüş; bu husus, öğ
retmen eğitiminde program açısından te
mel bir ilke olmuştur. 

3. Öğretmenlerin hizmet içinde ye
tiştirilmeleri büyük bir önem kazanmış, 
kısa bir zaman içinde çok sayıda öğretmen 
ve yöneticinin çeşitli kurslardan geçirilme
leri imkânı sağlanmıştır. 

4. Üniversitelerde, eğitim fakülte ve 
bölümlerinin kurulması ile öğretmenlere 
ya kendi dallarında veya eğitimin çeşitli 
uzmanlık alanlarında yüksek lisans ve 
doktora yapma fırsatı yaratılmıştır. 

5. Cumhuriyetten bu yana, öğret
men yetiştirmede nitelik konusu üzerin
de de durulmuş; ancak, öğretmen açığını 
kapama endişesi, kalite konusunda ama
ca ulaşılmasını engellemiştir. 
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6. Öğretmen yetiştiren kurumlar, 
genellikle, öğretim elemanı, fizikî tesisler 
ve her türlü araç-gereç ihtiyacı yeterince 
sağlanamadan açıldığı için, uygulama da 
öğretmen eğitiminin niteliğini olumsuz 
yönde etkilemiştir. 

7. Hepsinden önemlisi, öğretmen
lerimizi cumhuriyetten bu yana temel ka
rakterlerini oluşturan, yükleri yurda hiz
met ideali ile Atatürkçü çizgide yetiştirmek 
için, gerekli politika, sistem ve ulgulama 
birliğinin yeniden oluşturulması sağlan
mıştır. 

Türk toplumunun mimarı olan öğ
retmenlerimizin, meslekî bilgi ve beceri
lerinin mevcut durumda, çağın ihtiyaçla
rına cevap verecek seviyede olmadığı bi
linmektedir. oysa, yurdumuzun kalkınma
sı, milletimizin refah ve saadeti, millî kül
türümüzün çağdaş uygarlık seviyesinin üs
tüne çıkarılması, öğretmenlerin çok iyi ye
tiştirilmesine ve görevlerini en iyi şekilde 
yerine getirmelerine bağlıdır. ,< 

Eğitim sistemimizin iyileştirilmesin
de ve başarısında, öğretmenlerin sayısı ve 
nitelik bakımından yeterlilikleri meşelisi, 
cumhuriyet döneminin başından beri öne
mini korumuştur. Bir eğitim sisteminin 
başansı, mudaka, öğretmenin niteliğine ve 
başarısına bağlı olmaktadır. Bu durumu 
Millî Eğitim Bakanlığı çok iyi bildiği için, 
11 inci Millî Eğitim Şûrasında ve 12 nci 
Millî Eğitim Şûrasında bu önemli konu
yu bütün yönleriyle inceleyerek, öğret
menlerin niteliklerinin iyileştirilmesi çalış
malarını ön plana almıştır. Bugün, Bakan
lığın bütün çabası, nitelikli öğretmen is
tihdam edebilmektir. 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 50 nci maddesin
deki, "Devlet kamu hizmet ve görevleri
ne devlet memuru olarak atanacakların, 
açılacak devlet memurluğu sınavlarına 
girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır" 
hükmü uyarınca, öğretmenlik mesleği de 
esas itibariyle devlet memurluğu olduğun

dan, öğretmenler, merkezî bir sınav siste
miyle göreve atanmaktadırlar. Sınav soru
larını, öğretmen adaylarını yetiştiren yük
seköğretim kurumlan hazırlamakta ve 
Millî Eğitim Bakanlığı da, sadece uygu
lamayı yapmaktadır. Bakanlıkça, bütün 
branşlarda sağlanan 11 bin öğretmen kad
rosuna 45 bin öğretmen adayı müracaat 
etmektedir. Seçme sınavı yapmadan, hep
sinin alınması halinde, 34 bin öğretmenin 
hiç derse girmeden maaş alması gibi bir 
durum ortaya çıkacaktır. 

Sayın Milletvekilleri, SHP Grubu 
adına konuşma yapan Sayın Ali Uyar ar
kadaşımızın ve Doğru Yol Partisi Grubu 
adına konuşma yapan Sayın Mehmet Ta-
hir Şaşmaz arkadaşımızın ortak fikirleri
ne katılıyorum. Şöyle ki, "İnsanlığın, ki
şiliğin ve kalkınmanın temeli, eğitimdir'' 
diyorlar; buna, ben de içtenlikle katılıyo
rum. Ayrıca, şuna inanıyorum ki, kalkın
mada eğitimin rolü çok büyüktür. Çün
kü, bir insana, bir kişiye ne kadar çok bilgi 
yükleyebilirseniz yükleyin, o kişiye eğitim 
veremezseniz, o kişi robottan başka bir şey 
olamaz; ancak bunlann çözümünün veri
len önergeyle hiçbir alakası yoktur. Zira, 
Sayın Bakanımın da belirttiği gibi, yeter
lik sınavı bir başarı sınavı değil, bir sıra
lama işidir. Onun için, bu önergeye katı
lamayacağımızı bildirir, hepinize saygılar 
sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
genel görüşme önergesi okunduktan son
ra, önergeye katıldığını bir yazıyla Başkan
lığımıza bildiran Sayın Rıza Ilıman'm 
önerge sahibi olarak konuşacağı, birinci 
imza sahibi tarafından bildirilmiştir. 

Sayın Rıza Ilıman, buyurun 
efendim. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; eğitim siste
mimiz bozuk, öğrencimiz başarısız, öğret
menlerimiz huzursuz, aileler endişeli ve 
toplum bir huzursuzluk kaynağının için
de bulunuyor. "Eğitim, eğitim" diye sö-
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zünü ettiğimiz önemli bir konuda bir kör 
dövüşüdür sürüp gidiyor; gelen gün, geç
mişi aratıyor. Çağ atladığı söylenen ülke
mizde, çağ dışı fikirlerin, karanlık bir dö
nemin sancılarını yaşıyoruz. Karmaşık, 
içinden çıkılmaz hale gelen eğitimimiz, 
günden güne yeni sorunların karanlığına 
gömülüyor; halkımızın yaşam savaşına, 
eğitimimizin, öğretmenlerimizin sorunları 
başka yönleriyle katılıyor, geleceğimizi 
tehdit ediyor. 

Bu nedenle, biz, bugün ilk kez öğret
menliğe atananlara uygulanacak yeterlik 
sınavındaki başarı oranının düşük olma
sının nedenlerini, soruna kalıcı ve adil bir 
çözüm getirilmesi konusunda bir genel gö
rüşme açılmasını huzurunuza getirdik. 
Amacımız, geleceğimizi teslim ettiğimiz 
öğretmenin başarısızlıklarının nedenleri
ni aramak, çözüm önerileri bulmak; bun
larla birlikte şu anda çalışmakta olan 400 
bin kişilik bu eğitim ordusunun sorunla
rına çözüm aramaktır; ayrıca, daha nite
likli öğretmen yetiştirme yollarını bul
maktır. 

Cumhuriyetten bu yana, öğretmen 
yetiştirmek için birçok yollar denenmiş, 
aranmıştır. Köy öğretmen okulları, eğit
men kursları, köy enstitüleri, orta öğret
men okulları, eğitim enstitüleri, yüksek 
öğretmen okulları, eğitim fakülteleri de
nenenler arasındadır; ancak şu ana kadar 
bir çözüm de bulunamamıştır. 
1982'den itibaren üniversitelere devredi
len öğretmen yetiştirme işiyle, bu konu, 
yeni sorunlar yaratmıştır. Millî Eğitim Ba
kanlığı, "okullar olmasa Millî Eğitimi çok 
iyi yönetirim" der gibi, çok önemli bir ko
nuyu üzerinden atma yanlışlığına düş
müştür. 28 Mart 1983 tarih ve 2809 sayılı 
Kanunla, ilkokullara sınıf öğretmeni ye
tiştiren 24 eğitim enstitüsü de üniversite 
çatısı altına alınmış; öğretmen yetiştirme 
kaynakları bu yolla kurutulmuştur. Böy-
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lece, öğretmenlik, artık meslek olmaktan 
çıkarak, bir iş alanına dönüşmüş; okullar 
bir işleri, Millî Eğitim Bakanlığı âdeta iş
çi bulma kurumuna dönüşmek durumu
na düşmüştür. Üniversiteden mezun olan 
herkes, eğitim sektöründe iş arayan bir 
eleman olmuştur; işsizler, geçici iş arayan
lar, öğretmenlikle şimdilik oyalanır hale 
gelmişlerdir. Mesleğin yüceliği ve saygın
lığı kaybolmuştur. Üniversite sınavların
da en düşük puan alanlar, okullarda ba-
şarısiz\olanlar, "Öğretmen bari olayım" 
demeye başlamışlardır. 

Eğitim yüksekokullarında nitelik 
aranmaz hale gelmiştir. Bu okulların öğ
retim elemanlarının yüzde 90'ından faz
lası 2 ya da 3 yıllık eğitim enstitüsü me
zunudur; içlerinde hızlandırılmış eğitim
le öğretmen olanlar da vardır. Bu mantık
tan, ilkokulu bitirenlerin ilkokullara, liseyi 
bitiren gençlerin de liselere öğretmen ola
cağı sonucu çıkmaktadır ki, bu, dünyanın 
hiçbir yerinde olmayan bir uygulamadır. 
Dahası da var; Anavatan İktidarı, 1985 yı
lında, Anadolu üniversitesi fakültelerinde 
öğretime alınan ilkokul öğretmenlerinin 2 
yıllık yüksekokul mezunu sayılmasına dair 
bir yasa çıkarmıştır. Bakanlık ile üniver
site arasında hazırlanan bu proje gereği, 
130 bin ilkokul öğretmeni sınava girmiş
tir. Sayın Bakan ve üniversite yetkilileri
nin uyguladıkları bu durum, oldukça ko
miktir. 

Sayın milletvekilleri, bu sınavlara 
67-70 yaşındaki öğretmenler alınmıştır. 
Tabiî, belki bu yaşın altında olanlar da 
vardır ve bu yaşlı öğretmenler, son gün
lerini yaşayan kimselerdir; kimisi yatak
ta, kimisi yürüyememekte, çoğunun eli 
kalem tutmamakta, yazı okuyamamakta 
ve kulağı duymamaktadır. Bunlar devle
te otuz kırk yıl hizmet eden insanlardır. 
Ancak, ne çare ki, sınav salonuna kadar 
gitmek zorunda bırakılmışlardır. Geçim 
sıkıntısının altında ezilen bu insanlar, 
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bütçelerine üç beş kuruş katkı olur ümi
diyle bu sınava girmişlerdir. Şu anda bun
ların büyük bir kısmı bu okullardan me
zun olmuşlardır; ancak, intibaklarını yap
mayan ANAP İktidarından davacıdırlar. 
Seçim bölgelerinizde, yaşlı, emekli bu öğ
retmenlerin yakınmalarına tanık olursu
nuz; hep sorarlar, "Bizim intibaklarımız 
ne olacak?" diye. Şimdi, ben de bu insan
lar adına bu kürsüden Sayın Millî Eğitim 
Çakanına soruyorum : Anadolu Üniver
sitesi fakültelerini bitiren bu emekli öğret
menler için ne düşünüyorsunuz? 70 yaşın
da okul bitiren bu insanların atamalarını 
yapıp onları öğretmen olarak çalıştıracak 
mısınız, yoksa bir yasa tasarısı getirip, hak 
ettikleri intibak derecelerini ölmeden ön
ce verecek misiniz? ANAP yandaşı olan
ların göreve başladıklarını biliyoruz; bu 
insanların da sizin partinize geçmesini mi 
düşünüyorsunuz? Kendi seçim bölgemde
ki emekli öğretmenlerden Kadir Kaynak, 
İsmail Pamuk, Bilal Özdoğan ve yüzlerce 
öğretmen bizden yanıt bekliyor. 

Bir konuya daha değineceğim. Daha -
dün, bütçe görüşmelerinde, "100 bin öğ
retmen konutunun temelini 1 'Nisanda 
atacağını" söyleyen eski Bakan Sayın Gü
zel'in kulakları çınlasın; öğretmenlere 1 
Nisan şakası yaptı. Ne konut, ne öğretmen 
sorunu kaldı; hepsi, Bakanla, bilinkezlik-
lere gömüldü. Yeni Bakanın Bu konuda 
bir sözü var mı, yoksa ANAP anlayışı sü
rüp gidecek mi? Öğretmene ümit verip 
hep şaka mı yapacağız? 

Millî Eğitim Bakanlığı, ilk ve orta de
receli okullarda, yaygın eğitim kurumla
rına yeni bir sistemle öğretmen almakta
dır. Yeterlilik ve yarışma sınavı için uygu
lanan mecburî test, düşündürücüdür. Bu
rada, ayrı meslekten insanlar tek tipe dö
nüştürülmektedir. Sanki, iş arayanlar İş ve 
İşçi Bulma Kurumuna başvurmaktadırlar. 
Üç saatlik bir sınavla öğretmen seçimi ya
pılmaktadır. Öğretmenlik ne hale düştü?.. 
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Basit bir meslek haline getirildi. Hani, öğ
retmenlik Tanrı mesleğiydi? 1985 yılında 
başlatılan bu sistem iyi sonuç vermedi; bir 
eğitim kurumunun üç temel unsuru olan, 
program-öğrenci-öğretici üçgeni bozuldu, 
tam anlamıyla, yozlaşan bir eğitim döne
mi başladı. 

Sayın Bakanın biraz önceki açıkla
malarına bakınız; "Sınavlarda başarı ya 
da başarısızlık ölçülmeyecek..." Ya? "...sı
nav anındaki durum değerlendirilecek" 
Bu Nasıl bir öğretmen seçimi? Şans oyu
nu mu oynuyoruz? Buradaki amaç nedir, 
öğretmen seçiminde ölçüt nedir, bu kadar 
sınav masrafına gerek var mı? Torbaya ko
yup çeksek daha adil olmaz mı? Ayrıca, 
binlerce insanın içinden seçmeler yapıldı; 
adam kayırma, partizanlık öne geçti, ata
malarda haksız uygulamalar yapıldı; bil
gisayarla yapılacağı söylenen öğretmen 
nakilleri yıl ortalarına kadar sürdü. Öğ
rencilerin yarı yılı boşa harcandı. Yarım 
bir öğretim yılı yaşandı. Yeni gelen -şu 
andaki- öğretmenlerden programın biti
rilmesi istenmektedir. Bu nasıl garip bir 
eğitim öğretim sistemi ye anlayışıdır? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bugüne kadar, üniversitelerimiz öğretmen 
yetiştirme sorumluluğunu üzerlerine al
mamışlardır. Bu sorumluluk, Batı ülkele
rinde üniversitelerdedir. Öğretmenlik, 
toplum mesleğidir, Özveri işidir; çağdaş 
düşünce, bilimsel araştırma ister, kendi
ne özgü kurallan ve incelikleri vardır; her 
meslek gibi herkes tarafından yapılamaz. 
Türkiye' Avrupalı olmaya adaylığını koy
muştur, Avrupa Topluluğuna üyelik konu
sunda Önemli olan, sanayi, tarım ya da 
hizmet sektörü değildir. Bizce, Avrupalı 
olmanın yolu çağdaş eğitimden geçer. 

Çocukları okuma çağına geldiği hal
de okula gidemeyen, 1 200 köyünde hâlâ 
ilkokulu bile bulunmayan bir Türkiye'de, 
çağ atlamaktan söz etmek gülünçtür. Bü
yük kentlerin kenar mahallelerinde, ikili, 
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üçlü eğitim yapılmaktadır; sınıf mevcut
ları 60-70 kişiyi bulur. Öğretmenlerimizin 
ekonomik, meslekî örgütlenme sorunları 
çözümlenmemiştir, daha da artmıştır. Al
dıkları maaş, ancak, sıradan bir ev kira-
sanı karşılayacak düzeydedir. Yozlaşan ve 
çevresiyle ilgilenmeyen apolitik bir genç
lik yaratılmıştır. Okullara, dokuz yıldır, 
tam bir kışla eğitimi getirilmiştir. 

Bu kadar sorunları bulunan bir mes
leğin insanlarından başarı beklenebilir 
mi? Son dokuz yıldır her türlü hak ara
madan yoksun öğretmenden nasıl basan 
beklenir? Hele ANAP'm bu eğitim felse
fesinde, yeteneği olan değil, parası olan 
okur. "Köşeyi dön, nasıl dönersen don" 
düşüncesi hâkim olunca, nitelikli öğretme
ne gerek de kalmamaktadır. Ancak, biz, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, so
rumluluğumuzun bilincindeyiz. Millî Eği
timimizin temel taşı öğretmenin başarısız
lığının nedenlerini araştırmayı önemli bir 
görev sayıyoruz. Ulusumuzun geleceğine 
yön verecek öğretmeni en iyi şekilde ye
tiştirmek istiyoruz. Bu nedenle, ilk defa 
öğretmenliğe girenlerin durumlarının bir 
genel görüşme ile Yüce Meclisimizce ele 
alınmasını yararlı görmekteyiz. 

Bu önemli konuda tüm üyelerin du
yarlı olduğu inancındayım. Önergemize 
olumlu oy vererek, konunun aydınlanma
sına katkıda bulunacağınızı ümit eder, he
pinize saygılar sunarım. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Genel görüşme önergesi 
üzerindeki öngörülmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, genel görüşme açılıp açılma
ması hususunu oylarınıza sunacağım : Ge
nel görüşme açılmasını kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

2. — Muğla MiUetveküi Musa Gokbel ve 
45 arkadaşının, emniyet kuvvetlerince 8.10.1988 
tarihinde E-5 Karayolunun Tuzla mevkiinde ger
çekleştirilen operasyonla ilgili olarak kamuoyunda 

oluşan kuşkulan açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Meclis araştırması açûmasma ilişkin önergesi 
(10/35) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki; Muğla 
Milletvekili Sayın Musa Gökbel ve 45 ar
kadaşının, emniyet kuvvetlerince 8.10.1988 
tarihinde E-5 Karayolunun Hızla mevki
inde gerçekleştirilen operasyonla ilgili ola
rak kamuoyunda oluşan kuşkuları açıklı
ğa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesinin öngörüşmesi-
ne başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

8.10.1988 tarihinde E-5 Karayolu 
Tuzla mevkiinde emniyet kuvvetlerince, 
dört kişinin Ölümü ile sonuçlanan bir ope
rasyon yapılmıştır. 

Gerek İçişleri Bakanlığının açıklama
ları, gerek emniyet yetkililerinin açıklama
larının kaynak gösterildiği basındaki ha
berlere göre; 

Daha önceden alınan istihbarat sonu
cu, birkısım teröristin, Kartal Polis Loj-
manlarıyla, Kadıköy Emniyet Amirliğini 
hedef alan saldırı girişiminde bulunacak
ları öğrenilmiştir. Bunun üzerine, bir ge
ce önceden başlayarak, emniyet güçleri 
kartaPdan başlayan operasyonlar düzen
lemiştir. Bu operasyonlara bağlı olarak 
E-5 Karayolunun değişik noktalarına pu
sular kurulmuştur. Nihayet, olay günü sa
at 12.00 sularında, bir sivil araçta bulu
nan polislerce izlenen DEG-7843 plakalı 
taksi Tuzla Köprüsü mevkiindeki, TIR 
kontrol noktasındaki resmî polis aracında
ki görevlilerce durdurulmaya çalışılmıştır. 
Dur ihtarına uymayan araçtakiler ateş 
ederek kaçmaya çalışırken, aynı bölgede, 
aynı amaç için pusu kurmuş olan 5 ayrı 
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timin kaçmaya çalışan aracı ateş altında 
tutmaları sonucunda 4 kişi ölü olarak ele 
geçirilmiştir. Olaydan sonra araçta yapı
lan aramada; bir tanesi 7.65 milimetre ça
pında el yapımı, diğeri 14'lük olarak ni
telendirilmek üzere 2 adet tabanca ve bun
lara ait birer şarjör bulunmuş, bunun dı
şında bomba ve benzeri patlayıcı madde
ye rastlanmamıştır. 

Bütün bu bilgiler ışığında; istihbara
tın yapıldığı andan operasyonun yapıldı
ğı ana kadar, polisin, her aşamada zanlı
ları canlı olarak yakalama imkânına sahip 
olduğu; bu imkâna rağmen, bunun kul-
lanılmayarak, polisin esas görevi olan can
lıları yakalama amacının ötesine geçen ve 
sonuçlan kamu vicdanını rahatsız eden bir 
Şekilde 4 kişi ölmüştür. Bu sonuç kamuo
yunca da kuşku ve korku ile izlenmiş, ko
nuya açıklık getirilmeyişinden dolayı, gi
derek polise karsı bir güvensizlik noktası
na ulaşmıştır. 

Olayın üzerinden 4 gün gibi uzun bir 
süre geçmesine rağmen, kamuoyunu tat
min edecek, kuşkuları giderecek bir açık
lama yapılmadığı gibi böyle bir sonucu 
sağlayacak araştırmaya bile ihtiyaç duyul
madığı anlaşılmıştır. Hatta, ilgili Bakan, 
olay ile ilgili olanları savunur beyanlarda 
bulunarak, konudaki tarafsızlığını yitir
miştir. 

Söz konusu olayda, görevlilerce, ne 
Anayasanın temel haklar bölümündeki 
"Yasama hakkına", ne de Polis Vazife ve 
Selahiyet Yasasındaki silah kullanma amaç 
ve sartlanna uygun davranılmadığı izle
nimi doğmaktadır, ilgili Bakanın bu ko
nudaki eylemsizliği, taraflı beyanları, bun
dan sonra Bakanlık eliyle yürütülecek bir 
soruşturma sonuçlanna güven duyma im
kânını ortadan kaldırmıştır. Bu bakımdan, 
söz konusu olayla ilgili mutlaka bir soruş
turma açılmasında ve bu soruşturmanın, 
kamuoyunca tarafsızlığından kuşku du

yulmayacak olan Meclis eliyle yapılmasın
da sayısız fayda vardır. 

Operasyonda görev alanlar, operas
yon için emir ve talimat verenler yasalar 
çerçevesinde hareket etmiş, esas görevleri 
olan yakalamayı gerçekleştirirken ellerin
de olmayan sebeplerle ölümler vuku bul
muşsa, polisimize, halkımızın kuşku ve 
güvensizlikle bakmasını engellemek için, 
ölümler, operasyona katılan veya emir ve 
talimat verenlerin ihmali, kastı, korkaklı
ğı veya beceriksizliği sonucunda olmuşsa, 
sorumlulann belirlenip yasalar çerçevesin
de gereğinin yapılması için Anayasanın 98 
inci ve İçtüzüğümüzün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca "Meclis Araştırması" 
açılmasını saygıyla arz ederiz. 

MusaGökbel 
(Muğla) 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — içtüzüğümüze göre, sı
rasıyla, Hükümete, siyasî parti grupları
na ve önergedeki birinci imza sahibine ve
ya onun göstereceği bir diğer imza sahi
bine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri; Hükümet ve 
gruplar için 20'şer dakika, önergedeki im
za sahibi için 10 dakikadır. 

Hükümet adına, Sayın Bakan; buyu
run efendim. (ANAP sıralanndan aUaşlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Yüce 
Meclisimizin gündemine getirilen, 
7.10.1988 günü saat 13.00 sanlannda E-5 
Karayolunda, İstanbul Tuzla Köprüsü 
üzerinde cereyan eden ve 4 kişinin ölü
müyle neticelenen müsademe konusunda 
bilgi vermek maksadıyla söz almış bulu
nuyorum, 

Öncelikle, olayla ilgili adlî tahkikata 
başlanarak dava açılmış olması sebebiyle, 
Anayasamızın 138 inci maddesini hatır; 
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latmak isterim. Anılan maddenin ikinci 
fıkrası, "Hiçbir organ, merci veya kişi, 
yargı yetkisinin kullanılmasında mahke
melere ve hâkimlere emir ve talimat ve
remez; genelge gönderemez; tavsiye ve tel
kinde bulunamaz" şeklindedir. 

Aynı maddenin üçüncü fıkrasına gö
re de, görülmekte olan bir dava hakkında 
Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kul
lanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüş
me yapılamaz veya herhangi bir beyanda 
bulunulamaz. 

İşte bu sebeple, kanun hâkimiyeti ye 
mevzuat hükümlerine göre hareket edil
mesi gerekliliğine olan inancım ve bağlı
lığımdan ötürü, dava konusu olan, basın
da gerek haber ve/gerekse yorum şeklin
de ele alınıp, lehinde aleyhinde pekçok şey 
yazılan, enine boyuna tartışılan bu olayla 
ilgili yorum yapmaktan kaçınacağım; siz
lere sadece konuyla ilgili olarak edindiğim 
bilgileri aktarmakla yetineceğim. 

Sayın milletvekilleri, Emniyet Genel 
Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, 
5.10.1988 günü saat 11.00 sıralannda, İs
tanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan te
lden ihbarında, 17 Eylül 1988 günü Kır
şehir Cezaevinden firar eden TKP/ML-
TİKKO Partizan Örgütü mensuplarından 
bazı firarilerin, Alman plakalı bir otoyla, 
İzmit istikametinden İstanbul İline gele
rek bir karakola silahla saldırıp bombala
yacaklarının söylenmesi üzerine, İstanbul 
Emniyet Müdürlüğünce şehrin girişleri 
kontrol altına alınmış, bütün emniyet bi
rimleri yazılı emirle uyarılmış, polise ait 
çalışma ve ikamet yerleriyle hassas nok
taların kontrol altına alınması istenmiştir. 

İhbarla ilgili olarak, bahsi geçen oto
yu şehre girmeden önce çevirip, içerisin-
dekileri yakalayarak, ihbarın doğru olup 
olmadığını anlamak ve doğru ise, terörist
leri yakalamak üzere İstanbul 1 inci Şube 
Müdürlüğünden bir kuvvet, E-5 Karayo
lu üzerindeki daimî TIR kontrol noktası 

olarak kullanılan bölgede, trafik ekipleriy
le birlikte görev yapmaya başlamıştır. E-5 
Karayolu, şerit daraltılarak tek şeride in
dirilmiş ve üniformalı trafik polisleri, o 
noktaya giren bütün yabancı plakalı oto
ları durdurmuşlar, o noktada görevli di
ğer polisler de kontrol etmişlerdir. Belir
tilen noktada, sivil polislerden bir kısmı 
kurşun geçirmez yelek giyerek görev yap
mışlardır. 

Bu kontroller, 6 ve 7 Ekim tarihlerin
de, olay saati olan 13.00 sıralarına kadar 
devam etmiştir. 7 Ekim 1988 günü saat 
13.00 sıralarında, bahsi geçen güvenlik 
kontrol noktasına, bir otobüsün arkasın
dan yaklaşan kırmızı renkli DÇ.G-C 7843 
plakalı oto, diğer otolar gibi trafik polis-
lerince durdurulmaya çalışılmışsa da, o 
noktaya yaklaşan oto giderek süratini ar
tırıp polislerin üzerine gelmeye başlayın
ca, belirtilen noktada yaklaşık 50-60 met
re ileride beklemekte olan çelik yelekli po
lisler otoyu durdurmak üzere yola çıktık
larında, "Dur" işaretine rağmen, oto, su
retini azaltmadığı gibi, içindekiler camdan 
ateş etmeye başlamışlardır. Çelik yelekli 
polisler, ezilmemek ve kurşunlara hedef ol
mamak için kendilerini sağa sola atarken, 
etrafla tertibat almış diğer polislerle bir
likte, ateş etmişlerdir. Bu ateş sırasında 
otonun arka iki lastiği patlamış ve araç ya-
vaşlamışsa da, içinden ateş edilmeye de
vam edilmiştir. 

Karşılıklı çatışma birkaç dakika sür
müş, araç biraz ileride durmuştur. Araç
tan ateşin kesildiğini tespit eden polisler, 
otoya yaklaştıklarında, içinde 4 kişi oldu
ğunu ve hareketsiz durduklarını görüp, bu 
kişileri yakından kontrol ettiklerinde ya
şamadıklarını anlamışlardır. 

İddia olunduğu gibi, bahse konu kır
mızı renkli DEG-C 7843 plakalı otomo
bilin sivil plakalı bir araçta bulunan po
lisler tarafından izlenmesi söz konusu de
ğildir. 

Daha önce bazı olaylarda yaralanan 
veya ölen şahısların böyle bir durumda, 
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kendilerini kontrola gelen güvenlik güçle
rine zarar vermek için vücutlarının çeşit
li yerlerine pimleri kısmen çekilmiş ve kü
çük bir müdahale ile patlatılmaya tuzak-
lanmış bombalar koyduklarını bilen polis, 
bu şahıslara dokunmamış, bir taraftan 
Kartal Cumhuriyet Savcılığına haber ve
rilirken, araba ve şahısların kontrolü için 
uzman bomba ekipleri olay yerine çağrıl
mıştır. Uzman ekiplerin kontrolünden 
sonra, cesetler üzerinde, olay yerine gelen 
cumhuriyet savcısı ve hükümet tabibiyle 
birlikte kimlik kontrolü ve üst araması ya
pılmıştır. 

İlk etapta, ön koltuk üzerinde bir 
14'lü tabanca bulunmuştur, daha sonra
ki aramada koltuğun altına sıkışmış vazi
yette bir adet 7.65 milimetre çapında si
lah ele geçirilmiştir. Ayrıca, yine koltuk al
tında bir torba içerisinde, örgütsel dokü
manlar, örgüte ait yayınlar ve Kadıköy 
Emniyet Amirliğinin basit bir krokisiyle, 
kaçış istikametini oklarla gösteren bir kro
ki bulunmuştur. 

Bahsi geçen otoda içeriden dışarıya 
ve dışandan içeriye toplam 153 adet mer
mi deliği tespit edilmiştir. 

Çatışmadan sonra, sanıklara ait ta
bancalardan atıldığı kriminalistik labora-
tuvarca tespit edilen boş kovan sayısı 
10'dur. Bunlardan 5'i 7.65 milimetre ça
pındaki tabancaya, 5'i de "14'lü" tabir 
edilen tabancaya aittir. 

17.9.1988 günü gecesi, Kırşehir (E) ti
pi cezaevindeki firar olayından sonra, ay
nı tarihten geçerli olmak üzere bütün il
lerimizin giriş çıkışlarının kontrol altına 
alınması konusunda illere telsiz emirleri
miz vardır. Sadece İstanbul İli değil, 67 
ilimizde aynı tedbirler alınmıştır. Ancak, 
İstanbul aldığı son ihbarı da bu tedbirle
re katarak, biraz daha kuvvetli tertibat al
mak zorunda kalmıştır. Olay, tertibat alın

mış bir kontrol noktasında bir aracın bü
tün ikaz ve ihtarlara rağmen ateş ederek 
kaçmak istemesi üzerine polislerin karşı
lık vermesi sonucu meydana gelmiştir. 

Bilindiği gibi, o tarihte, İstanbul'da 
olağanüstü hal yürürlükte idi. İstanbul 
Valiliği, 19.11.1985 tarihinde yayımladığı 2 
numaralı bildirisinde, "2935 sayılı Olağa
nüstü Hal Kanununun, 23 üncü madde
sinde belirtildiği şekilde, güvenlik kuvvet
leri, kanunlarda silah kullanmayı icap et
tiren hal ve şartlardan herhangi birinin ta
hakkuku halinde, silah kullanma yetkisi
ni haizdirler. Teslim ol emrine itaat edil
memesi veya silahla mukabeleye yeltenil-
mesi veya güvenlik kuvvetlerinin meşru 
müdafaa durumuna düşmeleri halinde gö
revli güvenlik kuvvetleri mensupları doğ
ruca ve duraksamadan hedefe ateş 
edebilirler" diyerek, güvenlik kuvvetleri
ne hangi hallerde silah kullanmaları ge
rektiğini bildirmiştir. 

Bu emir, 2935 sayılı Olağanüstü Hal 
Kanununun, silah kullanma yetkisini be
lirleyen 23 üncü maddesinin bir tekrarı 
şeklindedir. 

Ayrıca, 2559 sayılı Polis Vazife ve Sa
lahiyet Kanununun 16 ncı maddesi, poli
sin hangi hallerde silah kullanma yetkisi 
olduğunu belirlemiştir. Bu maddenin (a) 
bendi, meşru müdafaa, (g) bendi ise, va
zife esnasında polise tecavüze veya karşı 
koymaya elverişli aletlerin ve silahların tes
limi emredildiği halde, emrin derhal ye
rine getirilmeyerek, karşı konulması hal
leridir. Aynı maddenin (h) bendine göre, 
polisin vazifesini yapmasına yalnız veya 
toplu olarak fiilî mukavemette bulunulmuş 
veya taarruzla karşılık verilmişse, polis si
lah kullanma yetkisine sahiptir. Bu sebep
le, polise ateş emri verilmesi söz konusu 
değildir. Her polisin silahını hangi şartlar
da kullanacağı, ilgili kanunlarda belirtil
miştir. 
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Elbette, polis, yetkisi olsa bile, sila
hını şahısları öldürmek için kullanamaz; 
yakalamak için, onları zararsız hale getir
mek için kullanır. Hatta, yaralı olarak ya
kalananları, süratle hastaneye götürerek 
tedavi ettirir; bu onun görevidir. Ancak, 
kendisine ateş edilen polis» bundan kaç
maz; karşılık verir. Çünkü, polis, devletin 
silahlı bir gücüdür. 

Değerli milletvekilleri, bahse konu 
müsademe sonrası kamuoyuna bazı çev
relerce masum vatandaşlar gibi takdim 
edilmek istenen ölen şahıslar üzerinde çı
kan kimliklerden, İsmail Hakkı Adalı'nm, 
Kocaeli-Kandıra 197 nci Piyade Alayının 
silahla basılması ve bu alaydan bazı silah
ların gasp edilmesi hadisesinden ötürü sa
nık olarak aranmakta olduğu, Fevzi Yal
çın'm ise, TKİP/ML-TİKKO Örgütü için
de çeşitli eylemlerinden dolayı adi! ma
kamlara sevk edilmiş ve 10 yıl ağır hapis 
cezasına çarptırılmış olduğu, dosyasının, 
onaylanmak üzere Asker! Yargıtayda bu
lunduğu anlaşılmıştır. 

ö t e yandan, bu hadiseyle ilgili ola
rak : Müsademede ölenlerden birinin ba
bası, basın vasıtasıyla, 30.6.1965 tarihin
de İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadro
sunda stajyer olarak göreve başlayıp, da
ha sonra polis memuru olarak atandığı 
Şanlıurfa İli Emniyet Müdürlüğü kadro
sunda görevli iken, Bakanlık Yüksek Di
siplin Kurulunun 12.8.1977 gün ve 
1977/163' sayılı kararı ile, memuriyet nü
fuzunu şahs! menfaat sebebiyle kötüye 
kullanmak, vazife icabını takdir ve ifaya 
müsamaha göstermekten dolayı meslekten 
çıkarılmasına rağmen, emekli polis me
muru olduğunu söyleyip, 197 nci Piyade 
Alayı baskını sanıklarından olan oğlunun 
terörist olamayacağını İddia ederken, 
TKP/ML, 10 Ekim 1988 günü Federal Al
manya'da yayımladığı, daha sonra basını
mızda da yer alan bildirisinde, "Partinin 

dört militanının pusuya düşürülerek kat
ledildiğini, bunun, TKP/ML' nin ordusu 
TİKKO'nuh, faşist Türk kolluk kuvvet
leriyle yıllardır yürüttüğü ihtilalci müca
dele geleneğinden kaynaklandığını, yol
daşlarının şehit düşmesinin sınıf kinleri
ni bilediğini ve hesap soracaklarını" söy
lerken, bir yerlere bazı mesajlar veriliyor-
muşçasma, bazı mihraklara selam gönde-
riliyormuşçasma, adi! makamlara intikal 
etmiş bir olayın Yüce Meclisimizin gün
demine getirilmesini ve Anayasa hükmü
ne rağmen, tartışma konusu edilmesini ya
dırgıyorum ve doğru bulmuyorum; bunun 
siyasî amaçlara matuf olduğu kanaatini ta
şıyorum. 

Olaydan yaklaşık dört ay sonra 
5.2.1989 tarihli Milliyet Gazetesinde yer 
aldığı üzere, Ali oğlu 1961 Sivas doğumlu 
Mustafa Curnaz, kendisinin TKP/ML 
militanı olduğunu beyan ederek, MİT aja
nı sıfatıyla bazı eylemleri polisle birlikte 
yaptıklarını öne sürmüştür. Bu şahıs, Em-

ı niyet Genel Müdürlüğümüzde mevcut bil
gilere göre, 12.9.1980 günü Sivas İl mer
kezinde Dev-Yol adına bildiri dağıtmak, 
duvarlara slogan yazmak, cezaevlerinde
ki örgüt mensuplarına ve örgüte silah al
mak için halktan zorla para toplamak gi
bi faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle ya
kalanarak gözaltına alınmış, 54 gün son
ra sıkıyönetim komutanlığınca salıveril
miş; 9.12.1980 tarihinde, yakalanarak sevk 
edildiği Erzincan Asker! Mahkemesinde 
de, Türk Ceza Kanununun 141/5 inci 
maddesini ihlalden yargılanıp 22 ay tutuk
lu kaldıktan sonra, 26 Mayıs 1982'de tah
liye olmuştur. Tahliyesini müteakip geldiği 
İstanbul'da TKP/ML Bolşevik Partizan 
örgütü içinde faaliyete başlamış, 6.11.1984 
günü bu örgütle ilgili operasyonlar esna
sında bir grup örgüt mensubuyla birlikte 
yakalanarak sevk edildiği 1 inci Ordu Sı
kıyönetim Komutanlığı Mahkemesince tu
tuklanıp, 3.1.1985 tarihinde tahliye olmuş-
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tur. 15.7.1987 günü saat 07.00 sıralarında, 
İstanbul Kartal bölgesinde, belirtilen ör
gütün lider kadrosundan Kâzım Çelik, 
Hıdır Aylar, Ali Mete, Feciri Yıldırım, Ci
han Taş, Müslüm Emre, Ali Doğankaya'-
nın öldürülmelerini protesto amacıyla re
simli afişler yapıştırılması eylemine iştirak 
etmiştir. Milliyet Gazetesinde yer alan be
yanlarında da, adı geçen bu son olayı, kod 
adı "Sarı" olan "Engin" adlı ve kendisi 
gibi ajan olan bir şahısla birlikte gerçek
leştirdiklerini de iddia etmiştir. 

12 Şubat tarihli 2000'e Doğru Dergi
si ise, 11 inci sayfasında, "Mustafa Cur-
naz'ın, Engin Kaya ile konuşmasını ya
yımlarken, Kars-1961 doğumlu Engin Ka-' 
ya'nın Tuzla olayındaki beşinci şahıs ol
duğunu, TKP/ML-TİKKO'nun Kadıköy 
Emniyet Amirliği baskını ihbarını da ajan 
olarak bu örgüt içinde bulunan Engin Ka
ya'nm yaptığını" yazmıştın 

Aynı derginin 5 Mart 1988 günlü 
nüshasında ise, Devrimci Solun, Engin 
Kaya* yi yakalayıp sorguladığı ve bant ka
yıt çözümlerini elinde tuttuğunun, 1 Mart 
1980 günlü Yeni Çözüm Dergisinin özel 
sayısında yer aldığı; Emeğin Bayrağı'nın 
Mart 1989 tarihli nüshasında "Engin Ka
ya alçağı-temizlendi" başlığı ile örgüte 
önemli zararlar veren, dört devrimcinin 
katline sebep olan Engin Kaya'nm temiz
lendiğinin belirtildiği yazılmaktadır. 
2000'e Doğru Dergisinin 12 Mart 1989 ta
rihli nüshasında ise; İstanbul Emniyet 
Müdürünün, Engin Kaya'nm, dergilerin
de yer alan adreste polis tarafından ara
nıp bulunmadığını açıkladığı ve adı geçe
ni öldürenlerin bu şahsı bulabilmelerinin, 
öldürenlerle maktul arasında bir ilişki ol
duğu şeklinde değerlendirildiği yazılmıştır. 

Engin Kaya'nm cesedi, 17.2.1989 gü
nü İstanbul Kozyatağı semtinde boş bir 
arazide moloz yığınları arasında bulunup, 
boğularak öldürüldüğü anlaşılmıştır. Ce-
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sedin yanında, idam edilerek öldürüldü
ğünü belirten, Devrimci Sol imzalı bir bil
diri ele geçirilmiştir. 

Olayla ilgili olarak sürdürülen çalış
malar ve elde edilen bilgilerin değerlen
dirilmesi sonucu, olay ikillerinin Gebze ve 
Danca bölgelerinde barındıkları belirlen
miş, 7.3.1989 günü bu bölgede yapılan uy
gulamalar sırasında, Fatih Yavuz (K/Ulaş 
kod adlı) Engin Alaybaşı, Cafer Gölcek ve 
Mahmut Yamalak isimli Dev-Sol militan
ları yakalanarak gözaltına alınmışlardır. 

\apılan sorgulamalarında, "MİT 
ajanı olarak 2000'e Doğru Dergisinde teş
hir edilen Engin Kaya'nm ikamet ettiği 
evin kapısını kırarak, aradıklarını, halke
vinden çıkışında kaçırarak, gözleri bağlı 
bir vaziyette Gebze'deki bir gecekonduya 
götürdüklerini ve bu gecekonduda örgü
tün talimatı doğrultusunda beş altı gün sü
reyle sorguladıklarını, daha sonra örgütün 
üst düzeydeki militanlarına teslim edile
rek, boğazı sıkılmak suretiyle öldürülme
si eylemine iştirak ettiklerini ve Engin Ka
ya'ya yazdırılan mektuplardan bazılarının 
fotokopilerini belli yerlere koyup, bazı ga
zetelere de telefonla bilgi verdiklerini; ay
rıca, TİKKO örgütüne ait silahların sak
landığı yeri Engin Kaya'dan öğrendik
lerini" itiraf etmişlerdir. 

8.3.1989 günü, silahların saklandığı 
mahalle gidilerek, yapılan aramada, 12 ki
logramlık bir tüp içerisine yerleştirilmiş 
3 adet 7.65 milimetre çaplı tabanca, 
2 adet el yapısı bomba, 10 adet funye, 
87 adet mermi ele geçirilmiştir. Bu ara
da, iki sanığın yakalandığı Gebze'deki ge
cekonduda, Engin Kaya'nın sorgusunun 
banda alındığı teyp de elde edilmiştir. 

Yakalanan sanıklar, sorgularını mü
teakip, 21.3.1989 günü, sevk edildikleri İs
tanbul nöbetçi sulh ceza mahkemesince 
tutuklanmışlardır. 



T.B.M.M. B : 75 1 1 . 4 . 1989 O : 1 

Değerli milletvekilleri, bu söyledikle
rimi bir araya getirdiğimizde, "Tuzla 
Hadisesi" diye bilinen olayın, TKP/ML-
TİKKO örgütünce Kadıköy Emniyet 
Amirliğine baskın düzenlemesini engelle
mek için alman tertibat sonucu ortaya Sık
tığı, olayda ölenlerin, iddia edildiği gibi 
masum kimseler olmadığı, aksine, kara
kol baskını düzenleyicisi, hangi örgüte 
mensup olduğu aşikâr şakiler olduğu, 
açıkça gözler önüne serilmektedir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu, öl
dürme sebebi midir Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — Özetle, hadi
se, bir ihbarı değerlendiren polisin muh
temel olayları önlemek için aldığı tertibat 
esnasında, polisin "Dur" ihtarına'uyul
mayarak ateş açılması şeklinde ortaya çık
mıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Elin
de, ateş edilen silahlar var mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — Polis, o tarihte 
İstanbul'da uygulanmakta olan Olağanüs
tü Hal Kanunu ve Polis Vazife ve Salahi
yet Kanununun verdiği yetkiye dayana
rak, kendisine ateş açan şahıslara ateşle 
karşılık vermiş bulunmaktadır. 

Konuşmamın başında da belirttiğim 
gibi, yasalara olan saygım sebebiyle, da
va konusu olmuş bir olay için yorumda 
bulunmak istemiyorum. 

içişleri Bakanlığımız, teşkilat ve gö
revlerine ilişkin 3152 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi gereği, diğer görevleri yanında, 
bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını 
idare etmek suretiyle, devletin ülkesi ve 
milleti ile bölünmez bütünlüğünü, yurdun 
iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzeni
ni ve genel ahlakı, Anayasada yazılı hak 
ve hürriyetleri korumak; sınır, kıyı ve ka
rasularımızın muhafaza ve emniyetini sağ

lamak ve denetlemek, suç işlenmesini ön
lemek, suçluları takip etmek; kısaca, iç gü
venliği ve asayişi temin ve kamu düzeni 
ve genel ahlakın korunması ile görevlidir. 
Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmenin 
gayret ve idraki içindeyiz. 

Bu hadise sonucu kamuoyunda poli
se karşı bir güvensizlik duyulduğu görü
şüne katılmıyoruz. Yukarıda sayılan gö
revler gereği, diğer hak ve hürriyetler gi
bi, Anayasanın 17 nci maddesinde yer alan 
kişi dokunulmazlığını korumak da polisin 
görevidir. Polis, ihbarla ilgili olarak terti
bat almasa ve bunun sonucu ihbarla be
lirtildiği gibi, bir polis karakolu basılarak 
görevliler şehit edilseydi, o zaman, kamu
oyu, kendi karakolu ve memurlarını ko
ruyamayan polisin vatandaşın can ve mal 
emniyetini nasıl koruyacağını sormayacak 
mıydı? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Fara
ziyelerle adam öldürülebilir mi Sayın 
Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKA-
DİR AKSU (Devamla) — Olayda, Ba
kanlığımızın tarafsızlığını yitirdiği şeklin
deki bir görüş de doğru değildir. Zira, 
olayla ilgili herhangi bir yorumda bulu
nulmaktan kaçınılmış, adlî makamların 
bu konuda en doğru kararı vereceklerin
den emin olduğumuz için, sadece, edini
len bilgi, basın vasıtasıyla kamuoyuna 
açıklanmıştır. 

Bu devlet, bu millet, bu güvenlik güç
leri, bu güzel ülke bizimdir. Devletimizin 
ülkesi ve milletiyle bölünmezliği ve ana
yasal hak ve hürriyetlerin korunması, hu
zur ve asayiş ortamının sürdürülmesi, İçiş
leri Bakanlığının olduğu kadar, hepimizin 
de başlıca görevlerinden biridir. 

Bu nedenlerle, Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergeye katılmadığımı bildi
riyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, Sayın İsmail Köse... (DYP sı
ralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA İSMAİL 
KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Muğla Milletvekili Sayın 
Musa Gökbel ve arkadaşlarının, "Tuzla 
playı" diye bilinen, E-5 karayolu üzerin
de emniyet mensuplarının yapmış olduk
ları bir operasyon sonucunda yanlış hare
ket ettiklerinden dolayı verilen araştırma 
önergesi üzerinde Doğru Yol Partisi Gru
bu adına düşüncelerimi arz etmek üzere 
huzurunuzdayım; grubum ve şahsım adı
na hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu araştırma 
önergesinin böyle bir günde verilmesinden 
dolayı, bu teşkilatta çalışmış bir kişi ola
rak, üzgünüm. Bugün, Türk Polis Teşki
latının 144 üncü kuruluş yıldönümüdür. 
Bu bakımdan, polisin bayram yapmış ol
duğu bir günde, Polis Teşkilatımızın ken
di bünyesinde çok mutlu bir gününde, 
kendisini araştırma ve kendisini sıkıntıya 
sokan böyle bir önerge üzerinde konuş
mak, gerçekten, benim için biraz sıkıntı
lıdır; ancak, görevini yapan insanların, el
bette, kendilerine kanunlarımızın ve Ana
yasamızın vermiş olduğu ölçüler içerisin
de hareket etmesinin ve böyle önemli bir 
müessese mensubu olan Türk Polisinin, 
her önüne geldiği yerde de silahını kullan
mayacağının idraki içerisinde olması la
zımdır. Bu itibarla, Türk Polis Teşkilatı
nın 144 üncü kuruluş yıldönümünü bu ve
sileyle kutluyorum, bu teşkilatta çalışan 
bütün mensupları tebrik ediyorum ve gö
revleri başında şehit olan polislerimizi rah
metle anıyorum. 

Değerli milletvekilleri, araştırma 
önergesine konu olan olay hassastır. İkti
dar mensuplarının her zaman çıkıp bu 
kürsüden, "12 Eylülden önce... 12 Eylül
den önce..." diyerek yapmış oldukları fev-
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kalade büyük istismara, böyle bir hadisey
le şahit olmanın ve şu anda verilmiş olan 
bir araştırma önergesiyle bunun cevabını 
vermenin sıkıntısını çektikleri için, o ba
kımdan da mutluyum; çünkü bakın, Sa
yın Bakan burada hüviyet verdi, "bu dört 
kişinin gerçekten masum kişiler 
olmadıklarını" söyledi. Kendisi harflerle 
belirtti; ama, ben o harflerin ne manaya 
geldiğini söyleyeyim : Türkiye Komünist 
Partisi Marksist Leninist Örgüte mensup 
dört kişinin, bir silahlı kuvvetimizin de
posunu soymaktan sanık veya başka icra
atlarda bulunan bu şahısların böyle bir 
operasyon sonucunda öldürülmesinden 
dolayı büyük hadiselere veya basında yan
kılara sebep olması, elbette ki önemli bir 
olaydır. İşte, iktidar partisi mensuplarının, 
12 Eylülden öncesi gibi daha henüz bir tek 
olayla karşılaştıkları anda dahi, şurada ve
rilen bilgilerden, bu meselelerin millî me
sele olduğunun ve bu meselelere parti açı
şından bakamayacağının inşaallah şuuru
na varmış olmalarını temenni ederim. 

VEFA TANIR (Konya) — Beş daki
ka evvel Başbakan başka açıdan baktı, beş 
dakika evvel. Zabıtta var. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Ger
çekten, ben de şahit oldum; Sayın Başba
kan buradan, "Efendim, hiçbir zaman 
Türkiye 12 Eylül öncesine dönmeyecektir" 
dedi. Bırakın Yüce Mecliste oturan mil
letvekillerini, bu vatanı seven hiçbir vatan
daşımızın, hiçbir kimsenin burnunun ka
namasını istemesi, hele böyle, TİKKO, 
TKP/ML şeklindeki, devletin rejimini de
ğiştiren, devleti, müesseseleriyle ortadan 
kaldırmak isteyen -ki, bu müesseselerin 
başında da Türkiye Büyük Millet Meclisi 
geliyor- bu müesseseleri ortadan kaldırma 
düşüncesinde olan insanların icraatını ne 
benimsemeleri ne de onların yapmış ol
dukları fiillerin yanında olmaları mümkün 
değildir. Dokuz sene geçmesine rağmen, 
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Sayın Başbakan, maalesef, az önce bura
dan yine "12 Eylülden önceye 
dönülmeyecek" şeklindeki beyanıyla me
seleyi istismar etmiştir. Biz, her türlü ola
yın karşısındayız; bu şekildeki düşünce sa
hiplerinin yapmış olduğu olayların karşir 
smdayız. Her kürsüye çıkışımızda, bu me
selelerin millî açıdan değerlendirilmesini, 
devletin bütünlüğü, milletimizin bölün
mezliği açısından değerlendirilmesinin 
icap ettiğini her partili mensubumuz söy
lemişlerdir. 

Onun için, meseleye, güneydoğuda 
olsun veya İstanbul'da olsun, nerede olur
sa olsun, bu şekilde bakılmadığı ve bu şe
kilde tedbir düşünülmediği takdirde bu 
hadiselerin de sonu gelmeyecektir. 

Türk polisi, işimize geldiği zaman 
başımızın üzerinde, işimize geldiği zaman 
da tenkite müstahak bir müessese mensu
budur. Ama, yine parti olarak diyoruz ki, 
Doğru Yol Partisinin siyasî düşüncesinde, 
Türk Polisi ile demokrasi özdeşleşmiştir. 
Türk Polisi sivil idaremizin sembolü ha
line gelmiştir. Bu müessesemiz ne kadar 
güçlü, ne kadar dirayetli, araç-gereç ve 
maddî yönden ne kadar mükemmel du
ruma gelir ise, demokrasimizin ayakta kal
ması da bu müessesenin durumu ile he
men hemen eşit orantılıdır. Onun için, 
müessesenin içinde bulunan insanların ic-
raî faaliyette bulundukları zaman yapmış 
oldukları yanlıslann murakabesi; soruştur
ması ayrı bir konudur, bu müessesenin 
muhafaza edilmesini ve dinamik bir vazi
yette ayakta kalmasını sağlamak ayrı bir 
konudur. 

Öyle ise, buradaki olaya iki ayrı açı
dan bakmak lazımdır. Polisin ihmali var 
ise, olay adlî makamlara intikal etmiştir, 
olay adlî makamdadır; olay adlî makam
da görüşülürken elbette ki, polisin de varsa 
kusuru, tespit edilecek ve gereği ne ise o 
yapılacaktır. 

İkinci konu : Bu dört kişinin öldürül
mesi olayından çok sonra bir başka kişi öl
dürülüyor ve bu kişinin, bazı basına göre 
MİT mensubu, bazılarına göre de yine 
aynı örgütün içerisinde bulunan bir kişi 
olduğu iddiası ortaya atılmış bulunmak
tadır. Tabiî, bunlar adlî makamların araş
tırması, soruşturması ve vereceği kararlar
dan spnra aydınlığa kavuşacaktır. Ancak, 
yine üzüntü ile belirtmek isterim ki, millî 
müessese televizyonda TİKKO mensubu
nu çalıştıran İktidar Partisi, burada, Sa
yın İçişleri Bakanımızın, TIKKO mensu
bu olarak vermiş olduğu hüviyetten kö
tümser mahiyette bahsetmesi, biraz tena
kuz olsa gerek. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Onla
rı da öldürsünler; bu memlekette hiç sol 
kalmasın... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Öl
dürmek değil; ama, bu fikrî yönüyle de... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, 
hayır; öldürsünler size göre. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

KAMER GENÇ* (Tunceli) — Uta
nın şu kürsüden yapmış olduğunuz konuş
malardan. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — ... 
Fikrî yönüyle de yapmış olduğu tahribat, 
silahlı yapmış olduğu tahribattan daha 
tehlikelidir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz za
ten fikirlerden korkuyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen 
efendim... 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Onun 
için, yapmış oldukları icraatın tenakuzu
na işaret etmek istiyorum; bu zihniyet, bu 
millf müesseseyi tahrip etmeye devam et
mektedir. Onun için, önce bu müessese-
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deki TIKKO mensuplannı o görevden alı
nız, ondan sonra sokaktaki silahlı TIK-
KO'culann yapmış oldukları icraatları ön
lemeye çalışınız. (ANAP sıralarından al
kışlar) Söylemek istediğim budur. 

Sayın Bakanın, güvenoyu aldıkları şu 
gün, beraberce çalışmış olduğumuz bir 
teşkilatın kuruluş yıldönümünde, böyle bir 
araştırma önergesi ile karşı karşıya gelme
sinden -samimi söylüyorum- ben de üzün
tülüyüm; ama şunu söylemek istiyorum : 
Memleketimizin ve milletimizin bütünlü
ğünü korumak yolunda Doğru Yol Partisi 
olarak millî menfaatlerimiz yönünden alı
nan her tedbirin yanında olduğumuzu yi
ne söylemek istiyorum. Bu fikir sahipleri
ni bu müesselerden uzaklaştırmadığmız 
müddetçe, sokâktakilerin elinden silahla
rı alamazsınız. Onlann yapmış olduğu 
tahribat, bir merminin değil, binlerce 
merminin yapmış olduğu tahribattan çok 
daha tehlikelidir. 

Bu düşüncelerle, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (DYP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — SHP Grubu adına, Sa
yın Musa Gökbel; buyurun efendim 
(SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MUSA 
GÖKBEL (Muğla) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına hepinizi saygıy
la selamlarım. 

Konuşmama başlamadan önce, ben
den önce konuşma yapan kıymetle millet
vekilimiz Doğru Yol Partisi Grubu Sözcü
sünün değindiği bir konuya açıklık getir
meyi görev biliyorum. 

Önce, bu önerge, bugün verilmemiş
tir. Bu önerge, önergede bahsedilen olay 
olduktan dört gün sonra, yani 12 Ekimde 
verilmiştir. Gündeme bugün gelmiş olma
sı, Meclisin çalışma takvimine, İçtüzüğü-
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ne bağlı bir rastlantıdan dolayıdır. Ancak, 
bu rastlantı da bize şu imkânı verdi: Ben 
de, 144 üncü kuruluş yıldönümünü kut
layan onurlu Türk Polisine bu kürsüden 
partim ve şahsım adına nice başarılı yıl
lar temenni ediyorum ve devletimizin, de
mokrasimizin koruyucusu olma görevini 
sürdürmelerini yürekten diliyorum, bu 
mesajı buradan iletiyorum. 

Burada ikinci şanssızlık da, Sayın Ba
kanımız güvenoyu aldıktan hemen birkaç 
saat sonra, gerçekten bu kadar kritik, bu 
kadar can alıcı bir konunun Meclis kür
süsüne gelmiş olmasını, ister kendisinin 
şanssızlığı, isterse şansı olarak kabul ede
lim. Şanssızlığı şurada : Olayın oluş tari
hindeki sorumlu bakan mutlaka siz değil
diniz; ancak, bu kürsüden Hükümet adı
na yaptığınız açıklamalar, bundan önce yi
ne Meclis gündemine bir gensoru yoluy
la gelmiş olan bu konu münasebetiyle da
ha önceki içişleri Bakanımızın ifadeleri
nin aynıdır. Burada, yazılı metni motamo 
yeni Bakandan dinlemek durumunda 
kaldık. 

Her iki Bakanımızın da kritik bir 
noktada bir yanılgısını belirledik. Bu ya
nılgıda, önce Anayasanın okunması ve yo
rumlanması verildi bize. Her iki Bakanı
mız da Anayasanın 138 inci maddesini, 
gerçek amacından, hatta yazılı olduğu me
tinden saptırır bir tarzda okudular. Denil
di ki, "Yargıya intikal etmiş bir konu Mec
liste görüşülemez." Bu konu için de Ana
yasanın 138 inci maddesinin üçüncü fık
rasını zikrettiler. Ben şimdi bu kürsüden 
Anayasanın 138 inci maddesinin üçüncü 
fıkrasını, tekrar okuyup, doğrusunu tüm 
Meclisin bilgisine sunmak istiyorum : 

"Görülmekte olan bir dava hakkın
da Yasama Meclisinde yargı yetkisinin 
kullanılması ile ilgili,soru sorulamaz, gö
rüşme yapılamaz veya herhangi bir beyan
da bulunulamaz." Yani, Anayasa, "Bu ko
nu Mecliste görüşülemez" demiyor; Ne 
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diyor : "Yargı yetkisinin kullanılmasıyla 
ilgili görüşme yapılamaz." Biz burada yar
gı yetkisi kullanılsın ya da kullanılmasın 
diye bir görüşme yapmıyoruz. Ya ne ya
pıyoruz? Biz, olayın gelişmesini, Meclisin 
bilgisine ve Türk kamuoyuna sunuyoruz. 
Yargı, elindeki yetkiyi bugünkü yasal güç
leriyle dilediği gibi kullanabilir. Onun 
için, bu konuşmanın, şimdiki içişleri Ba
kanımızın belirttiği gibi ya da ondan ön
cekinin anlattığı gibi, "Bu konu mahke
meye intikal etmiştir, bu konu Mecliste 
görüşülemez" diye hiçbir kısıtlama oldu
ğu kanaatinde değilim. Önce bunu düzelt
mek istiyorum. 

Düzeltilme ihtiyacında olan bir baş
ka konu var : Sayın Bakanımız, buradaki 
konuşmalarında, "Olayda ölenler, iddia 
edildiği gibi, masum kimseler değil" di
ye bir ibare kullanıldı. Önergemiz çok 
açık, çok net. Ölenlerin masumiyetini sa
vunmadık; ama suçluluğunu da savunma
dık, hatta ölenler suçlu bile olabilir. Bizim 
burada savunduğumuz, önergemizle or
taya çıkarmak istediğimiz, demokratik hu
kuk nizamının temellerini savunmaktır; 
yoksa, ölenlerin suçlu mu, suçsuz mu ol
duğuna karar verecek organ ne biziz, ne 
de sizsiniz; ölenlerin, yaptıkları fiillerin
den, düşündüklerinden dolayı, suçlu mu
dur, suçsuz muduf kararını bağımsız Türk 
mahkemeleri verecek. 

Bakan çok açık ifade etti; her biri, 
zanlı. Bir tanesi Kandıra baskınından do
layı zanlı. Sayın Bakanımız bu konuya 
açıklık getirmelidir; zanlı ile suçlu aynı şey 
midir demokratik hukuk devletinde? 
(SHP sıralarından alkışlar) Diğeri, "Bil
mem hangi eylemlerinden dolayı, Askerî 
Yargıtayda karar aşamasında..." 

Arkadaşlar, demokratik hukuk dev
letini savunuyorsak, mahkeme kararı ke
sinleşmediği sürece, herkes masumdur. 
Biz burada, bu Mecliste demokratik hu-
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kuk devletinin temel kurallarını savunu
yoruz. Ha, ölmezdi de Askerî Yargıtayda 
mahkûm olurdu. Başka? Üçüncü ölenin 
kendisiyle ilgili hiçbir ihbar yok. Ya ne 
var? Babası bir tarihte polismiş de -ola
bilir- polislikten atılmış da... Ölen insanın 
babasının suçlu ya da suçsuz olması, ken
disinin polislikten istifa etmesi ya da ko
vulmasının, olayla ilgisini hiç bağdâştı-
ramadık. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Danış-
tayda beraat kararı almış. Sayın Bakan 
bunu biliyor; ama burada söylemiyor. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Ko
nu, ölenlerin suçluluğu veya suçsuzluğu da 
değildir ayrıca. Ya nedir? içişleri Bakan
lığının yetkilerini belirleyen 3152 sayılı Ya
sa çok açık olarak diyor ki, -Bakanımız bu
rada tekrar etti- "Bakanlığa bağlı iç gü
venlik kuruluşlarını idare etmek suretiy
le, ülke ve milletiyle bölünmez bütünlü
ğünü, yurdun iç güvenliğini, asayişini, ka
mu düzenini, genel ahlakı, Anayasada ya
zılı hak ve hürriyetleri korumak, sınır ve 
kıyı karasularımızın muhafaza ve emniye
tini sağlamak ve denetlemek, suç işlenme
sini önlemek, suçluları takip etmek ve ya
kalamak..." Ne imiş içişleri Bakanlığımı
zın görevi? Önce, Anayasada yazılı hak ve 
hürriyetleri korumak. Ne ile koruyacak? 
Önce, polisle koruyacak. Nedir Anayasa
mızdaki insanın birinci hakkı? Yaşama 
hakkıdır. Suçlu da olsa, suçsuz da olsa, 
içişleri Bakanlığımızın birinci görevi, ön
ce, insanımızın yaşama hakkını muhafa
za etmektir. (SHP sıralarından alkışlar) 
Yaşama hakkını muhafaza etmediğimiz 
sürece, hiçbir bütünlüğümüz, hiçbir de
mokratik hukuk devleti kuralımız kalmaz. 

Bu suçları ve suçluları engelleyebil
mek için ne yapılması gerekir? Bu bakan
lığın yetkisinde, "öldür" yedcisi yoktur. Ya 
ne var? "Yakala" yetkisi var. içişleri Ba
kanlığının yetkilerini belirleyen yasada, 
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"Öldür" yetkisi verilmemiş, "Yakala" 
yetkisi verilmiştir. 

Sayın Bakanımız görüşlerinin daya
naklarından bir tanesi olarak, Polis Vazi
fe ve Salahiyetler Kanununu gösterdi. Bu 
kanunun, polise silah kullanma hakkını 
veren 16 ncı maddesinin hiçbir sıkkında, 
polis için, "öldürür" diye bir ibare yok. 
\a ne var? Polise silah kullanma hakkı var. 

Sayın milletvekilleri, bir suçluyu ya
kalamak için silah kullanma hakkını kul
lanmakla, suçluyu öldürme arasında temel 
bir fark vardır. İste, bu gensoruyu hazır
larken, bizim çıkış noktamız buydu. Buna 
nereden geliyoruz? Sayın Bakan, açıklama
sında, "tüm il emniyet müdürlüklerine, 
17.9.1988 tarihinde .Kırşehir Cezaevinden 
kaçanların yakalanmasıyla ilgili olarak tel 
emri verildiğini" arz etti Açıklamaya gö
re, bu tel emrinden dolayı, polis yirmi gün
dür, her ilde, gireni çıkanı kontrol etmek
te imiş -başlangıç açıklaması böyle- her na
sılsa bu araba gelmiş, .bu araba bir otobü
sün arkasındaymıs, "dur" demişler, son
ra ateş edip kaçarken polis de ateş etmiş... 
Eğer, olay açıklandığı gibiyse, orada ben 
de polis olsam, tabiî ben de ateş ederim; 
ama nereye ateş ederim? Hele hele çelik ye-
lekli isem, arabanın tekerleklerine ateş ede
rim, arabayı durdururum; ilk yapacağım 
budur, ama ateş nereye edilmiş? Tabiî, ben 
Sayın Bakan gibi, belgelere sahip değilim. 

Basındaki fotoğraflardan gördüğüm 
kadarıyla, söz konusu aracın damına köp
rüden ateş edilmiş ve aracın damı eleğe 
dönmüş. \ani, amaç durdurmak değil, ya
kalamak değil. 

Sonra, Sayın Bakanımız açıklamala
rında, yine bir başka kritik noktayı geti
riyor, "Kırşehir olaylarıyla ilgili her ne ka
dar tedbir alınmışsa da, daha sonra alı
nan bir istihbaratla, burada daha güçlü 
bir engel ya da yakalamak için operasyon 
düzenlenmiştir" diyor. 

Arkadaşlar, bu husus şunu kanıtlıyor 
mu? Polis, söz konusu eylemciyse eylem
ci, anarşistse anarşist, teröristse terörist 
her neyse, ölenlerin faaliyetleri hakkında 
daha önceden bilgi sahibidir; yani yaka
lama imkânına sahiptir. Çünkü, dün po
lis yıldönümünü kutlarken, Cumhurbaş
kanımızdan, Başbakanımıza ve Sayın Ba
kanımıza kadar herkes, polisimizin araç 
bakımından ne kadar güçlendiğini, han
gi imkânlara sahip olduğunu ve artık 1980 
öncesi imkânlarla hareket etmediğini söy
lüyordu. 

Kızılay Meydanında çimleri bekleyen 
panzer varsa, aynı panzer Tuzla'da yolu 
bekler, bu aracı durdurabilir, bu 4 insanı 
yakalar ve suçlu iseler, bağımsız Türk 
mahkemeleri de mahkûm ederdi. 

İşte, olayın oluş yönü bu biçimiyle 
yasaların verdiği hakkın kullanılması de
ğil; yasaları dilediğin gibi yorumlayıp, 
devleti, kendin sanmanın bir özlemidir. 
Onun için de, bunun adı devlet terörüdür. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Ben, bunu devlet terörü olarak vur
gulayıp bırakmak istemiyorum. Ya nedir 
isteğimiz? Önergemizde çok açık; bu ko
nuda suçlanan, Türk Polisi değildir. Ya ne
dir? Bu operasyona katılan insanlardır. Bu 
suçlamayı da artık biz söylemiyoruz. 
Cumhuriyet savcıları, bu olayda polisin 
suçlu olduğuyla ilgili kanıtlar elde etmiş 
ve olayı mahkemeye intikal ettirmiştir. 

Buradaki olayda, biz, istediğimiz ka
dar ölenler hakkında atalım tutalım; hat
ta, bu olayı savunmaya kalkan bizleri, san
ki, anarşistlerin, teröristlerin müdafaacı-
sıymış gibi gösterip, kamuoyunda, bilgi 
yanlışıyla, çarpık bir mantığı istediğimiz 
kadar sergileyelim, gerçeğin üstünü örte-
meyiz arkadaşlar. 

Bu mantıkla gidersek, bir gün, içi
mizden birisi, buradan Oran'a giderken, 
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biri sizi polise ihbar eder de Yıldız yoku
şunda taranırsanız, sizin de cebinizden bir 
tabanca çıkabilir; milletvekili olmakla ayrı 
muameleye tabi tutulabileceğinizi hiç dü
şünmeyin. 

Sayın milletvekilleri, onun için, he
pimizin görevi -belki Hükümetin ve Ba
kanımızın da bu konuyla hiçbir ilgisi yok-
polisimizin, belki polisimizin en ucunda
ki herhangi birisinin bu konuda varsa ih
mali, varsa kastı, varsa korkusu veya ha
yır bunlar yok da, polisin kendi can gü
venliğini sağlayabilmesi için bu vahim olay 
ortaya çıkmışsa, bunu belirlemeliyiz. 
Kimle belirlemeliyiz? Bunu, İçişleri Ba
kanının belirleme hakkı vardı; ancak, ola
yın üzerinden sekiz gün geçtiği zaman bile 
kamuoyunda bu olay bütün boyutlarıyla 
tartışılırken, Bakan, taraf olarak, ölenleri 
suçlayıp, olaya katılan polisleri savunmuş
tur. Sonuçta, savunduğu polisler suçlu ola
rak mahkemeye gitmişlerdir ve bugün yar
gılanmaktadırlar. 

Onun için, İçişleri Bakanlığı, konuyla 
ilgili tarafsızlığını kaybetmiştir ve tarafsız
lığını kaybeden İçişleri Bakanlığının,' bu 
olayı tarafsızca değerlendirecek bir kuru
la ihtiyacı vardır. Bu kurul da sizsiniz, siz 
milletvekillerisiniz arkadaşlar. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Bu ve buna benzer olaylarla ilgili ola
rak, onur abidemiz, demokrasimizin gü
vencesi sayılan kolluk kuvvetlerine, Türk 
halkı artık kuşkuyla bakmak durumunda 
kalmıştır. Vatandaşlarımızı bu kuşkudan 
arıtabilmenin yolu, böyle bir araştırma ile 
açık seçik ve net olarak olayı ortaya ser
mektir. Saydam olmak, açık olmak, açık 
seçik olmak, aynı zamanda, Hükümetin 
de bir programıdır; bunu sağlayacak olan
lar, Anavatanlısıyla, Doğru Yollu suyla, 
SHP'lisiyle bizleriz arkadaşlar. 

Parmağınızı kaldırarak bu önergeyi 
reddetmeniz, işin kolaycılığıdır. Bu, vatan

daşlarımız arasındaki geniş bir kesimin 
polisimize kuşkuyla bakmasının önüne 
geçmeyecektir; belki gerçekten masum 
olan birkısım polisimizin vatandaş nezdin-
de korkulu, kuşkulu olarak izlenmesinin 
önüne geçmeyecektir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak 
önerimiz çok açıktır. Bu konuyu Meclis 
araştırması şekline getirelim, bu ve ben
zer operasyonlara katılmış olan görevlile
rimiz varsa, önce İçişleri Bakanlığı görev
lilerimizi bu konudaki kaygılardan arıta
bilmek için, en yetkili bir kurul olarak bir 
Meclis araştırmasına "evet" diyelim. Gö
revle ilgili olarak, mecbur kalıp böyle bir 
yola gitmişlerse, polisimizi aklayalım, gü
venlik güçlerimizi aklayalım. Eğer kasten 
hareket etmişlerse, o zaman, sorumluları 
bulalım, yakalayalım, cezalandıralım. 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bu adına, Sayın Hasan Çakır; buyurun 
efendim. 

ANAP GRUBU ADINA HASAN 
ÇAKIR (Antalya) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; SHP Muğla Milletvekili 
Sayın Musa Gökbel ve arkadaşları tara
fından Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına verilen önerge hakkında, Ana
vatan Partisi Grubunun görüşünü açıkla
mak üzere huzurlarınıza gelmiş bulunu
yorum. Yüce Meclisin değerli Başkan ve 
üyelerini saygılarımla selamlarım. 

E-5 Karayolu Tuzla mevkiinde 
7.10.1988 tarihinde saat 13.00 sıralarında, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü mensupla
rı tarafından, 4 kişinin öldürülmesiyle so
nuçlanan bir operasyon yapılmıştır. Ka
muoyuna "Tuzla operasyonu-Tuzla olayı" 
olarak intikal eden bu hadise ile ilgili, 
SHP'nin sayın milletvekilleri, 12.10.1988 
tarihli önergeleriyle Meclis araştırması is
temektedirler. Meclis araştırmalarına ge-
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rekçe olarak da -dikkatinizi çekerim- ge
rek İçişleri Bakanlığının, gerek emniyet 
yetkililerinin açıklamalarına kaynak gös
terildiği şekliyle, basındaki haberlere gö
re, operasyonun yapılış şekli kısaca anla
tılıyor; "Mühim bir olay var; basında bu 
olay hakkında birtakım haberler veriliyor, 
bu haberlere kaynak olarak da içişleri Ba
kanlığının veya Emniyet Genel Müdürlü
ğü yetkililerinin vermiş oldukları bilgile
re istinaden..." denilerek, bir Meclis araş
tırması isteniliyor. 

Önergede, olay, basından alman şek
line göre kısaca jzah edildikten sonra, ay
nen şöyle devam ediliyor : "Dur ihtarına 
uymayan araçtakiler ateş ederek kaçma
ya çalışırken, aynı bölgede aynı amaç için 
pusu kurmuş olan 5 ayrı timin, kaçmaya 
çalışan aracı ateş altında tutmaları sonu
cunda, 4 kişi ölü olarak ele geçirilmiştir. 
Olaydan sonra araçta yapılan aramada, 
bir tanesi 7,65 milimetre çapında el yapı
mı, diğeri 14'lük olarak nitelendirilmek 
üzere 2 adet tabanca ve bunlara ait birer 
şarjör bulunmuş, bunun dışında bomba 
ve benzeri maddeye rastlanmamıştır." . 

KAMER GENÇ (Tunceli) — 14'lük 
silah da yok; o sonradan uyduruldu!.. 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Sizin 
arkadaşlarınızın vermiş oldukları önergeyi 
okuyorum; kendilerine söyleyin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır 
efendim!.. Senin Bakanının çelişen beyan
ları var. 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Sa
yın önerge sahipleri olay hakkında kısaca 
bilgi verdikten sonra, Meclis araştırması 
istemlerine gerekçe olarak şöyle devam 
ediyorlar: "İşte bütün bu bilgilerin ışığı 
altında..." Hangi bilgiler?.. Olay ne zaman 
olmuş?.. Olay 7.10.1988 tarihinde, saat 

— 35 
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13.00 sıralarında Tuzla mevkiinde olmuş. 
Önerge ne zaman veriliyor; önerge 
12.10.1988 tarihinde veriliyor. "Bütün bu 
bilgilerin ışığı altında..." Hangi bilgiler?.. 
Basma intikal eden bilgiler, \fetkili ma
kamlardan değil; İçişleri Bakanlığından 
değil, İstanbul Valiliğinden değil, Emni
yet Genel Müdürlüğünden değil, operas
yona iştirak eden emniyet görevlilerinden 
değil, "Basına intikal eden bilgilerin ışığı 
altında..." deniliyor ve şu gerekçelerle 
Meclis araştırması açılması isteniyor: 

" 1 . İstihbaratın yapıldığf andan 
operasyonun yapıldığı ana kadar polisin 
her aşamada zanlıları canlı olarak yaka
lama imkânına sahip olduğu, bu imkâna 
rağmen, bunun kuUanılmayarak, polisin 
esas görevi olan zanlıları yakalama ama
cının ötesine geçen ve sonuçlan kamu vic
danını rahatsız eder bir şekilde, 4 kişi öl
müştür. Bu sonuç, kamuoyunca da korku 
ve kuşkuyla izlenmiş, konuya açıklık ge-
tirilemeyişinden dolayı, giderek, polise 
karşı bir güvensizlik noktasına ulaşmıştır." 

Sayın milletvekilleri, kamu çok. mü
him; gerçekten, olmaması lazımdı. 4 kişi 
ölmüş... Arkadaşlarımızın kanaatlerine 
aynen iştirak ediyorum; ölen kim olursa 
olsun, 4 kişi öldürülmüş; Mühim bir olay; 
ölmemesi lazım, olmaması lazım. Ölüm 
bir netice değildir, ölüm yokluktur. Mü
him olan, öldürmeden yakalamaktır; po
lisin vazifesi budur, öldürmemek t ir. (SHP 
sıralarından alkışlar) Öldürmeden yaka
lamak ve ölümle gidecek olan gizli belge
leri, gizli bilgileri, gizli sırları tarihin ka
ranlıklarına göndermemektir; fakat bura
da mühim bir olay var; ölümle neticelen
miş bir olay; ama, olayın üzerinden dört 
gün geçmiş ve sadece günlük basından ve
ya mecmualardan elde edilen bilgilere gö
re, "Polisin bu olayda zanlıları yakalama 
imkânı mevcuttu, isteseydi zanlıları yaka
layabilirdi ve öldürmezdi; ama, yakalama 
imkânı varken öldürdü" deniyor. 

file:///fetkili
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Değerli milletvekilleri, bu, Türk Po
lisi hakkında çok ağır bir peşin hüküm. 
Nasıl ki, zanlı olanların hayatı çok mü-
himse, suçlu da olsa, en ağır suçları işle
miş de olsa, hayatı mukaddes ise, görev ya
pan Türk Polisinin kendisi ve şahsiyeti de 
o kadar mühimdir. Burada, birini diğeri
ne tercih etmemek, gerçeği tespit etmek 
lazım. 

Değerli milletvekilleri, olay üzerinden 
dört gün geçmiş; ilgililerden, yetkililerden, 
sorumlulardan, devletin ilgili makam ve 
mevkilerinden herhangi bir belge ve bilgi 
alınmadan, sadece günlük basına göre bu 
hükmü çıkarmak fevkalade hatalıdır. Bu 
durum, hayatı pahasına vazife yapan, dev
letini koruyan, vatandaşının can emniye
tini, mal emniyetini koruyan Türk Polisi 
üzerinde fevkalade menfi etki yapar. 

Araştırma istenilmesine gerekçe ola
rak gösterilen ikinci sebep olarak, "Ola
yın üzerinden dört gün gibi bir uzun sü
re geçmesine rağmen, kamuoyunu tatmin 
edecek, kuşkulan giderecek bir açıklama 
yapılmadığı gibi, böyle bir sonucu sağla
yacak araştırmaya bile ihtiyaç duyulma
dığı anlaşılmıştır. Hatta, ilgili Bakan, olay
la ilgili olarak, savunan beyanlarda bulu
narak konudaki tarafsızlığını yitirmiştir" 
denilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
olay üzerinden dört gün geçmiş... Olay 
tahkikat safhasında... Mühim bir iddia ile 
karşı karşıyasmız... içişleri Bakanı (sorum
lu Bakan), konuyu bütün teferruatı ile 
dinlemeden, müfettişlerine, yetkili valisi
ne, emniyet müdürüne olay hakkında ob
jektif olarak tahkikat yaptırıp, neticeyi, el
de etmeden polisleri suçlayabilir mi, 
mümkün mü?.. Mümkün değil. Peki, bu 
belge ve bilgileri almadan, ölmüş olanlar 
için de, "Ölümü hak etmiştir" veya "Öl
meye layıktır" diyebilir mi?.. Diyemez. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Baka

nınız diyor Bak anınız: tutanaklara bak. 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — 
Diyemez! 

Bakanın böyle bir beyanatı yoktur. 
Sizin bu belgeleriniz, sizin bu bilgileriniz, 
sadece kaynak olmaması icap eden gün
lük basındaki haberlere göredir. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri) 

3. Bu olayda, görevlilerce, ne Ana
yasanın 'Temel Haklar' bölümündeki ya
şama hakkına ve ne de Polis Vazife ve Sa-
lahiyat Yasasındaki silah kullanma amaç 
ve şartlarına uygun davranılmadığı izle
nimi doğmaktadır. 

İlgili Bakanın bu konudaki eylemsiz
liği, taraflı beyanları, bundan sonra Ba
kanlık eliyle yürütülecek bir soruşturma 
sonuçlarına güven duyma imkânını orta
dan kaldırmıştır." 

Değerli milletvekilleri, çok acele ve
rilmiş bir önerge; fevkalade hatalı, yanlış 
zamanda verilmiş bir önerge. Dört gün 
içerisinde, emniyet görevlilerinin Anaya
sayı ihlal ettiklerine, Polis Vazife ve Sala-
hiyat Kanununa göre üzerlerine düşen gö
revleri yapmadıklarına, basın haberleriy
le nasıl kanaat getiriyorsunuz, nasıl suç
luyorsunuz? Bu suçlama hakkını kendiniz
de nasıl görüyorsunuz? (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sonra, ilgili Bakan da... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Aksi
ni müdafaa ediyor musun? 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Ak, 
sini müdafaa yönünde şimdi bir şey söy
lemiyorum; sabret, sonunda söyleyeceğim. 
Dinlemesini bil. 

Nasıl, dört gün içerisinde, polis, Ana
yasayı ihlal etmiş, Polis Vazife ve Salahi-
yat Kanununu ihlal ederek 4 kişinin ölü
müne sebep olmuş ve ilgili Bakan da ta
raflı tutumlarıyla, yanlı tutumlarıyla gü
venilirliğini yitirmiş?.. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Tuta
naklar elimde. 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — 
Onun için İçişleri Bakanlığına güven duy
gusu yok, bunun için Cumhuriyet savcı
lığına güven duygusu yok, bunun için 
memleketin hâkimlerine güven duygusu 
yok; Meclis araştırması yapılacak... Öyle 
mi? Mümkün mü? Mümkün mü değerli 
milletvekilleri? 

CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — 
Sizce Meclis araştırması o anlama mı 
geliyor? 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — İçiş
leri Bakanlığının görevi ayn, cumhuriyet 
savcılığının görevi ayn, hâkimlerin görevi 
ayn. Hepimiz biliyoruz, demokratik bir ül
keyiz. Devletimiz, kuvvetler aynlığı pren
sibine göre idare edilmektedir. Yasama, yü
rütme, yargı organlannm vazifeleri Ana
yasa ile tespit edilmiş. Biri görevini yap
mazsa, bir diğeri görevini elbette yapacak
tır. Yasama ve yürütme organlan tarafın
dan bu konularla ilgili tetkikat ve tahkikat
lar tamamlanıp sonuçlandırıldıktan sonra, 
vicdanen kesin bir kanaate varmazsanız, 
vicdanen huzursuz olursanız, ancak bundan 
sonra bir Meclis araştırması isteyebilirsiniz. 

Fevkalade zamansız ve acele olarak 
verilmiş bir önerge. Ben şahsen, bu değerli 
milletvekili arkadaşlanm bu önergelerini 
geri alabilirler mi, alırlar mı düşüncesi içe
risinde idim. Sebep?.. Gerçekten, 4 kişi öl
müş -haklı veya haksız- o anda basında re
simleri neşredilmiş; basında birtakım ya
zılar var. Arkadaşlanmız fevkalade bir şe
kilde duygulanarak bu önergeyi vermiş 
olabilirler; ama, bu önergenin verilmesin
den aylar geçtikten sonra, olayların evve
liyatı, olayların sonrası ve sonra, ölenle
rin en yakınları tarafından öldürülen in
sanlar ve onlann silah depoları tespit edil
miş. Sayın içişleri Bakanı bu konuda siz
lere geniş geniş bilgi verdi. Tekrar bu ko
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nuya temas edip kıymetli vakitlerinizi al
mak istemiyorum; ama, fevkalade mühim; 
olay öncesi ve olay sonrası, devletin elde 
ettiği fevkalade bilgiler, bu öldürülen in-
sanlann masum olmadıklan kanaatini ke
sin olarak ortaya koymaktadır. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Na
sıl böyle söylersin?.. 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Ma
sum olmasa öldürülmesi gerekir mi? As
la öldürülmez. Belgeler mevcut, silahlar 
mevcut, kimi yargılayıp öldürdükleri mev
cut. Sayın İçişleri Bakanı, burada sizlere, 
bir dergiden yapılan ihbarla "Beşinci ki
şi kimdir?" diye gösterilen, resmi yayım
lanan şahsın nasıl tespit edildiğini, ne şe
kilde devrim mahkemelerinde yargılanıp 
idam edildiğini izah etmiştir. Belgeler 
elindedir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O der
gi mi Hükümetinizi yönetiyor? 

BAŞKAN —• Lütfen efendim... Lüt
fen dinleyelim. 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, açık ve samimî olarak 
söylüyorum; SHP'nin değerli milletvekil
leri tarafından bu önergenin verilmesini 
hiç yadırgamadım. Biraz önce ifade etti
ğim gibi, duygusal hareketleri dolayısıy
la, o andaki üzüntüleri dolayısıyla -4 kişi 
ölmüştür, ben de arkadaşlanmın duygu-
lanna aynen iştirak ediyorum- alelacele bu 
önergeyi vermiş olabilirler; fakat, açık ve 
samimî söylüyorum, önerge sahipleri içe
risinde bir muhterem şahıs var ki, onun 
imza atması beni fevkalade üzmüştür. O 
şahıs, bir zamanlar İçişleri Bakanlığı yap
mış olan ve bu konuları çok iyi bilmesi 
icap eden bir şahıstır. Onun da aynı şe
kilde, önergede imzası var; dört günlük sü
re içerisinde, devletin İçişleri Bakanlığını, 
devletin polisini, yetkili makamlan suçla
yarak, derhal bir Meclis araştırması açıl-
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ması istenmektedir; fevkalade yanlış bir 
şeydir. 

CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — 
"Meclis olaya el koysun" diyor, kötü bir 
şey demiyor ki. 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — 
"Meclis olaya el koysun" ...Değerli arka
daşlarım, Meclis, el koyması icap ettiği za
man, olaya el koyar. 

Şimdi, konuyu, teferruatına girme
den kısaca bir daha arılatalım: 7.10.1988 
tarihinde öldürme olayı olmuş. Bu öldür
me olayının akabinde, ilgili cumhuriyet 
savcılığı gelerek vaziyete müdahale etmiş. 
Otopsi raporları tanzim edilmiş arabaya 
giren, arabadan, çıkan kurşun izleri tes
pit edilmiş ve konuya cumhuriyet savcılı
ğı el koymuştur. Ölüm olayından itibaren, 
İçişleri Bakanlığının görev sahası bitmiş, 
Adliye Bakanlığının görev sahası,. yani 
devletin cumhuriyet savcısının görevi baş
lamıştır. Cumhuriyet savcısı, olayın cere
yan şekline göre, olay tanıklarının ifade
lerine göre, tespit edilen raporlara göre, 
bağımsız adlî mahkemelere davasını aç
mıştır. Şu anda, olay, adliyede, görülmekte 
olan bir olaydır, hâkim huzurunda olan 
bir olaydır. Peki, siz Türkiye Büyük Mil
let Meclisi olarak, mahkemenin yetkileri
ni, hangi sıfatla kendinizde görmek isti
yorsunuz? 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Ana
yasayı oku. 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Ana
yasayı yanlış tefsir ediyorsunuz. Anayasa
nın 138 inci maddesinin ikinci fıkrasını, 
sizin anladığınız şekilde anlamıyoruz Ana
vatan Partisi Grubu olarak. Bir olay ol
muş, cumhuriyet savcılığı el koymuş, Türk 
mahkemesine, adliyeye, bağımsız Türk 
hâkimine intikal etmiştir konu. Mahkeme
ye güveniniz yok mu, hâkime güveniniz 
yok mu? Yani, mahkemenin neticesini 

bekleyecek kadar sabrınız yok mu? 
(ANAP sıralarından alkışlar, SHP sırala
rından gürültüler) 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Senin 
kendine saygın yok mu? 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, konu şu: Bir olay ol
muş, karşılıklı müsademe yapılmış, ara
badan 10 el kurşun sıkıldığı tespit edilmiş; 
ölmemek için mi öldürdü, öldürmeden ya
kalama imkânı gerçekten var mridi, bu 
konuda can havliyle mi hareket etti, baş
ka duygularla mı hareket etti, neden bu 
4 kişi öldürüldü?.. Konu cumhuriyet sav
cılığına intikal etmiştir; konu, adlî ma
kamlara intikal etmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ezbe
re konuşma; yol kapalı idi. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim 
efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yalan 
söylemesin efendim. 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Bu 
konu hakkında, Meclis araştırmasını uy
gun görmüyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yolu 
kapatmışlar. 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Ana
yasanın 138 inci maddesi de gayet açıktır. 
Konu adliyede görülmektedir. Bağımsız 
Türk hâkimi adil bir şekilde hareket ede
rek konuyu açıklığa kavuşturacaktır. Bu
nu en güzel şekilde neticelendireceğine 
inanıyor ve güveniyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yalan 
söylüyorsun! 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına konuşan arka
daşımız burada konuşmalarına başlama
dan önce, Sayın Başbakanımızın burada
ki bir konuşmasında, "Memleketi 12 Ey-
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lül öncesine getirmeyeceğiz" demesine, 
"12 Eylülden önceki olaylar oluyor, işte si- • 
zin temennileriniz yerine gelmiyor, kimi 
suçluyorsunuz?" der gibi bir ifade 
kullandı. 

x Değerli arkadaşlarım, 12 Eylül önce
si, gerçek olan bir durumdur. Mühim 
olaylar olmuştur. Devletin bütünlüğü teh
likeye girmiştir. Vatanın selameti tehlike
ye girmiştir. Çok mühim olaylar olmuş
tur. 5 500 kişi ölmüştür. 10 binlerce kişi 
yaralanmıştır. Binlerce görevli ölmüştür. 
Bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyo
rum: O zamanlan birlikte yaşadık, 12 Ey
lül tarihinden öncesini birlikte yaşadık. 
Hiç kimseyi suçlamıyoruz; şunun veya bu
nun kabahatidir, şu veya bu suçludur, 
falan hükümet veya falan parti suçludur 
demiyoruz. Türkiye o tarihleri yaşamıştır. 
Allah o tarihleri, o olayları bu millete bir 
daha yaşatmasın. Biz diyoruz ki, barış için 
geldik, kardeşlik için geldik, huzur için 
geldik, Sayın Başbakanımız, "bu zama
na kadar olduğu gibi, bundan sonra da, 
birlik ve beraberlik içinde, huzur içinde 
görevimize devam edeceğiz. Hiçbir zaman 
12 Eylülden önceki şartların ülkemize gel
mesine asla müsaade etmeyeceğiz." de
mektedir. Bizler de Anavatan Partisi Gru
bu olarak, Sayın Başbakanımızın bu gö
rüş ve kanaatlerine aynen iştirak ediyoruz. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
— Yanlış anlıyorsun, yanlış. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen dinleyelim efendim. • 

HASAN ÇAKIR (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, olayda ölüm olması
nın, hakikaten hiçbir şekilde izahı müm
kün değildir. Polis bir olaya, bir operas
yona iştirak etmiş ve arzu edilmeyen bir 
netice olmuş; şu ölümü hak etti, bu ölü
mü hak etti demek doğru değildir. Ana
vatan Partisi Grubu, olarak böyle düşün
müyoruz. Sayın içişleri Bakanımız da böy

le bir kanaatte bulunmamıştır. Mahkeme
nin adil kararını bekliyoruz. 

Türk Polisi, dün olduğu gibi bugün 
de, gözünü kırpmadan hayatını ortaya ko
yarak, memleketin huzur ve asayişinin te
mini için, gerçekten, üzerine düşen göre
vi layıkıyla yapmaktadır. Bu vazifeyi yap
mak için bu zamana kadar hayatını ver
miş olan tüm güvenlik mensuplarımıza, 
şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 
Bütün güvenlik mensuplarımıza bundan 
sonraki görevlerinde de başarılar diliyor, 
hepinize saygılarımı sunuyorum. (ANAP 
Sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkanım, "Bu öldürülenlerden birisinin 
babası polislikten içişleri Bakanlığınca 
atıldı" diyorlar. Evet, bu arkadaşın baba
sına 1977.yılında içişleri Bakanlığınca bir 
disiplin cezası verildi; fakat, Danıştay bu 
kararı iptal etti. Eski içişleri Bakanı da ge
çende burada yalan söyledi, içişleri Bakanı 
çıksın burada aksini söylesin ve tutanak
lara geçsin. Bakanınız çıkar doğruyu söy
ler, niye yalan söylüyorsunuz? 

BAŞKAN — Peki efendim. Lütfen... 
Sayın Musa Gökbel, önerge sahibi 

olarak söz istiyor musunuz? 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökbel. 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; önerge sahip
leri adına, hepinize saygılar sunarım. 

Benden önce ANAP Grubu adına 
konuşan sayın milletvekili arkadaşımız, 
SHP Grubu adına yaptığım konuşmam-
daki açıklamama rağmen, aynı mantık 
çarpıtmasını ısrarla sürdürmekte fayda 
umdu. "Yeniden, üzerine basarak söy
lüyorum; 

1. Ölenlerin suçlu ya da suçsuz ol
ması bizim konumuz değil. Biz, ölenlerin, 
varsa hataları, kabahatlan, suçlarının sa-
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vunucusu olarak önerge vermedik. Bura
da savunduğumuz bir tek konu, demok
ratik hukuk devletinin temel kurallarının 
hayatta olup olmamasıdır. Bu da, zaten, 
devlet olmanın, demokrat olmanın, huku
kun üstünlüğünü kabul etmenin birinci 
şartıdır; hatta, bu Meclisin varlığının bi
rinci şartıdır. 

2. Anayasanın 138 inci maddesinin 
yine ısrarla bu konuya izin vermediği id
dia edilmektedir. Lütfen, bütün arkadaş
larım bir daha anayasayı ellerine alıp oku
sunlar, sanırım hiçbirisi daha okumamış. 
Anayasının aynı maddesini tekrar okuyo
rum, ' '...Yasama Meclisinde yargı yetkisi
nin kullanılması ile ilgili soru sorula
maz,..." 

Bizim burada, "yargı, yetkisini ne şe
kilde kullanacak?" diyebir sorumuz yok, 
"yargı ne yapacak?" diye bir sorumuz 
yok. Bağımsız Türk mahkemelerine güve
nimiz sonsuz, hatta sizlerden fazla. On
lar kendi sorumluluklarını ve gereklerini 
yaparlar, (ANAP sıralarından gürültüler) 

İzin verir misiniz efendim?.. 

ikinci mantık çarpıtması bir başka 
şeyle ilgili. Sayın meslektaşım kuvvetler 
ayırımını iyi saydı; yargı dedi, icra dedi 
ve yasa yapıcı... Peki, ANAP Grubu adı
na konuşan arkadaşım, bu Meclisin denet
leme görevini saymıyor musunuz? Bu 
Meclisin, yasa yapma görevi olduğu ka
dar da, denetleme görevi vardır Eğer gö
revinizi bilmiyorsanız öğretirler. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — De
vam ediyor... Neyi denetleyeceksin? 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Ar
kadaşlar, bunu gerginliğe getirmenin hiç
bir anlamı yok. Biz, sizin bahsettiğiniz gi
bi, bu olayı basından öğrendik. Ya nere
den öğrenecektik? Polisin her operasyonun 
başına bir milletvekili takılıp gitmez. 

MUSTAFA C U M H U R ERSÜ-
MER (Çanakkale) — Sizi basın yönetiyor 
zaten. 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen efen
dim... Dinleyelim lütfen. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — 
Evet, laf atan sayın milletvekili, konuşma
lar sırasında siz burada değildiniz; ama 
şimdiki içişleri Bakanını da basın yöneti
yor; çünkü, 2000'e Doğru Dergisiriin ya
yınlan üzerine, Engin Aydın ile ilgili di
ğer adamlan da topladığını bu kürsüde 
açıkladı; zabıtlara bakın. Şimdi söyleyin, 
2000'e Doğru Dergisi sizin için kaynak mı 
değil mi? Basına siz güveniyor musunuz, 
güvenmiyor musunuz? 

Biz, basındaki haberleri, aksi yayın
lanmadığı sürece, tekzip edilmediği süre
ce, doğru biliriz. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Bağırmanızın hiçbir anlamı yok. 
8 Ekim tarihindeki Tuzla operasyo

nuyla ilgili basında yayımlanan haber, yo
rum -bunların içerisinde en yetkili polis 
yetkilisinin ve günün içişleri Bakanının 
açıklaması var- bugüne kadar ne yalanlan
dı, ne tekzip edildi. Basın Yasasına göre, 
tekzip edilmeyen, yalanlanmayan haber, 
altı ay sonra belge niteliğini kazanır. Bü
tün bunlar artık birer belgedir. Bu belge
ler ne diyor? "Polis zor durumda". Niçin 
zor durumda? İşte bu kurşunlarla bu ara
banın sırtı delik deşik olduğu için. 

içişleri Bakanlığına ve Türk polisine 
önerim var şimdi. Aynı operasyon yerin
den ben, Renault 11 arabamla geçeceğim, 
aynı polisler oraya gelecek; kaçmaya çalı
şacağım, beni kurşunla tarasınlar, baka
lım arabadan böyle geçiyor mu? 2 milim
lik saç, durdurup tepesinden taramadığı
nız sürece bu elek şekline dönmez. 

Arkadaşlar, bakın, olayda ne polisi 
suçluyoruz, ne de bir kimseyi; ama bu ya-
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yımlanan haberlerle, bu gazetelerdeki baş
lıklarla, önce Türk demokratik hukuk dev
leti kamuoyunun gözünde mahkûm ol
muştur, sonra operasyona katılan polis ca
miası mahkûm olmuştur; vicdanlarda 
mahkûm olmuştur. 

Bu önergenin bir tek amacı, polisi
mizi, demokratik hukuk devleti niteliğimi
zi, kaygılardan, kuşkulardan korumaktır; 
yoksa, ne ANAP Grubunu suçluyoruz, ne 
sayın içişleri Bakanlarını suçluyoruz, ne 
de herhangi bir polisi. Şu bu demiyoruz; 
ama, bunun net olarak belirlenip görül
mesi lazım. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Sizin 
göreviniz değil. 

YILMAZ ALTUÖ (Sivas) — Dava 
görülüyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen, dinleyelim efendim. O da kendi inan
cını, kendi düşüncelerini açıklıyor. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — 
Olay aym 7'sinde olmuştur, önergemizi de 
ayın 12'sinde verdik. Aradan 5 gün geç
miş, polisin ilgili yetkili amiri, müdürü 
açıklama yapmış, "Polis bu görevi yap
mak mecburiyetinde" diye; burada da var. 
Sayın Bakan açıklama yapmış. Başka araş
tırma olmamış, soruşturma olmamış; ayın 
7'sinden 12'sine kadar 5 gün. Ne kısmet
tir ki, sizin övünerek söylediğiniz araştır
ma, biz önergeyi Meclise verdikten bir 
gün sonra başladı. İşte gazeteler burada. 
Yani, ilgili savcı ya da ilgili birim hangisi 

. ise, soruşturma görevini, olaydan bir gün 
iki gün, üç gün sonra değil, beş gün son
ra, biz önergeyi verip, denetleme görevi
mizi yerine getirdikten sonra başladı. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Sav
cılık, gününde başladı. 

MUSA GÖKBEL (Devamla) — Bü
tün bu olayların gelişme zincirini siz unut-
sanız da, i Türk kamuoyu unutmuyor. Si-
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ze soruyorum, bu konuyu bir Meclis araş
tırması haline getirdiğimiz zaman, Türk Po
lisinin bu konuda kaybedeceği ne olabilir? 

. Meclisin ve İçişleri Bakanlığının kaybede
ceği ne olabilir? Gelin, hep, birlikte, demok
rasiyi açıklıkla inşa edelim; kamuoyunda, 
kaygılı, kuşkulu hiçbir olay bırakmayalım ve 
polisimizi bu kaygıdan kurtaralım. 

Söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Bu
rada size, kendi adımıza bağırmıyoruz; 
burada sizin ima etmeye çalıştığınız gibi, 
bir kısım odaklara mesaj vermeye de ça
lışmıyoruz; çünkü, bize, sosyaldemokrat 
olmanın onuru yetiyor zaten, başka bir 
onura ihtiyacımız yok. (SHP sıralarından 
alkışlar) Biz burada, demokrasinin kural
larını savunuyoruz. 

ölenler ölmüştür, kalanların başları 
sağ olsun. Onların suçlu olması ya da ma
sum olması, ölmelerindeki olayın vahame
tini ne büyütür ne de küçültür. Eğer, suç
lular ölecek diye bir kaide varsa, buyurun, 
girin cezaevlerine, tarayın hepsini, bitsin.. 
Onun için, ölenlerin suçlu olması ayn, 
suçsuz olması ayn; ama, böyle bir operas
yonla ölmüş olmalan kötü. 

Türk Polisine güveniyor ve inanıyo
rum; Türk Polisinin gücüne güveniyorum. 
7.65 ve 14'lük iki silahla, bir aracın içeri
sinde kaçmaya çalışan 4 insanı, Türk Po
lisi, öldürmeden yakalayacak kadar bece
rikli ve yeteneklidir. Siz güvenmiyor mu
sunuz?.. Türk Polisi, bir aracın içinde 7.65 
ve 14'lük tabanca ile kaçmaya çalışan 4 ki
şiyi, sizin1 ifadenizle, öldürmeden yakala
ma becerisine, yeteneğine ve lojistik des
teğe sahiptir; ben, Türk Polisini böyle gö
rüyorum; öldürmeye ihtiyacı yoktur. 

Onun için, bu konuda oyunuzu kul
lanırken, isterseniz yine kurulmuş asker 
gibi ellerinizi kaldınn "Hayır" deyin, is
terseniz Meclisimizi, demokrasimizi, İçiş
leri Bakanlığımızı ve polisimizi bu kaygı
lardan koruyalım. 
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Hepinize tekrar saygılar. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Meclis araştırması 
önergesi üzerindeki öngörüşmeler tamam
lanmıştır. 

Meclis araştırması açılmasını oyları
nıza sunacağım: Meclis araştırması açıl
masını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

222 sıra sayısı ile basılan 10.4.1989 
Pazartesi günü dağıtılıp gelen kâğıtlarda 

yayımlanan ve gündemin birinci sırasın
da yer alacak olan Çeşitli Kanun ve Ka
nun Hükmündeki Kararnamelerde Deği
şiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Hük
mündeki Kararnamenin Kabulüne dair 
Kanun Tasarısı ile gündemdeki diğer ka
nun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüş
mek için, 12 Nisan 1989 Çarşamba günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.48 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Aylekin Kötü' 
in, Diyarbakır'da vatanî görevini yapmakta olan 
bir erin bölük komutam tarafından dövülerek öldü
rüldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve Mitti Savun
ma Bakanı ismail Safa Giray'm yazılı cevabı 
(7/590) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

8.3.1989 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Sa
vunma Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını diliyorum. 

Saygılarımla. 

Aytekin Kotil 
İstanbul 

1968 İzmit doğumlu Rikap oğlu Ali 
Kotil Diyarbakır, 7 nci Kolordu, 16 ncı 
Mekanize Tugayı, Topçu taburu, 3 üncü 
Batarya Bilge kışlasında askerlik görevini 
yapmakta iken, 29.9.1988 tarihinde "Be
yin sapı ödemi ve küçük noktavi kanama", 
sebebiyle vefat etmiştir. 

Gerek askerlik öncesi, gerek askerlik 
sırasında yapılan muayenelerinde hiçbir 
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hastalığı olmayan er Ali Kotil, temel as
kerlik eğitimini de Erzincan'da tam bir 
sağlık içinde yapmıştır. Ailesinin arkadaş
larından aldığı bilgilere göre, babasının 
hastalığı nedeniyle iznini 6 gün geçiren er 
Ali Kotil, Bölük Komutanı tarafından ağır 
şekilde dövülmüş ve bu dövme sonucu be
yin kanamasından hayatını kaybetmiştir. 
Olayın gelişimi ve adlî tabib raporu da bu
nu kısmen doğrulamaktadır. 

Bu olayla ilgili ne gibi kovuşturma 
yapılmış 20 yaşındaki bir genci döverek öl
dürenlerle ilgili yapılan adlî işlemlerin 
hangi safhada olduğunun tarafıma yazılı 
olarak bildirilmesini diliyorum. 

Aytekin Kotil 
İstanbul 

TC. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Kanun : 1989/236-EK 5.4.1989 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığının 28.3.1989 gün ve Kan. 
Kar. Md. : 7/590-2489/11832 sayılı yazısı. 
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İstanbul Milletvekili Ayketin Kotil ta
rafından verilen ve İlgi ile Bakanlığımıza 
intikal ettirilen yazılı soru önergesiyle il
gili cevaplarımız Ek'te sunulmuştur. 

Arz ederim. 
İ. Safa Giray 

Millî Savunma Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Aytekin 
Kotil Tarafından Verilen Yazılı Soru Öner
gesiyle İlgili Bakanlığımız Cevabı 

Diyarbakır 16 ncı Mekanize Tugay 
Topçu Taburu 3 üncü Batarya da vatani 
görevini yapmakta olan Topçu Eri Ali Ko
til 29.9.1988 tarihinde vefat etmiştir. 

1. Adı geçenin ölümü üzerine 7 nci 
Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığınca 
resen yürütülen soruşturma sonunda ölü
mün; müteveffanın rahatsızlığına müda
hale eden Tabip Atğm. Uğur.Badur'un 
yanlış tıbbi işleminin neden olduğu ve sa
nık hakkında "tedbirsizlik ve dikkatsizlik, 
meslek ve sanatta acemilik ile ölüme se
bebiyet vermek" suçunun oluştuğu görü
şü belirlenmiştir. 

Ancak, gerek suçun mahiyeti, gerekse 
sanığın terhis olması ve askeri mahkeme
lerde yargılanmasını gerektirir ilginin or
tadan kalkması sebepleriyle, sanık hakkın
da Ek'te gönderilen 14.12.1988 tarihli ve 
1988/1309-36 sayılı Görevsizlik Karan ve
rilerek soruşturma dosyası Diyarbakır 
Cumhuriyet Savcılığına intikal ettiril
miştir. 

2. Bu arada, müteveffanın babası 
Rikap Erten Kotil tarafından verilen 
30.11.1988 tarihli dilekçe ile ölümün, mü
teveffanın, bölük komutanı tarafından dö
vülmesi sonucu meydana geldiği iddia 
edilmiştir. Bu iddia üzerine aynı Askerî 
Savcılıkça resen yürütülen soruşturma so
nunda da, sanık olduğu ileri sürülen 
Ütğm, İbrahim Üstünol hakkında 
3.2.1988 tarihli ve 1989/209-18 sayılı Ko

vuşturmaya \er Olmadığı Karan verilmiş 
bulunmaktadır. 

Söz konusu Karar da Ek'te sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

T.C. 
K.K.K. 

7 nci Kolordu Komutanlığı 
Askerî Savcılığı 14.12,1988 

Diyarbakır 
Sayı : 1988/1309 
Esas : 1988/1309 
Karar : 1988/36 

Görevsizlik Kararı 

Suç : Tedbirsizlik, dikkatsizlik, mes
lek ve sanatta acemilik ile ölüme sebebi
yet vermek. 

Sanık : Uğur Badur-Kamuran oğlu 
1959 doğumlu, İzmir İli, nüfusa kayıdı ha
len İzmir, Karşıyaka, 6349 sokak, 3/11 de 
mukim. Diyarbakır 16 ncı Mekanize Tu
gayı Topçu Taburu, Karargâh tabipliğin
den terhisli Tbp. Atğm. (Terhis tarihi 
30.11.1988) 

Suç Tarihi : 29.9.1988 
Yapılan inceleme neticesinde; 
Diyarbakır 16 ncı Mekanize Tugay, 

Tbp Taburu, 3 üncü Batarya emrinde va
tani görevini ifa etmekte olan Topçu Eri 
Ali Kotil 28.9.1988 tarihinde rahatsızlığı
na binaen sevk edildiği tabur tabipliğin
ce kendisine konstipasyon teşhisi (kabız
lık) konarak sanık tabip Asteğmen Uğur 
Badur tarafından reçetesinin verildiği 
(D.D.8), 29.9.1988 günü ise aynı tanıya is
tinaden mezkûr sanık tarafından Topçu Er 
Ali Kotil'e miyostikmin ampul 0,5 cc. ile 
bepanten ampul kanştırılıp (D.D.9) kalça
dan saat takriben 20.30 sularında yapıl
dığı, iğnenin yapılmasını takiben Topçu 
Er Ali Kotil'in yarıbaygın hale gelip göz
leri kaydığı, nabzının zayıfladığı ve aka-
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binde işediği bunun üzerine mezkûr sa
nık tarafından koldan cilt altına atropin 
iğnesinin yapıldığı ve temin edilen ambu
lans ile Diyarbakır Askerî hastanesine kal
dırıldığı ve anılan hastaneye 21.05 suların
da getirilen Topçu Er Ali Kötü" in yapılan 
muayenesinde acilen ilk yardım kayıt def
terindeki şüpheye istinaden (D.D.l) "pu-
piller miotik, yüzde ve dudaklarda siya
noz, kalp atımları alınamadı, intrekardi-
yak adrebalin uygulandı, kalp ve solunum 
resitasyori uygulandı ve ekş olarak değer
lendirilip ölü duhul" kaydının düşüldüğü 
görülmüştür. 

Mütevveffa Topçu Er Ali Kotil' in ay
nı gün yapılan klasik otopsisi hitamında 
neticeden *'beyincik ve beyin sapımda kü
çük noktavi iki adet kanama odağı bulun
duğu ancak bu kanamaların kati surette 
kafa travmasından oluşmadığı, kanama
nın tansiyon yükselmesiyle oluşabileceği 
gibi damar hastaltklanndan da olabilece
ği, kesin ölüm sebebinin bahse konu ka
namalara bağlı solunum durması" oldu
ğunun yeminli bilirkişilerce beyan edildi
ği, vücudun haricen ve dahilen yapılan in
celemesinde özellikle herhangi bir cebir 
şiddet emaresine rastlanmadığı, özellikle 
kafada herhangi bir travmatik hadisenin 
bulunmadığı ve ilaveten başta ve yüzde 
olan siyanoz görünümünün solunum güç
lüğü nedeniyle kandaki oksijen azalmasın
dan meydana gelen dış tezahür olduğu, si
ya no zun astiksi nedeniyle meydana geldi
ği, bunun ise beyin sapındaki muhtemel 
kanamanın solunumu durdurması ile olu
şabileceği ve devamla diğer asfiksi belirti
leri olarak akciğer yüzeyinde noktavi ka
namalardan paltof lekesi büyüklüğüne ka
dar küçük kanama odaklarının görüldü
ğü belirlenmiştir. Ve özellikle yeminli ad
lî tabibin beyanına göre müteveffaya te
davi için kullanıldığı bildirilen- miyostik-
man sıvı ilacının ölüme neden olabilecek 
ilaçlardan olmadığı belirtilmiş ve cesedin 

defninde mahzur bulunmadığı bildirilmiş
tir. Bunun üzerine gerekli defin ruhsatı 
tanzim edilmiş ve cesedin defnine mü sa
de edilmiştir. 

Müteveffa Er Ali Kotil'e tatbik edi
len ve Askerî Savcılığın 1988/42 emaneti
ne kayıtlı miyostikmin ilacı üzerinde Dic
le Üniversitesi Farmakoloji ana bilim da
lından alman (-D.D.35) raporda "miyos
tikmin şişesinin etiketine göre hiç kulla
nılmadan önce 0.3 gram (300 mg) neos-
tikmin brömür taşıdığı, orijinal ambala
jına göre Yunanistan'da imal edilmiş ol
duğu ve ilacın kolir (göz damlası) olduğu, 
ilacın etken maddesi olan neostikminin 
atamik kabızlık... kullanılabileceği, uyuş
turucu etkisi bulunmadığı ve neostikmi
nin bromürün Türkiye'de piyasada pros-
tikmin adı altında 1 mi. de 0.5 mg. etken 
madde taşıyacak şekilde bulunduğu, bu 
ampulden günde kullanılabilecek mutat 
dozun 1-3 ampul (1.5 mg) olup, öldürücü 
dozunun paranteral yoldan 10 mg. bulun
duğu, hastaya uygulandığı ifade edilen do
zun 6 mg. olup bu dozda ilacın Ölüm ne
deni olamayacağı kanısına varıldığı ve ne-
ostikmin terepodik dozlarda kan basıncı
nı yükselteceği, yüksek dozdan dolayı ze
hirlenme halinde titreme, işeme, kusma, 
göz bebeklerinin daralması hipotansiyon, 
solunum güçlüğü, aspeksi kardiyak yavaş
lama, çizgili kaslarda felç ve neticede so
lunum durmasının gelişeceği belirtilmiştir. 

Görüldüğü üzere yüksek dozda veril-, 
diği zaman ilacın vücutta yarattığı işeme, 
bayılma, düşük tansiyon, solunum durma
sı ve akpeksi ile kan basıncının yükselme
si gibi tezahürler Topçu Er Ali Kotil'e ila
cın sanık tarafından yapılmasından son
ra mütevveffada görülen tezahürlerin ay
nısı olduğu açıkça görülmektedir. 

Yeminli adlî tabip tarafından toksiko-
loji incelemesine lüzum olmadığı ve cese
din defnine mahzur bulunmadığının bil-
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dirilmesi üzerine ceset 4.10.1988 tarihin
de defnedilmiş, bunun üzerine yukarıda 
kısaca özetlenen farmakoloji anabilim dalı 
başkanlığının raporu dikkate alınarak adlî 
tıp kurumu başkanlığından istenilen mü
talaada d a ' ' neostikminin adele içine zerk 
suretiyle kullanıldığı, metabolizması nis-
bf olarak yüksek olduğundan 24 saat içe
risinde alınan miktarın % 80'inin idrarla 
dışarı atılması ve buna ilaveten mezar or
tamında bozulma olaylarının hızlanması 
nedeniyle ve neostikminin tamamen orga
nik kimyasal yapıda olması gibi nedenlerle 
mezar açma suretiyle neostikmin teşhisi
nin ve miktannın tespitinin mümkün gö
rülmediği bildirildiği saptanmıştır". 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ilaç ve eczacılık genel müdürlüğünden alı
nan cevabî yazıda da "miostikmtn adlı ila
cın neostikmin bromür içeren göz dam
lası olduğu, uyuşturucu kapsamına girme
diği ve literatürlerde söz konusu pirepa-
rata rastlanmadığı ve bu pireparattn ruh
satlı olmadığı aynı maddeyi içeren ruhsatlı 
yerli ve ithal göz pireparatının mevcut 
olmadığı" bildirilmiştir. 

Diyarbakır 16 ncı Motanize Tugay 
Komutanlığının ilaç saymanlığının kayıt
larında yapılan incelemede de, bahse ko
nu miostikmin adında ilacın resmî kanal
dan tugay revirinin giriş kayıtlarında bu
lunmadığı ve ilacın nerden ve nasıl temin 
edilerek revir eczanesinde bulunduruldu
ğunun anlaşılmadığı belirlenmiştir. Her-
nekadar revirdeki mevcut ilaçların listesin
de bahse konu ilacın 5 kutu halinde bu
lunduğu görülmekte ise de ilacın revir ec
zanesine nerden ve hangi kanaldan gön
derildiği meçhuldür. Resmî kayıtların tet
kikinde resmî kanaldan gönderilmediği sa
bittir. 

Yukarıda kısaca özetlenen akışa gö
re sanığın meslek ve sanatta acemiliği ile 
miyostikmin isimli Türkiye'de ruhsatı bu

lunmayan ve öldürücü dozu 10 mg. oldu
ğu belirlenen ilacı Topçu Er Ali Kotü'e 
zerk ederek adı geçenin ölümüne neden 
olduğu kanısına varılmıştır. Zira zikredi
len ilacın yüksek dozda verilmesi halinde 
gösterdiği işeme, bayılma, titreme, alçak 
tansiyon, asfeksi ve solunum durması gi
bi tezahürleri aynı olarak iğnenin yapıl
masını takiben Topçu Er Ali KotiTde gö
rülmektedir. 

1219 sayılı Kanunun 75 inci madde
sine istinaden mezkûr sanığın meslekî ku
surunun olup olmadığının tespiti gerek
mekte ise de ve bu konuda yüksek sağlık 
şûrasından görüş alınması yasa gereği bu
lunmakla birlikte, görev konusunun am
me nizamına taalluk etmesi nedeniyle baş
vurunun görevli adlî mercice yerine geti
rilmesi uygun mütalaa edilmiş ve Askerî 
Savcılığımızca şimdilik bu istemden sar
fınazar edilmiştir. 

Bilindiği üzere askerî mahkemelerin 
görevleri 353 sayılı Kanunun 9, 11, 12, 13 
ve 17 nci maddelerinde sarih olarak belir
tilmiştir. 

Bahse konu 9 uncu madde genel gö
rev maddesi olup, 11 net madde asker ol
mayan kişilerin hangi suçlardan mütevvel-
lit askerî mahkemelerde yargılanacağını 
tadadi ve tahdidi olarak belirtmeyi taki
ben 12 nci madde müşterek suçların ko
nusunda hüküm koymayı takiben 17 nci 
madde ise ' 'askerî mahkemelerde yargıla
mayı gerektiren ilginin kesilmesi daha ön
ce işlenen suçlara ait davalara bu mahke
melerin bakmak görevini değiştirmeyece
ğini ancak işlenen askerî bir suç değilse ve
ya askerî bir suça bağlı bulunmuyorsa so
ruşturmaya başlanmış olsa dahi askerî 
mahkemenin görevi sona erer'' hükmünü 
ihtiva etmektedir. 

Cari tatbikat müstakar içtihatlar ve 
doktirinel görüşler ile uyuşmazlık mahke
mesinin bu konuya ilişkin kesin kararları 



T.B.M.M. B : 75 11 . 4 . 1989 O : 1 

bir kül olarak ele alınıp değerlendirildiğin
de "terhis olmak suretiyle askerlikle ilişi
ği kesilen kişilerin askeri suç sayılmayan 
ve askerî suça bağlı bulunmayan suçları
na ait davaların adlî yargı yerinde 
görüleceği" anlaşılmaktadır. (Uyuşmaz
lık Mahkemesi 6.12.1985 gün ve 18950 sa
yılı resmî gazetede yayınlanan 
1985/109-142 esas ve karar sayılı hükmü, 
21.5.1986 gün 1986/64-67 esas ve karar sa
yılı hükmü, 17.3.1986 gün ve 1986/34-38 
sayılı karan, 28.9.1987 gün ve 1987/72-75 
esas ve karar sayılı hükmü; 19.10.1987 gün 
ve 1987/91-94 sayılı hükmü.) 

Çok kısa tarifini yapmak gerekirse as
keri suç "Askerî ceza kanununda yazılı 
olan veyahut askerî ceza kanununun ta
rafından Türk Ceza Kanununa açıkça 
atıfla bulunulan suçlardır." 

Sanığa atfolunan suç ise Türk Ceza 
Kanununun 455 inci maddesinde yer alan. 
bir suç olup askerî ceza kanununda yer al
madığı gibi anılan kanun tarafından da 
Türk Ceza Kanununa atıfla bulunulan 
suçlardan değildir. Dolayısıyla sanığa at
folunan suç askerî suç olmadığı ve askerî 
bir suça da bağlı bulunmadığına göre 353 
sayılı kanunun 17 nci maddesinin açık 
hükmü göz önünde tutulduğunda 2709 sa
yılı T.C. Anayasasının 37 nci maddesinde 
anayasal güvence altına alman kanunî ha
kim ilkesine istinaden sanığın yargılanma 
yeri adlî yargı mercileri olmaktadır. 

Yukarıda izah edilen nedenlere bina
en 29.9.1988 tarihinde meslek ve sanatta 
acemilik neticesi Topçu Er Ali Kotil'in 
ölümüne neden olan terhisli Topçu Üsteğ
men Uğur Badur hakkında 353 sayılı Ka
nunun 112 nci maddesine istinaden Aske
rî Savcılığımızın görevsizliğine, hazırlık 
dosyasının ve Askerî Savcılığımızın 
1988/48 emanetinde kayıtlı 11 adet şırın
ga, miyostikmin isimli ilaç ile bepanten 
ilacının gereğinin takdir ifası yönünden 
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Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığına gön
derilmesine karar verildi. 14 Aralık 1988 

Vedat Erkan 
Hakim Binbaşı 

7 nci Kolordu Komutanlığı 
Askerî Savcısı 

TC. 
K.K.K. 

7 nci Kolordu Komutanlığı 
Askerî Savcılığı 3.2.1989 

Diyarbakır 
Sayı : 1989/209 
Esas : 1989/209 
Karar : 1989/18 

Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı 

Suç : Müessir fiil neticesi astının ölü
müne neden olmak. 

Sanık : İbrahim Üstünol-Recep Oğ
lu, 1958 Doğumlu, Bandırma nüfusuna 
kayıtlı Diyarbakır 16 nci Mekanizma Tu
gay Topçu Taburu 3 üncü Bt. Komutanı 
1979/175 sicil sayılı Topçu Üsteğmen. 

Suç Tarihi : 29.9.1988 

Dosyada mevcut 14.12.1988 gün ve 
1988/1309-36 esas ve karar sayılı Askerî 
Savcılığımızın görevsizlik karannda teba
rüz ettirildiği veçhile, Diyarbakır 16 nci 
mekanize tugay, topçu tabur, 3 üncü ba
tarya emrinde vatani görevini ifa etmekte 
olan Topçu Er Ali Kotil 29.9.1988 tarihin
de kabızlık tanısı ile çıkarıldığı tabur ta
bipliğinde Topçu Üsteğmen Uğur Badur' 
un kendisine tatbik ettiği miyostikmin iğ
nesinin yapılmasından sonra yarı baygın 
hale gelip gözlerinin kaydığı, nabzının za
yıfladığı ve akabinde işeyip acilen Diyar
bakır askeri hastanesine kaldırılırken yol
da vefat ettiği ve yapılan dış muayenesi ile 
klasik otopsisi neticesinde vücudunda her
hangi bir darp, cebir, ateşli veya ateşsiz si
lah yarasına rastlanmadığı, ölümün kati 
surette kafa travmasından olmadığı kesin-
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likle anlaşılan beyin sapındaki noktavi ka
namalar ve beyin sapı ödemi neticesi so
lunum durmasından kaynaklandığı sap
tanmış ve yine Diyarbakır Dicle Üniver
sitesi Tip Fakültesi farmakoloji anabilim 
dalından alınan miyostikmin ilacına yöne
lik raporda, ilacın kan basıncını yükselte
ceği, yüksek dozdan, dolayı zehirlenme ha
linde titreme, işeme, kusma, göz bebek
lerinin daralması, solunum güçlüğü ve as-
feksi yaratacağı, günde kullanılacak mu
tat dozun 1.5 mg.olup, öldürücü dozun pa-
ranteral yolda 10 mg. olduğu belirlenmiş 
olması karsısında adı geçen erin ölümüne 
tabip asteğmen Uğur Badur'un tedbirsiz
lik, dikkatsizlik meslek ve sanatta acemi
liği ile sebep olduğu kanısına varılıp adı 
geçen asteğmenin tahkikatın devamı esna
sında 30.11.1988 tarihinde terhis olması ha-
sasıyla 2709 sayılı T.G. Anayasasının 37 
ve 353 sayılı Kanunun 17 nci maddeleri
nin açık ve bağlayıcı hükümleri göz önün
de tutularak adı geçen asteğmen hakkın
da 353 sayılı Kanunun 112 nci maddesi 
uyannca görevsizlik karan verilerek hazır
lık evrakları 20.12.1988 tarihinde Diyarba
kır Cumhuriyet savcılığına gönderilmiştir. 

Dosyanın Diyarbakır Cumhuriyet 
savcılığına gönderilmesini takiben Askeri 
Savcılığımıza intikal eden mütevvefia Top
çu Er Kotil'in babası Rikap Kotil tarafın
dan 30.11.1988 tarihinde yazılan dilekçe
leri ile "Oğlunun batarya komutanı tara
fından dövülerek öldürüldüğünün" iddia 
edilmesi üzerine dilekçeler 3.2.1989 tari
hinde Askerî Savcılığımızın 1989/209 esa
sına resen kaydolunarak aynı gün bizzat 
16 nci mekanize tugay komutanlığına gi
dilerek yerinde dinlenen aynı bataryada 
görevli 28 er ve erbaş He 5 subay ve astsu
bayın kısmen yeminli ifadelerinde "kati 
suretle bir dövme olayının zuhur etmedi
ği, *Topçu Er Ali Kötü*in 28.9.1988 ve 
29.9.1988 günleri kabızlık çektiğini ve dı-
şan çıkamadığını, arkadaşlarına ve batar
yadaki rütbelilere söylediği ve anında re
vire götürülüp tıbbî tedaviye tabi 

tutulduğu" belirlenmiş ve is bu beyanla-
n Topçu Er Ali Kotil'in cesedi üzerinde 
yapılan harici muayenede ve klasik otop
side kati surette yer almayan darp, cebir, 
ateşli veya ateşsiz silah yaralannm olma
ması ile de teyit bulmuştur. 

Görüldüğü üzere mütevvefla Topçu 
Er Ali Kotil'in babası Rikap Kotil'in 
30.11.1988 günlü ve özü itibariyle "oğlum 
batarya komutanı tarafından dövülerek 
öldürüldü" şeklindeki iddiası soyut bir id
dia olarak kalmakta, hiç bir yan delille tak
viye olmamaktadır. Zaten bu iddia Aske
rî Savcılığımızca görevsizlik kararının ve
rildiği ve olayın oluş seklini açıklayan 
14.12.1988 günlü kararımızdan önceki ta
rihte başka bir deyişle 30.11.1988 tarihin
de kaleme alınmış olup gayet doğal olarak 
bir babanın oğlunun ölümünden duydu
ğu üzüntüden dolayı yazdığı soyut bir id
dia olarak kalmıştır. Topçu Er Ali Kotil' 
in 29.9.1988 tarihinde vefat etmesi dosya
da mevcut 14.12.1988 gün ve 1988/1309-36 
esas ve karar sayılı görevsizlik karannda 
tüm çıplaklığı ile gözler önüne serilmiş ve 
iş bu kararın bir sureti de bilgi bakımın
dan 15.12.1988 günü Rikap Kotil'e tebliğ 
için gönderilmiştir. 

Yukanda izah edilen nedenlere bina
en müessir fiil neticesi astının ölümüne ne
den olmak ile suçlanan Topçu Üsteğmen 
ibrahim Üstünol hakkında kamu davası
nı açacak mütevveffanm babası tarafından 
ileri sürülen ve hiç bir yan delille takviye 
edilmeyen sübjektif ve soyut iddiadan öte
ye delil olmadığından hakkında 353 sayı
lı Kanunun 105 inci maddesi uyannca ko
vuşturmaya yer olmadığına karann bir su
retinin iddia sahibi Rikap Kotil'e gönde
rilmesine, bir suretinin Diyarbakır Cum
huriyet Savcılığına gönderilen Askerî Sav
cılığımızın 1988/1309 esas sayılı dosyası
na konmasına karar verildi. 3,2.1989 

Vedat Erkan 
Hakim Binbaşı 

7 nci Kolordu Komutanlığı 
Askeri Savcısı 
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Başbakan TUrgut Özal'ın Güven İsteminin Açık Oylaması Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

ADANA 
Ahmet Akgûn Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 

ADIYAMAN 
Arif Agaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 

AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onu rai Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoglu 
Mehmet Çevik 

(Kabul Edenler) 

Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Tevfık Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
ANTALYA / I l ı A A A i A A 

Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Cengiz Tuncer 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Mehmet Yüzügüler 

BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
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450 
384 
289 

95 
— 
— 
63 
3 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
i, 

Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Muhyettin Mutlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
ibrahim Özel 

BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
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ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoglu 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengûn 
DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Nurettin Dilek 
EDİRNE 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Nizamettin Özdoğan 
ERZİNCAN 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Tbgay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
B. Dogancan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak * 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut Özal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Sudi Türel 
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Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Günen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Töpçuoğlu 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Marraş 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
Bülent Atasayan 
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KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çapar oğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranlı 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN ' 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdâroğlu 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Alaatin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 

NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özkök 
Ayhan Reyhan SakaUıoğlu 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
«Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktas 
Mehmet Aydın 
SİİRT 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
M. Mûkerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 

Murat Battır 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gürpınar 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Asık 
ibrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
ihsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslin Görentaş 
Selahattin Mumcuoğiu 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Lütfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Faruk Macun 
Mustafa Tınaz Titiz 
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ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Atesoğullan 
Beter Baydar 
Ömer Çiftçi 
Efref Erdem 
Tevfik Koçak 
İbrahim Tez 
Rıza Yılmaz 
\af*r Yılmaz 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 
BALIKESİR 
t Önder Kırlı 
BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
İlhamı Binici 
BURSA 
Fehmi Işıklar 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

(Reddedenler) 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
GAZİANTEP 
Âbdulkadir Ateş. 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan HırfanoğHu 
öner Miski 
Ali Uyar 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. Istemihan Talay 
İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
Yüksel Çengel 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Hasan Fehmi Güneş 
Aytekin Kotil 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı Önal 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
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K. Kemal Anadol 
M. Turan Bayazıt 
Halil Çulhaoğlu 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 
KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
KOCAELİ 
Erol Köse 
Â. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
MALATYA 
ibrahim Aksoy 
MANİSA 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
NEVŞEHİR 
Cemal Seymen 
SİNOP 
özer Gürbüz 
SİVAS 
Ekrem Kangal 
TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
M. Halit Dağlı 
Selahattin Kılıç 
Orhan Şendağ 
AFYON 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 
ANKARA 
Arif Sağ 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
BALIKESİR 
Mustafa ÇÖrâpçıoğlu 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Beytullah Mehmet Ga-
zioğlu 
DENİZLİ 
Esat Yildınm Avcı (Bşk. V.) 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
ELÂZIĞ 
Ahmet Küçükel 

Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
ERZURUM 
İsmail Köse 
HATAY 
M. Murat Sökmenoğlü 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gür dal 
İSTANBUL 
İsmail Cem 
İZMİR 
Ahmet Ersin 
Fuat Kılcı 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 
Ahmet Uncu 
KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 

Önol Sakar 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
MUĞLA 
Latif Sakıcı 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut Öztürk 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (İ. A.) 
Hüseyin Özalp 
SİİRT ' 
İdris Arıkan 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

(Açık Üyelikler) 

ÇORUM 
DİYARBAKIR 
SİİRT 
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Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
1. — Anayasanın 111 inci maddesine 

göne güven oyl'aımıaısj. 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki 
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm 
getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

2. — Muğla Milletvekili Musa Gök-
bel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10.1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkulan açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec

lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
si (10/35) 

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

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

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

6. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 



yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarım geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) 

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

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

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

10. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya 
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

11. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 

98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

12. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

13. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile il
gili iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren bir kuruluş haline getirilmesini sağ
lamak amacıyla Anayasanın 98 inoi, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkim önergesi (10/43) 

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

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

16. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasıamn 98 inci, içtüzüğün 102 



ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

17. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarım tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

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

19. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

20. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) 

21. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlerinim yabancılara 
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü

züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin.önergesi (10/51) 

22. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
bu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyairınoa bk 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/52) 

23. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının nedenlerini ve trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

24. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) 

25. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

26. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, izmir Büyük Ka
nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

27. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 9 arkadaşının, elektrik enerji-



sinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 1(30 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

28. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar ve 56 artkadasının, Horzum olayı 
ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel 
Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik de
recesini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi ((10/56) 

29. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Söfcmenoğlu v)e 45 arkadaşının, 
dış politika konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarımca b'ir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/57) 

30. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/12) 

31. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve 
ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurul
ması için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/58) 

32. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 35 arkadaşının, İzmir Büyükşehir 
Belediyesince kurulan veya kuruluşuna iş
tirak edilen şirketlerin yaptıkları işleri, 
Belediyeden aldıkları ihalelerin koşulları
nı ve bu ihalelerin son durumlarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 

İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/59) 

33. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkça'kal ve 30 arkadaşının, SEKA gre
vinin nedenleri ile ekonomik ve sosyal 
boyutlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/61) 

34. — Gaziantep Milletvekili Abdul-
kadir Ateş vp 33 arkadaşının, kamu (ban
kalarının içinde bulundukları sorunlan, 
bu konuda lalınacalk tedbirleri ve olayın 
sorumlularım tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

35. — Balıkesir Milletvekili î. Önder 
Kırlı ve 32 arkadaşının, . Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda 
kullanılmak üzere kiralanan ve satın alı
nan helikopterler için hangi kurumca ne 
miktar ödeme yapıldığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/63) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 



3â — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 -. 1987 yıllarında görevleri-
ne son verilen, haklarında nakil işlem/ 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, TC. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
»özlü soru önergesi (6/77) (1) 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

6. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Barbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

7. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde-
memi| olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

8. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun< 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

(1) İçtüzüğün 96 nzı maddesi uya-< 
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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9. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öneri 
jeti (6/28) 

10. — Eskişehir Milletvekili M, Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

. 11. — Tekirdağ Milletvekilli Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilerle fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve rica* 
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
£6/38) 

12. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Aieşoğullan'nın, Sıkıyönetim Kıanunu-< 
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

13. — Tunceli Mıiietvekii Oırhan Ve
li Yıldırım'ıın Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

14. — Antalya Milletvekili' Hasan 
NarnaTın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yatırıldığı, iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

15. — Çorum Milletvekili Rıza Ik-
man'ın, Çorum İli Ortaköy Ecesi Yay* 



lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

16. — Hatay Milletvekili Öner Mıis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

17. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

18. — Samusuını Milletvekilli Alıi Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

19. — Samsun Milletvekilli irfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

20. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden tran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

21. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

22. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin ti merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 
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23. — Sakarya MMestveküi Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

24. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/68) 

25. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere iişfcin Millî Eğitim Gençlik v>. 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

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

27. — Hatay M'iHetvekıilıi öner Miski' 
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin içişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

28. — Sakarya Mifctvekii Ahmet Ne
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ufkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

31. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru-



munun prim alacaklarına ilişkin Çallı
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

32. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinıin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

33. — GazJiantep Milletvekili Mustafa 
Yılmaz'm, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

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

35. — Kütahya' Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'm, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

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

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

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

39. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 

ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Milî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

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

41. — Bursa Mliıltet vekilli Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Milî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

42. — Muğla MilletvekiliTufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözılü soru 
önergesi (6/105) (1) 

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

44. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl* 
maz'ın, Aydınhkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atamaı 
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bafeanrndan sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

45. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk - iş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 



46. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır Hinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alman 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

47. — Adana Milletvekilli Abdullah 
Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

48. — Kıridıaırei Miletvelküi İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyıişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89) 

49. — Zonguldak Milletvekili Şıinasi 
Altıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

50. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadoi'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6,4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

51. —Manisa Milletvekilli Hasan Zen-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

52. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan maların alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı

ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

53. — İçel Müetveöi Durmuş Fikirli 
Sağlar'ın, Türk Kadınım Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü son* 
önergesi (6/136) (1) 

54. — Hatay MıililetVEkilıi Mustafa Mu* 
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta* 
rilhinde İstanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

55. — Ankara Milletvekilli Ömer Çift-
çi'nin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

56. — İzmir Milletvekili Neccar Tiirk-
can'ın, ödemiş İlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Ta?ım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

57. — Zonguldak Milletvekili Şinıasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İşlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demıir » Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100) 

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



59. — Zonguldak Milletvekilli Şimasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik işlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

60. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp^in, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitti nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin . Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

61. — Balıllcesıiır Milletvekili î. Önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

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

63. — Teklirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseleriin, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

64. — Tekirdağ Mliıltetveküü Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına iDişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından södü soru önergesi (6/145) 
(D 

65. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunup 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef

liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

66. — İstanbul Milletvekilli Mustafa 
SarıgüTün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Miillî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

67. — Zonguldak Milletvekili Şıinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük ilçe
sinin ne 7Av*nı* il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'mın, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu* 
aun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü toru 
önerge» İ6JJİ12} 

69.3— Manisa Mlüetvekii Hasaın Zen-
gin'in, Manisa ili Kula İlçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol 
edilmeden hizmete açıldığı ye bazı köy
lerin tu alamadığı iddiasına ilişkin Tanm 
Orman ye Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6^114) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, (Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese. Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı İddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 

71. — Hatay Milletvekilli Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Zirai Donatını Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi sn 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade-
dine ve satif fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ye Köyişleri Balkanından fözlü soru 
önergesi (621X63 
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72. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA ilcilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt Ban 
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

73. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Mıillî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

74. — Tunceli Miletvekiılıi Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hal© 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

75. — Edkne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

76. — Antalya Milletvekilli İbrahim 
• Demir'in, İstanbul Kakmış İlkokulunda 

okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

77. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

78. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

79.! — İznik Milletvekilli Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 

ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

80. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altımda tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından söülü soru önergesi 
(6/233) (1) 

81. — Zonguldak Mitetvekii'i Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

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

83. — Balıkesir Milletvekili 1. ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

84. — Maırdin Milletvekilli Süleyman 
Çelebi'nin, ilk ve onta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/245) (1) 

85. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İnsan Hakları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşilara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 



86. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara ili Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye Başkanı ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

8.7. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.I. Orta Anadolu Linyit İşlet-
meşince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İline bağh köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarımın yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

89. — Ankara Milletvekilli Ömer Çiıfıt-
çfnin, Sümerbank'ta «Turgut özab> mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

90. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
SarıgüTün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Mü! Eği
tim Gençlik ve Spor 'Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

91. — îzrniır Mlilıletvekıii K. Kemal 
Anadofe'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santralar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından, sözlü soru 
önergesi (6/128) 

92. — Denizli Milletvekilli Adnan 
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Barbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 

93. —- Adana Milletvekilli Cüneyt Can-
ver'iın, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu id
diasına iişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

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

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, istanbul -- Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanımdan sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

96. — Denizli MliıLlıetvekM Adnan 
Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

97. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Scdvi'nıkı, yurtlara gıiremeyen öğren
cilerimi sayısına ve sorunlarınla ilişiklin 
MÜ! Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

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

99. — Kocaeli Miletvekii Ömer 
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

100. — Aydın Milletvekilli Hitai Ziya 
Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.Ş.'nin ortaklarına ve şirket 
anasozrteşmesinde yer alan bazı hüküm
lere iişkin Devlet Baklanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1) 

101. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Corum iline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişklin Enerji ve Tabii! 
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Kaynaklar, Bakanından sözlü sora önerge
mi (6/258) (1) 

102. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat 
Aıtalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanımdan 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

103. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Duruıtürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 
bu belediye başkanhklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkiin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

104. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
KorkİT<az'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak fata oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği soı unlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

105. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve geljjr vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 

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

107. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
'Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/138) 

108. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye Baş
kanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bü-
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rosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bu
lunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
m 

109. — içel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
uşkun Sanayi ve Ticaret Bakarımdan söz
lü soru önergesi (6/261) (1) 

110. — Denizli Milletvekili Adnan 
Kesfcin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertibin
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

111. — Hatay Milletvekili Turhan, 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBİRLlK'ce gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
(D 

112. — Balıkesir Milletvekili t Önder 
Kırlı'nın, eğitim önlisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini biti
ren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yemden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

113. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap 
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun 
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği 
İddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) (1) 

114. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/301) (1) 

115. — Kütahya MilletveKüi Mehmet 
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimime 



— 13 

ve canlı koyum sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

116. — Kars Milletvekili Mahmut 
Ahnak'ın olağanüstü hal uygulaması ne
deniyle yapılan harcamalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

117. — Ankara Milletvekili, ibrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet-
meMğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Milî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

118. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, iskenderun De
mir ve Çelik Fabrikalarınca son üç ayda 
belediyelere ve diğer resmî kurumlara 
yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(D 

119. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı İli EMivan ilçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraycık köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

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

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

122. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'm, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge

çici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

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

124. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

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

126. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
«î/155) 

127* — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana îli Yüreğir ilçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptırılmayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

128. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın. Adana ili Yüreğir ilçesi Yunus-
oğlu Köyünde' sağlık ocağı yaptırılma-
masının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

129. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya 



kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

130. — Adana Milletvekili Orhan Şen 
dağ'm, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

131. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, üniversite öğrencileri için çıka
rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 

132. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160) 

133. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, İlköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

134. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

135. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Isparta • Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/163) 

136. — İsparta Milletvekili İbrahim 
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş-

toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

137. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 

138. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

139. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

140. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

141. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

142. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

143. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

144. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe-
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sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve tskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 

145. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/174) 

146. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 

147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

148. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin - Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

149. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

150. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

151. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

152.— Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

153. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narh Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

154. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı
karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

155. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

156. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

157. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin 
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' Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/187) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

160. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi, kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru Önergesi. (6/189) 

161. — Ankara Mületvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı 
kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/305) (1) 

162. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

163. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

164. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

165. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

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

167. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadı 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev-

, let Bakanından sözlü soru önergesi 
.(6/195) 

168. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Amasya ili Merkez ilçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

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

170. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

171. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/197) 

172. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/198) 

173. — içel Milletvekili M. istemi -
han Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 
ü yapılmasının düşünülümediğine» dair 
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31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

174, — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

175, — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

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

177, — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/206) 

178, — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

179, — Ankara Milletvekili Tevfik Ko-
çak'ın, Ankara İli Şereflikoçhisar İlçesi
ne bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 

180, — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergeler-
den bir kısmının Gebze - Çayırova'daki 

Tarım Meslek Lisesinde istihdam edile
ceği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

181, — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru Önergesi (6/321) (1) 

182, — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

183, — izmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk İlkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
(D 

184, — İsparta Milletvekili Ertekin 
Duratürk'üm, İsparta İM Yalvaç İlçesine 
bağlı Karıkfcayıa ve Kuırusan köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım' Orman 
ve Kavisleri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

185, — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Gtil'birtt'çe 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan. 
ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

186, — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesine 
rutürk'ün, İsparta tli Senirkent İlçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım 
arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddi
asına Miskin Tarım Orman ve KÖyişleni 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

187, — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İlli Yalvaç ve Şarki-

(75 inci Birleşim) 
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karaağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Taran Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

188. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit balıklarında görülen haftalığın gide-
rlmesıi için ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213) 

(189. — İsparta Md&tvelkiilliii Emfiekıin 
Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gellirlerıine ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

190. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin 
ve Diyarbakır illerinde köy korucuları. 
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1) 

191. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siverek İlçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1) 

192. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdıal'ın, Atabey ilçesi Kapıcak Köyü
nün başka bir mahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
sinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

193. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/216) 

194. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacının, British Airvvays uçaklarıyla 
Ankara ve istanbul'dan Londra'ya giden 

yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaç
landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

195. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın Niğde Merkez ilçesine bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık. ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde Mi Ulukışla İlçesinde ya
pılması düşünülen îmraJhor Göletine iliş
kin Bayındırlık ve iskân Balkanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

197. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde 
görev yapan akademik personelin yapılan 
kadro düzenlemesinden yararlandırılma-
dığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/219) 

198. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Mansurlu-Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220) 

199. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından tmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Banka
sına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

201. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle-



rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

202. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

203. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 

> ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

204. — İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. §. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/226) 

205. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, İstanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer 
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

206. — Adana Milletvekili* Orhan 
Sendağ'ın, Adana İlinde askerî birliklere 
akaryakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayi
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/331) (1) 

207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçiler'in, koruma sabası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin ir 
şasinin durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

208. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Başbakan Turgut Özal'ın, Gö-
cek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın 

kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/332) (1) 

209. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Ka
yadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/333) (İ) 

210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri İli Yüksekova İlçesi Esendere Bu
cağından sınırı geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yarah olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

211. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri llî Uludere İlçesi 
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı 
uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova ilçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yay
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince 
el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 

214. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba-



kalının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

215. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 

216. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

217. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Habur Gümrük Kapısındaki 
araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi 
önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243) 

218. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) 

219. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlindeki belediyelere 
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/337) (1) 

220. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye 
zorlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

221. — tzmir Milletvekili Ahmet Er-
stn'in, Denizli İli Honaz İlçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınıflandırıldığı 
ve fişlendiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

222. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

223. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin 
yakacak sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6 / 254) 

224. — Bursa Milletvekilli Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir demek ve bir 
şirket tarafından İstanbul özel İdare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

225. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/266) 

226. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/267) 

227. — Tekirdağ Milletvekilli Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) (1) 

228. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy' 
un, Anadolu Bankasınca 100 milyon li
ranın üzeninde kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ve bu kredilerin geni ödetilip 
ödenmediğime ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

229. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş -
Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/268) 
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230. — Kahramanmaraş Milletvekili 

Atilla îmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Tabi! 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/269) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Adatepe ye Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/271) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
ilinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu Il'de ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkim Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 

235. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Îmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş iline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş' 
da Sümerbank ikincil satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/274) 

236. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamıoğlu'nun, Kahramanmaraş 
tünde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

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

239. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğl/u'nun, hükümetin Kıbrıs 
politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

240. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazan 
Şubesince Öztur Anonim Şirketine veril
diği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

241. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, seçimlere katılan siyasî parti
lerin radyo ve televizyon gibi haberleşme 
araçlarından eşit olarak faydalandırılma
sına dair Avrupa Konseyi Kararma iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

242. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon ili Sandıklı ilçesi Ak-
harım Kasabası Ortaokulunun öğretmen 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/344) (1) 

243. — Hatay Milletvekili Ali Uyar* 
in, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka-
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ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

244. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice ilçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk için başvuru formu 
imzalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 
(D 

245. — Hatay Milletvekili Öner 
Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin 
Çukurova Elektrik A. Ş.'ne devredilme
sinden doğacak bazı sorunlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/349) (1) 

247. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt ili Merkez 2 No. lu Sağ
lık Ocağında görevli iki hemşirenin gö
rev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları 
olayına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/350) (1) 

248. — Bursa Milletvekili Beytuİah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Deni
zinde trol ve algarina ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Balka
nından sözılü som önergesi (6/280) 

249. — Samsun Milletvekilli irfan De-
miralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Ma
yıs Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz ata
ma yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/351) (1) 

250. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 

verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

251'. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş İlçesinin ne zaman il yapı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

252. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liğinin kurulmasından sonra bölgede kaç 
kişinin korucu olarak görevlendirildiğine 
ve korucuların karıştıkları adlî olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/352) (1) 

253. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana İmam Hatip 
Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/283) 

254. — Sakarya Milletvekilli Ahmet 
Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına 
ve bu konuda ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 

255. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/285) 

256. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

257. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 
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258. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdafın, İsparta ili Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 

259. — İsparta Milletvekilli ibrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent ilçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

260. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

261. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Pire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/291) 

262. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
rnaz'ın, 2.12.1988 tarihinde öğretmen ön-
lisans bitirme sınavına katılan bazı öğ
retmenlere bir görevli tarafından haka
ret edildiği iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/356) (1) 

263. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün' 
ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından 
borç alıp almadıklarına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

264. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü ilçesinde şeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için 
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/292) 

265. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen 

ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/293) 

266. — Samsun Milletvekili ALi Eser' 
in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce 
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

267. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin, büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

268. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri ili Şemdinli İlçesi 
Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

269. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Ni
san ayından bugüne kadar İmar Uygula
ma Fonundan aldığı kredilerin miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

270. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Ni
san ayından bugüne kadar İller Banka
sından aldığı avans borçların miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

271. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'uıun, 1987 yılı vergi taksidıinii 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı
ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

272. — Antalya Milletvekili Zekeriya 
Bahçeci'niıı, 20.8.1988 tarihinde yapılan 
öğretmen yeterlik sınavına eğitini' fakül-
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teflerimde tek dersten bütünlemeli öğren-
ciiüerin kabul edilip edliilimediklerine iirş-
kİn Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/361) (1) 

273. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'in, Etibank Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Teslisle
ri Saıtınakna Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia edilen soruşturmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

274. — Bingöl Milletvekili Haydar 
Baylaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutla-' 
nnm hak sahiplerime verilip verülmedi-
ğiiıne iişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nımdan sözlü soru önergesi (6/298) 

•275, — İsparta Milletvekili tbraniın 
Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunlarına iişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/299) 

276. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, istanbul Millî Eğitim Müdü
rünün özel bir firmanın reklam kampan
yasına katıldığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/368) (1) 

277. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma bedel
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 

278. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihlbar ve şikâyette bulunulup bulu
nulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

279. — Samsun Milletvekili Ali Eser* 
in, Karadeniz Baku" işletmeleri Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkin Devlet Bakanımdan sözlü 
soru önergesi (6/310) 

280. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan ya
rarlanabilmek için yatanı amacıyla teş
vik belgesi alanlara ve adı geçen Fon' 
dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/370) (1) 

281. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İl
çesinde görevli bir komiser yardımcısı 
hakkındaki iddiaya ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

282. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, İsparta -- Eğridir İlçesi En
düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanımdan sözlü soru 
önergesi (6/311) 

283. — Manisa Mületvekili Ümit Ca-
nuyar'ın, heyelan bölgesi ilan edilen Mani
sa ili Selendi Ilçesli Rahmanlar Köyü Ha
cılar Mahallesindeki vatandaşların yeni 
yerleşim alanına nakledilmeleri için çalış
ma yapılıp yapılmadığınla ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312) 

284. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Tunceli-Geyiksuyu Yatılı ilk
öğretim Bölge Okuluna İlişkin MÜ! Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

285. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüpleri
nin maç hâsılatlarından elde ettikleri ge
lirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
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Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) (1) 

286. — Samsun Milletvekili İrfan De-
mirolp'in, Altınkaya Barajı sahasında ka
lan Samsun İM Vezirköprü İlçesindeki 
arazilıeriin kamulaştırma bedellerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 

287. — Antalya Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, Devlet kajnıluşlannda göreve alım-
maları bakıımndian Anadolu Ünıiversitesi 
Açık öğretim Fakültesi mezunları ile di
ğer fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakamından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

288. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ve 
bu şirketlerin faaMyetlerine ilişkin İçiş
leri Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/373) (1) 

289.. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğal gaz santrallarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

290. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı ba
ca gazı arıtma tesislerine ve Karlıova 
Termik Santralına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/376) (1) 

291. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin lihlal edildiği iddiasına ve MİT 
raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/327) 

292. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
Önergesi (6/377) (1) 

293. -r- Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 
1988 yılında ikram faslından yapılan 
harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/378) (1) 

294. — Kocaeli Milletvekili Alaattin 
Kurt'un, Topçular İskelesinin ne zaman 
hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/379) (1) 

295. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, elektrik üretim yollarına ve mali
yetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/380) (1) 

296. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'm, 1988 yılında akaryakıta yapılan 
zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/381) (1) 

297. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına 
dağıtıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak 
Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya 
ilişkm Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/382) (1) 

298. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/383) (1) 

299. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fi
yatlarına yapılan zamlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/384) (1) 

300. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak 
bankalarınca gerçekleştirildiği iddia edi
len arsa alım ve satımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/385) (1) 
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301. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
ri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî 
ve Malî tşler Daire Başkanı iken MİT 
Müsteşarlığına verdiği iddia edilen mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/386) (1) 

302. — Diyarbakır Milletvekili Fua' 
Ataılay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları 
tarafından yabancı kuruluşlara yaptırılan 
araştırmadara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/387) (1) 

303. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt 
illerinde 25.12.1988 tarihinden bugüne 
kadar göz altına alman vatandaşlara iliş-
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/388) (1) 

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

305. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satı^ 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/390) (1) 

306. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, günlük bir gazetenin 14.1.1989 
tarihli nüshasında yer alan laikliğe ay
kırı faaliyetlerle ilgili haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 
(1) 

307. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, ülkemize sığınan Iraklı mül
tecilere yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6 392) (1) 

308. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in,, Türk Kadınını Tanıtma ve 

Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlara 
ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/393) (1) 

309. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'na ve elek-
rik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

310. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, organize sanayi 'bölgeleri 
kurmak amacıyla Samsun İline bağlı 
Asiaraağaç Kutlukent ve Çırakman köy
lerinde 1985 - 1986 yıllarında kamulaş
tırılan arazilerin bedellerine ilişkili Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/404) (1) 

311. — İstanbul Milletvekili Hüsnü 
Okçuoğlu'nun, 1978 - 1988 yıllarında top
lanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/395) (1) 

312. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca ta
rım satış kooperatiflerine kullandırılan 
krediler için farklı faiz oranları uygulan
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/405) (1) 

313. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
siıı'üii İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/396) (1) 

314. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, «İcraatın İçinden» ve 
«Gelişen Türkiye» adlı programların An
kara Video Ajans A. Ş.'ne yaptırılması
nın nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/406) (1) 

315. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, Sivas - Kangal, Soma ve Ya
tağan bölgelerinde termik santralleri bes
leyecek kömür ocaklarının özel sektöre 
deVredileceği iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/397) (1) 
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316. — istanbul Milletvekili Av tekin 
Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince 
kurulan şirketlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

317. — istanbul Milletvekili Aytekıin 
Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere 
verilen ilanlar için yapılan ödemelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/399) (1) 

318. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edi
len doğal gazın hangi amaçlarla kullanı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/400) (1) 

319. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, SEKA ve Edirne « OLMUKSA' 
da çalışan işçiler hakkında emniyet mü
dürlüklerince albüm düzenlendiği iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/401) (1) 

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

321. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin* istanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydanıa geldiği iiıddliai edilen alaya 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

322. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, ülkemizde traktör üreten fir
malara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/330) 

323. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altunkaya Barajı sahasında kalan 
Vezirköprü ilçesi Düzce Köyüne ait 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş

kin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/339) 

324. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğal gaz ithali ile ilgili söz
leşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/402) (1) 

325. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının 
ambleminin bir Amerikan firmasına çiz-
dirildiği iddiasına ve amblem değişikliği 
nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

326. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile iliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik 
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun
ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa
vunma1 Bakamından sözlü soru önergesi 
(6/340) 

327. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya ili köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik 
bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman 
elektriğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından' sözlü 
soru önergesi (6/407) (1) 

328. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler*in, Bezm-i Alem Üniversitesin
de sözleşmelıi olarak çalışmak isteyen 
sağlık personeline imzalattırılan hizmet 
akdine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/408) (1) 

329. — içel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Ge
nel Müdürünün Amerika'ya gidiş nede
nine ve hakkında soruşturma açılması 
için Cumhuriyet Savcılığınca istenilen 
iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/409) (1) 

330. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, istanbul Valiliğince bazı sanatçı-
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lanın konserlerinin yasaklandığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/410) (1) 

331. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yüdırım'ın, Tunceli İli Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser 
ile büı polis memuru haklarındaki iddia
ya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/411) (1) 

332. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında ha
yali İhracat yaparak haksız vergi iadesi 
alan fenalara ne gibi müeyyideler uygu
landığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/412) (1) 

333. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, Ankara Demirlibahçe Ortaoku
lu İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa 
Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasınla iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

334. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu 
nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/414) (1) 

335. — Mardin Milletvekilli Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen 
olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/415) (1) 

336. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı ge
rekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğren
ciler hakkında soruşturma açıldığı iddi
asına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/416) (1) 

337. — Adana Milletvekili M. Sela-
hattin Kılıç'ın, 19.7.1988 tarihli ve 88/ 

13161 sayılı kararnameden istifade eden 
firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/417) (1) 

338. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'm, MİT «ile ilgili bazı iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora 
önergesi (6/418) (1) 

339. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Turizm Ban
kası Genel Müdürünün İsviçre gezisine 
ilişkin Bıaşbakandan sözlü soru önergesi 
(6/419) (1) 

340. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçİ'nin, yeraltı mafyası olarak nitelen
dirilen grupların son günlerde neden ol
dukları olaylara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/420) (1) 

341. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Gençlin, Anadolu ve Türkiye Emlak 
Kredi bankalarının 1987 ve 1988 yılları
na ait kârlarının yüksek gösterildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/421) (1) 

342. — Tumeelıi Milletvekili Karnıer 
Genc'in, klaımu banlkialıarııraiın 1987 ve 1988 
yııllaranıdıalkıij bazı hıaırcamiatarı'nıa ve Emllâk 
Bıamlkasıma ait arıazİ! ve taiınaılaridan bıiır ıkus.-
iflımııını ısatoldığı iıdidiıaısuna .ülüşklkt Bıaşba
kandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

343.. — Adama MİMvekliılıi Cüneyt 
Oanveır'ıin, h'ayailî oüdluğu fcıuşjkusuyüa 
Merkez Bıaınlkıasuncia râcıe'ıeınımıekte olan 
ihracat dbsya!ıa'r«rı 25.2.1987 toniıhlii ka-
ııamniaımıe gereğince Devûet 'Plıanflıaımıa Teş-
killaitıınla' idıevrediillıdliğii ve liıneei'.ıernidet' ta-
mamiliaınımıaıdlani vergi liıaıdıeiler'imıim ödiendıiıği 
[iıdidliıasnnıa lillıiışlkiını B<aşbıatkıamıdlam sözllü so
ru önergesi (6/424) (1) 

344. — IsparHa MiMletVekİıi İbrahim 
Gürdai'ın, Burdur 11 merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okullarda görevli öğretmen
lerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba 



okullarına nakledildikleri iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/353) 

345. — Siarniısuın MlIIletvtelkıillıi A'ıL Eser' 
in, Kastelli'nin iflasına neden olduğu id
dia edilen tefeciler hakkında ne gibi iş
lemler yapıldığına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/354) 

346. — Manisıa Mıülıiietvıakiılıi Ümit Gaın-
uyar'ın, Manisa İli Selendi İlçesine bağ
lı bazı köylerin içme suyu sorununa iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/355) 

347. — İstanbul1 'Miiietvekıillıi Reşit Ül
ker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mü
hendislik Fakültesi öğretim üyelerinden 
birine Fakülte Dekanınca hakaret edil
diği ve görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözılü soru önergesi (6/362) 

348. — İsparta 'Millıetvidkıi'li, Erıtekiın 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine 
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözılü soru önergesi (6/363) 

349. — İsparta Mıill!ietv|e!kjiı!ıi, Ertelkin 
Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler İlçesi 
Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/364) 

350. — İsparta Miletvıekıiılıi. Ertaklin 
Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye 
başkan adayları hakkında görüş bildir
dikleri iddia edilen vali ve kaymakam
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365) 

351. —• 'Hatey MUtetvıeikıülıi Muştala 
Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dışına çı
kan vatandaşların Konut Fonu için yap
tıkları ödemelere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/366) 
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352. — Samsun MMJetvelkıiılii Alili Eser' 
in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı-
ğınca üretilen ve Rusya'dan ithal edilen 
doğal gaz miktarlarına iÜşkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

353. — Erzurum MıilllDetvfâkıülii Ismıail 
Köse'nin, Teşebbüsü Destekleme Ajansı
na ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/374) 

354. — Sak'aryıa MlilletveküÜıi Ahmet 
Nıeiıdlknliıı, Sakarya Ünıiivıersitesii ioşiaıatiınıa 
idiışllfiiııı M'iliî Eğiıtüm 'Baikıanıınidıae sözfyü so
ru önıergesli (6/422) 

7 
KANUN TASARI VB 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLERİ 

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

X 2. — Avrupa İnsan Hakları ve 
Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 
8 Sayılı Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi: 
23.11.1988) 

3. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seçimlerle İlgili Bazı 
Kamra'krda Değişiklik Yapılması ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVII! 
inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkıtfda Kanunun 15 inci Maddesinde 



— 30 — 

öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/5H) (S. Sayısı: 129) (Dağıtana tarihi: 
23.11.1988) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 23 üncü Maddesinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil
lî Savunma ve Adalet komisyonları rapor
ları (2/29) (S. Sayısı: 130) (Dağıtma ta
rihi : 28.11.1988) 

5. — Millî Gurur Madalyası Hak
kında Kanun Tasarısı ve Milî Eğittin 
Komisyonu Raporu (1/486) (S. Sayısı: 
135) (Dağıtma tarihi: 5.12.1988) 

X 6. — Avrupa İkamet Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/468) (S. 
Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 

7. — 1475 Sayılı tş Kanununun 26 ncı 
Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Ba
za Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler 
Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı: 
137) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 

X 8. — Uydular Aracılığı ile Deniz 
Halberifoşmesi Uluslararası Teşkilatı Söz
leşmesi ve işletme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/356) (S. Sayısı: 131) (Dağıtıma ta
rihi : 6.12.1988) 

9. — istanbul Milletvekili Ercüment 
Konukman'ın, 11.4.1928 Tarih ve 1219 
Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı icrasına Dair Kanunun 41 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na 15 Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; Sağ
lık ve Sosyal işler komisyonları rapor

ları (2/8) (S, Sayısı : 144) (Dağıtma ta
rihi : 21.12.1988) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Antlaşmanın ve Eki Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/357) (S. Sayısı : 142) (Dağıt
ma tarihi: 21.12.1988) 

X 11. — Avrupa Mimarî Mirasının 
Korunması Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/362) (S. Sayısı : 147) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988) 

X 12. - Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyoniaıi raporları 
(1/364) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tari
hi : 21.12.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/358) (S. Sayısı : 149) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
isviçre Konfederasyonu Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma
sı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/454) (S. Sayısı : 150) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 
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15. — 2918 Saydı Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/510) (S. Sa
yısı : 152) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

16. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
tşler Komisyonu Raporu (2/71) (S. Sa
yısı : 143) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988^ 

17. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1402 Sayılı Sıkı
yönetim Yasasının 17 nci Maddesinin 1 
inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılma
sına İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve 
içişleri komisyonları raporları (2/20) (S. 
Sayısı: 156) (Dağıtma tarihi: 21.12.1988) 

X 18. — Gemiadamlarının Eğitim, 
Belgelendirme ve Vardiya Standartları 
Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ye Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/355) (S. Sayısı : 158) 
(Dağıtma tarihi : 6.1.1989) 

19. — Nevşehir Milletvekili Ahmet 
Cemal Seymen'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyon Raporu ve Nevşehir Millet
vekili A. Cemal Seymen'in içtüzüğün 
110 uncu maddesine göre Rapora itira
zı (3/552) (S. Sayısı : 186'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 16.2.1989) 

20. — 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 
Komisyonu Raporu (1/534) (S. Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihi: 22.2.1989) 

21. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Ülkü Söylemezoğlu ve 3 Arkadaşının, 
19.6.1987 Tarih ve 3392 Sayılı 103 İlçe 
Kurulması Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (2/122) (S. 
Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi: 22.2.1989) 

22. — izmir Milletvekili Akın Gönen' 
in, 3194 Sayılı imar Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu Raporu (2/160) (S. Sa
yısı : 224) (Dağıtma tarihi: 24.2.1989) 

X 23. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 
1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap 
Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Ge
nel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkerele
ri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/210, 1/211, 1/212, 1/213, 1/214, 
1/215, 1/216, 1/217, 3/50, 3/225, 3/226, 
3/227, 3/228, 3/229, 3/230, 3/51) (S. Sa
yısı : 207) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989) 

X 24. — iktisadî ve Ticarî ilimler Aka
demilerinin 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanu
nu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna 
ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/324, 1/325, 1/326, 1/327, 1/328, 
1/329, 1/330, 1/331, 1/332, 1/333, 
1/334, 1/335,1/336, 3/108, 3/109, 3/110, 
3/111, 3/112, 3/113, 3/114, 3/201, 3/202, 
3/203, 3/204, 3/205, 3/115) (S. Sayısı : 
208) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

X 25. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979. 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanu
nu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna 
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İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe komisyonu Raporu (1/2118, 
1/219, 1/220, 1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 
1/225, 2/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 
1/231, 1/232, 3/52, 3/53, 3/54, 3/55, 
3/56, 3/57, 3/58, 3/59, 3/244, 3/245, 
3/246, 3/247, 3/248, 3/249, 3/60) (S. Sa-
yısı: 209) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989) 

X 26. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 1967,1968,1969,1970, 
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1980, 198 i ve 1982 Malî 
Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
l e Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bil
dirimlerinin Sunulduğuna ilişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Rapora (1/163, 1/164, 
1/165, 1/166, 1/167, 1/168, 1/169, 1/170, 
1/171, 1/172, 1/173, 1/174, 1/175, 1/176, 
1/177, 1/178, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 
3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/195, 
3/196, 3/197, 3/198, 3/199, 3/200, 3/27) 
(S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989) 

X 27. — Hacettepe Üniversitesinin 1977, 
1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yu
ları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu 
Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildıirimleri-
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkan
lığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/287,1/288, 1/289, 1/290, 
1/291, 1/292, 3/210, 3/211, 3/212, 3/213, 
3/214, 3/87) (S. Sayısı: 211) (Dağıtma 
tarihi : 27.2,1989) 

X 28. — İstanbul Üniversitesinin 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Ma
lî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ilıe Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk 
Bildirıknilerıinin Sunulduğuna İlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/310, 1/311, 
1/312, 1/313, 1/314, 1/315, 1/316, 1/317, 
1/318, 1/319, 1/320, 1/321, 1/322, 1/323, 
3/101, 3/102, 3/103, 3/104, 3/105, 3/106, 

3/189, 3/190, 3/191, 3/234, 3/235, 3/236, 
3/237, 3/107) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma 
tarihi : 27.2.1989) 

X 29. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1 /233, 
1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 
1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 1/244, 1/245, 
1/246, 1/247, 3/61, 3/62, 3/63, 3/64, 
3/65, 3/66, 3/67, 3/68, 3/69, 3/215, 
3/216, 3/217, 3/218, 3/219, 3/70) (S. Sa
yısı : 213) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

X 30. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 
1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesin
hesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
kereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/179, 1/180, 1/181, 1/182, 1/183, 
1/184, 1/185, 1/186, 1/187, 1/188, 1/189, 
1/190, 1/191, 1/192, 1/193, 3/28, 3/29, 
3/30, 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 3/36, 
3/37, 3/206, 3/207, 3/208, 3/209, 3/38) 
(S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1989) 

X 31. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yıllan Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/248, 
1/249, 1/250, 1/251, 1/252, 1/253, 1/254, 
1/255, 1/256, 1/257, 1/258, 1/259, 1/260, 
1/261, 1/262, 3/71, 3/72, 3/73, 3/74, 
3/75, 3/76, 3/77, 3/78, 3/238, 3/239, 



3/240, 3/241, 3/242, 3/243, 3/79) (S. Sa
yısı': 215) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989.) 

X 32. — Ege Üniversitesinin 1967, 1968, 
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 
1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara. Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/293, 
1/294, 1/295, 1/296, 1/297, 1/298, 1/299, 
1/300, 1/301, 1/302, 1/303, 1/304, 1/305, 
1/306, 1/307, 1/308, 3/86, 3/88, 3/89, 
3/90, 3/91, 3/92, 3/93, 3/94, 3/95, 3/96, 
3/97, .3/95, 3/99, 3/193,- 3/194, 3/100) 
(S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1989) 

X 33. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 
1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Ke
sinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
kereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu '(1/194, 1/195, 1/196, 1/197, 
1/198, 1/199, 1/200, 1/201, 1/202, 1.203, 
1/204, .1/205, 1/206, 1/207, 1/208, 1/209, 
3/39, 3/40, .3/41, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 
3/46, 3/47, 3/48, 3/220, 3/221, 3/222, 
3/223, 3/224, 3/49) (S. Sayısı: 217) (Da-, 
ğıtma tarihi : 27.2.1989) 

34. '— 16.6.1964 Tarihli ve 477 Sa
yılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, 
Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Ce
zaları Hakkında Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeleri
ne Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (1/466) (S. Sayısı: 
226) (Dağıtma-tarihi : 28.2.1989) 

35. — 3269 Sayılı Uzman Erbaş Ka
nununun 10 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 

Savunma Komisyonu Raporu (1/492) (S. 
Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 28.2.1989) 

36. —\ Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek. ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 Ta
rihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçi
ci 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrası
nın •Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fık
ra İlave Edilmesine İlişkin Kanun Tekli
fi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/97) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 
2.3.1989) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti Başba
kanlık Devlet Planlama Teşkilatı ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Devlet 
Planlama Komitesi Arasında İşb'iriiğine 
Dair Anılaşmamın Onayfcnmasuni'n Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Dışıişieri ve Plan ve Bütçe komis-
y omları rap onları (1/361) (S. Sayısı : 229) 
(Dağıtma tarihi : 6.3.1989) 

X 38. •— Avrupa Konseyi İmtiyaz ve 
Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek 
Üçüncü Protokolün Onaylaramasına Dair 
29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna 
Ek Kanunun 1 inci .Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkımda Kamun Tasarısı ve 
Dışıişieri ve Plan ve Bütçe komisyon'lan 
raporları (1/447) (S. Sayısı : 230) (Da
ğıtma .tanM : 6.3.1989) 

39. — Diyar'bakıır Malleıtvötoili Abdul-
kadir Aksu ve 4 Arkadaşının, 2972 Sayılı 
MaıfoaÛlî İdareler tle MahaMe Muhtarlık
ları ve Ihliiyar Heyetleri Seçiımi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair 7.12.1988 Tarih 
ve 3507 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında aKnun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/162) (S. 
Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 6.3.1989) 

X 40. — 3418 Sayılı Kanun ile 5422 
Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinde De-
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ğişiklık Yapılması Hakkında Kanun 'Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/542) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma 
tarihi : 6.3.1989) 

41. — İstanbul Milletvekili Ö. Ferruh 
İlter'in, 23.6.1965 Tarihli ve 634 Sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi, ve Adalet Komisyonu Raporu, 
(2/41) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1989) 

X 42. — Ana Maddeler İçin Ortak 
Fon Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasarısı vo Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/363) (S. 
Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 13.3.1989) 

X 43. •— Türkiye Cumhuriyeti ' ile 
Bangladeş Halk Cumhuriyeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1 /408) (S. Sayısı : 
233) (Dağıtma tarihi : 24.3.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir, 

) 

(75 inci Birleşim) 


