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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu Saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 

Bursa Milletvekili Fehmi Işıklar, son günlerde tırmanış gösteren anarşi ve terör olaylarıy
la, bu konuda alınması gerekli tedbirlere ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Antalya Milletvekili Zekeriya Bahçeci'nin vefatına ilişkin Başkanlık tezkeresi okundu; saygı 
duruşunda bulunuldu. 

Fransa'ya gidecek olan Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönüşüne kadar Kültür 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın; 

Belçika'ya gidecek olan Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı LutfuIIah Kayalar'ın dönüşü
ne kadar Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 16 arkadaşının, ülkemizdeki anarşi ve terör eylemle
rinin nedenleri ile hedeflerini, bu eylemlerin arkasındaki güçleri ve konuyla ilgili olarak alına
cak önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu 

Meclis araştırması önergesinin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında 
yapılacağı bildirildi. 

Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 
Kanun Tasarısının (1/446, 1/480) (S. Sayısı : 243 ve 243'e 1 inci Ek) yapılan görüşmelerden 
sonra kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

8 Şubat 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 18.04'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Balıkesir Konya 

Ali Sami Ahkaş Kadir Demir 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

8.2.1990 Perşembe 

Tezkereler 

1. — Çankırı Milletvekili Ali Çiftçi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/1121) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.2.1990) 

2. — Sakarya Milletvekili Yalçın Koçak'ıh Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/1122) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.2.1990) 

3. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1123) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.2.1990) 

4. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1124) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.2.1990) 

5. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve istanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasa
ma Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1125) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.1990) 

6. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan, Ömer Barutçu ve Tevfık Ertüzün'ün Yasama 
Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1126) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.2.1990) 

7. — Şeref Baylav Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi (3/1127) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.2.1990) 

8. — Erdem Keçer, Hüseyin Aktaş ve Süleyman Selen Haklarındaki ölüm Cezalarının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1128) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 6.2.1990) 

9. — Mustafa tzol Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi (3/1129) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.2.1990) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 1984 - 1985 yıllarında ülkemiz üzerinden 
tran'a silah sevkedildiği ve demokrasi dışı güçlerin Devletin haber alma örgütleriyle işbirliği 
içinde bulundukları iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1089) (Başkanlığa 
geliş tarihi 25.1.1990) 

2. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, "Adımlar Gazetesi" Ankara Temsilciliğin
de polisçe yapılan aramayı izlemeye gelen bir gazetecinin gözaltına alındığı iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1090) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.1.1990) 

3. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, ülkemizdeki Kuran kurslarına ve 1983 -1989 
yıllarında güvenlik güçlerine intikal eden irticai faaliyetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1091) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1990) 
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Genel Görüşme Önergesi 

1. — Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi grupları adına 
grup başkanvekiUeri Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt, tstanbul Milletvekili Hasan 
Fehmi Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 5 arkadaşının; terörle ilgili olarak Hü
kümetin çalışmaları ve alınan tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 7.2.1990) 

Gensoru Önergesi 

1. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim ve 22 arkadaşının, Fiskobirlik'te bulunan fın
dıkların; piyasa değerinin altında, vade ile ve faizsiz olarak fıkdık sanayii ile uğraşan firmalara 
satılmasını öngören Para ve Kredi kurulu kararının uygulanmasını sağlayarak söz konusu fir
maların fahiş ve haksız kazanç edinmelerine ve Türk ekonomisinin zararına neden olduğu id
diasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür Hakkında Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 
nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (H/15) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.2.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Yılmaz Hoca oğlu 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Ertuğrul özdemir (Ordu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 75 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Kayseri Milletvekili M. trfan Başyazıcıoğlu'na kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. —Ankara Milletvekili Rıza Ytlmaz'm, Federal Almanya'daki yabancıların statülerini yeniden 

düzenlemek amacıyla hazırlanan yeni Yabancılar Kanunu Tasarısına ilişkin gündem dışı konuşması ve 
Dışişleri Bakam Mkili, Milli Savunma Bakanı ismail Safa Giray'in cevabı 

BAŞKAN — tik olarak, Federal Almanya'daki Yabancılar Yasası uygulamasıyla ilgili ola
rak, Ankara Milletvekili Sayın Rıza Yılmaz'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Yılmaz. (SHP sıralarından alkışlar) 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1960'Iı yılların başından 

itibaren, ülkemizden ve diğer bazı ülkelerden, Avrupa'nın değişik ülkelerine, bu arada, Federal 
Almanya'ya çalışmak üzere, işçiler gitmeye başladılar. İşçi gönderen ülkelerden birisi olarak, 
Türkiye, ülkemizdeki istihdam açığını kapatabilecek bir olay olarak baktığı işçi gönderme işi
ne, bir başka açıdan bakıldığında da, bu işin, ülkemize fazla miktarda döviz kazandıracak bir 
girişim olduğunu düşündü; Federal Almanya ise, ülkesindeki işgücü açığını kapatacak bir olay 
olarak meseleye baktı. Dolayısıyla, buraya "insanların" gidebileceğini her iki ülke de düşüne
medi. Bu nedenle bir Alman gazeteci şöyle diyordu : "Biz ülkemize işçileri çağırmıştık, oysa 
insanlar geldiler." 

Değerli arkadaşlar, zaman içerisinde, Federal Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine -işçi alan 
ülkelere- iş için gerçekten, insanların gittiği ortaya çıktı; Avrupa ülkelerine insanlar gönderdi
ğimiz açıkça anlaşıldı. Çalışmak için yurt dışına gönderdiğimiz bu irîsanlann, insan olmaktan 
doğan sorunları, zaman içerisinde bir bir ortaya çıktı ve giderek, yakıcı bir şekilde kendisini 
hissettirmeye başladı. Çözüm için sarf edilen çabalar yeterli olmadı ve sonuçsuz kaldı. Çoğu 
zaman, vatandaşlarımız, kendilerini yalnızlık çemberinde hissetmeye başladılar. 

Değerli arkadaşlar, Federal Almanya Hükümeti, Aralık 1989'da yeni Yabancılar Kanunu 
Tasarısını açıkladı. Bu yeni, Yabancılar Kanunu Tasarısı ile, yabancıların statüleri yeniden düzen-
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leniyor. Bu tasarı ile, vatandaşlarımızın haklarına yeni hukukî garantiler getirilmek şöyle dur
sun. aksine, yabancıları, işgücü olarak kontrol etmek ve istihdam politikasını yönlendirmek 
için Yabancılar Dairesine yeni olanaklar veriliyor. 

öngörülen kanun tasarısı ayrıntılarıyla incelendiğinde şu hususlar dikkat çekiyor: Yaban
cılar, kendi benliklerini koruyarak, gelenek ve göreneklerini geliştirerek, Alman toplumu ile 
iç içe bir arada yaşamaları; oturma çalışma ve işyeri açma haklarını engelsiz kullanılmaları 
öngörülmüyor; tam tersine, var olan engelleri kaldırmak yerine, engeller daha da çoğaltılıyor, 
zorlaştırılıyor. 

Tasarı, yıllardır savunageldiğimiz - işçilerimizin de istediği- çifte vatandaşlık konusunda 
ise, sadece 16 ve 21 yaşlar arasındaki gençlere kolaylık getiriyor; böyle bir adım atmaya karar 
veren ve yıllardır bu ülkede yaşayan gençlerimizin anne ve babaları bu haktan yararlanamıyor
lar; yararlanmaları mümkün değil. Dolayısıyla tasarı ailenin kutsallığını göz ardı ediyor, hatta 
ailenin bölünmesini ve parçalanmasını da teşvik eder bir duruma geliyor. 

Kanun tasarısı ile, Federal Almanya'da yaşayan, AET ülkeleri dışından gelenler, yani özünde 
Türkler, iki sınıfa ayrılmış olacaklar. Halen Federal Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızdan 
çok az bir bölümü süresiz oturma iznine ve oturma hakkına sahip bulunuyorlar. Vatandaşları
mızın çok büyük bir bölümü ise, şu anda bu haklardan yararlanamadıkları için, yurttaşlarımız 
arasında, ikilik, giderek kalıcı bir şekle dönüştürülmüş olacaktır. Bu ikinci bölümdeki yaban
cıların, toplumla uyum sağlamaları da hukuken zorlaştırılmaktadır. 

Büyük kitlenin toplumla uyum sağlamaları ve çeşitli hakları almaları, Yabancılar Dairesi
nin takdirlerine bırakılıyor; yani, sayın milletvekilleri, vatandaşlarımızın oturma ve çalışma izin
leri, oturma ve çalışma hakları, Yabancılar Dairesinin insafına terk edilmiş oluyor. Böylece, 
bu ülkede yaşayan insanlarımızın, uzun yıllar Federal Almanya'da yaşamış olsalar bile, huku
ken bu haklarını kullanamayacaklardır. Aynı zamanda, bu durum, şu ana kadar güçlükle elde 
edilebilen birçok hakkın da geri alınması anlamına gelecektir. Bu husus, sosyal hukuk devleti
nin temel ilkelerine aykırıdır değerli milletvekilleri. 

Bu tasarıyla, şimdiye kadar uygulanmayan, yeni doğmuş çocuklara da oturma izni alın
ması zorunluluğu getiriliyor. Bu uygulama, genç anne babaların Almanya'dan sürülmelerine, 
sınır dışı edilebilmelerine neden olabilecektir. Yeni tasarıyla, herhangi bir nedenle mahkemelik 
olanlar, trafik suçu işleyenler, resmî dairelerin -yasa dışı da olsa- kararlarına uymayanlar veya 
en basitinden, yabancıların haklarını korumak için bile olsa politik çalışma yapanlar, kısacası 
en demokratik haklarını kullanmak için örgütlenenler, Yabancılar Dairesince, Federal Alman
ya topraklarından çıkarılabilecekler, öngörülen kanun tasarısının bir maddesiyle de, yabancı
ların siyasî çalışmaları oldukça kısıtlanmaktadır. Bu kısıtlamalar, çoğulcu demokratik bir si
yasal yapıyla bağdaştırılmayacak boyutlara varmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, tasarıyla, sosyal yardım alanlar veya işsizlik ve benzeri nedenlerle 
muhtaç duruma düşenlerin de, geldikleri ülkelere geri gönderilme ihtimalleri doğmuştur. Bu 
konuda bir uygulama başlarsa, onbinlerce Türk, tekrar ülkemize geri gönderilebilecektir. 

Federal Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın, oturma ve çalışma hakkını, çifte vatan
daşlık hakkını elde etmesi ümidi, bu kanun tasarısıyla tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Onun 
için, halen Federal Almanya'da ve diğer Ortak Pazar Ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız, serbest 
dolaşım hakkı istiyorlar. Bugün, Avrupa'da bize vize uygulamayan ülke kalmamıştır. Bugün
kü basından öğrendiğimiz kadarıyla, Avusturya, Avrupa'da çalışan insanlarımıza vize uygula
masını kaldırmış. Buna seviniyorum tabiî; ama, bugün Avrupa'da bize vize uygulamayan ülke 
sayısı parmakla gösterilecek hale gelmiştir. 
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işçilerimiz, çalıştıkları ülkeden Türkiye'ye izinli gelebilmek için bile üç beş ülkeden vize 
almak zorunda kalıyorlar. Bunun ne kadar zor olduğunu, yaşayanlar biliyor. 

Bu nedenlerle de olsa, hiç değilse, AET ülkelerinde çalışan milyonlarca vatandaşımız için, 
mutlaka serbest dolaşım hakkı alınmalı, bunun için, hukukî ve siyasî yollar denenmelidir, ikti
dar Partisi ve muhalefet partileri, kendi alanlarında, Avrupa'daki yandaş partiler nezdinde, 
bu konuda girişimlerini artırarak sürdürmelidirler. 

Değerli milletvekilleri, serbest dolaşım hakkı alındığında, bu hakka sahip olanlar, çalış
tıkları ülkeden başka ülkelere serbestçe gidebilecekler, çalışacaklar, işyeri açabileceklerdir. Böylece, 
kendi arzu ve isteklerine göre gelecekteki yaşamlarını düzenleyebilecekler; çocuklarını, üniver
sitelere kontenjan olmadan sokabilecekler; çocuk paraları, vergi durumları, konut sorunları, 
emeklilik konuları ve orada yaşamaktan doğan pek çok sorunun çözümünde hiçbir ayırım ve 
haksız uygulamaya tabi tutulamayacaktır. 

Hükümetimiz, siyasal partilerimiz, bu konuda şimdiye kadar yaptıklarının çok daha faz
lasını yapmak zorundadır. Çünkü, bu yeni kanun tasarısı, 13 Şubattan itibaren Federal Al
manya Parlamentosunda görüşülmeye başlanacak. Vakit henüz geçmemiştir; Üzerimize düşen 
görevleri en iyi şekilde yapacağımızı umarak, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Hükümet adına, gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Millî Savunma Bakanı Sa

yın Safa Giray. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; Sayın Başkanın beni takdimine bir ek yapmama müsaade edin. Millî Savunma-
Bakanı olarak değil, Dışişleri Bakanı Vekili olarak bu arzımı yapacağım efendim. 

Sayın Milletvekili Rıza Yılmaz'm, Federal Alman Yabancılar Yasa Tasarısı hakkındaki gö
rüşlerini dikkatle dinledim. Federal Almanya'da yaşayan 1,5 milyon vatandaşımızı ve Türki
ye'de bulunan aile fertlerini ilgilendiren tasarı üzerine eğilmesini, teşekkürle karşılıyorum. 

Tabiatıyla, bu konu üzerinde Hükümetimiz ve ilgili bakanlıklarımız da önemle durmak
tadırlar. Halen yürürlükte bulunan 1965 tarihli, Yabancılar Yasasının, vatandaşlarımıza bazı 
haklar tanımakla beraber, belirli konularda muğlak hükümler ihtiva ettiği bilinmektedir. Hak
ların elde edilmesinde, kanunun, özellikle eyaletler ve şehirler düzeyindeki yabancılar dairele
rine geniş takdir yetkileri vermesi, bazı sorunları beraberinde getirmekte idi. İlgili kuruluşları
mızca yapılan incelemede, yeni Yabancılar Yasa Tasarısının, vatandaşlarımızın muğlak olan hak
larını açık hükümlere bağlamak suretiyle yasallaştıracak olması, olumlu bir gelişme olarak de
ğerlendirilmektedir. 

Yapılan incelemede, yeni Yabancılar Yasa Tasarısının, yasal koşullar altında Federal Al
manya'da bulunan vatandaşlarımız lehine aşağıdaki hükümleri getirdiği tespit edilmiştir : 

Aile birleştirmelerinde, eyaletlerarası farklı uygulamalar ve bu çerçevede özellikle bir yıl
lık bekleme şartı kaldırılmaktadır. 

Sonradan gelen eş ve çocuğa, bağımsız oturma izni verilmektedir. 
Federal Almanya'da okuyup, anne ve babalarıyla Türkiye'ye geri dönen çocuklara, belirli 

bir yaşa kadar, Federal Almanya'ya geri dönme imkânı tanınmaktadır; Evvelce bu hak yoktu. 
Federal Almanya'da yetişmiş ikinci ve üçüncü neslin, Alman vatandaşlığına, geçişleri ko

laylaştırılmaktadır. 
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Oturma izinlerinin sürekli uzatılması, oturma hakkı, eşlerin ve çocukların aile birleştiril
mesi çerçevesinde getirtilmesi, sonradan gelen eş ve çocukların oturma izinlerinin bağımsız ha
le getirilmesi, geri dönüş obsiyonu, Federal Almanya'da büyüyen ikinci ve üçüncü neslin Al
man vatandaşlığına geçmesinin kolaylaştırılması gibi hususlarda, yabancılar dairelerinin tak
dir yetkileri büyük ölçüde kısıtlanarak, takdire bağlı karar yerine, yabancılara, ilk kez yasal 
talep hakkı tanınmaktadır. Bu husus, vatandaşlarımız açısından, tasarının en önemli veçhesini 
teşkil etmektedir. 

Bununla beraber, vatandaşlarımız aleyhine olan iki temel hüküm de tespit edilmiştir; bunlar, 
16 yaşın altındaki yabancılarla, 16 yaşını tamamlamış olan yabancıların, oturma izni bakımın
dan eşit kabul edilmesi ve böylece, oturma izni yükümlülüğünün başladığı 16 yaş sınırının or
tadan kaldırılması ile, süresiz oturma izninin, yabancı, işsizlikten ötürü -sonradan- süresiz oturma 
tarihinde işsiz idi ise ve üç yıl sonra da kendi çalışmasıyla geçimini temin edemeyecek durum
da ise, zaman bakımından kısıtlanması imkânıdır. Ancak, 16 yaşından küçük vatandaşlarımı
za oturma izni yükümlülüğünün getirilmesine karşı yapılan girişimlerimiz üzerine, yetkili Al
man makamlarınca AT üyesi ülkeler ile, eskiden işçi alınan 4 ülke, Türkiye, Yugoslavya, Fas 
ve Tunus vatandaşı 16 yaşın altındaki yabancıların, mevzuat yoluyla, oturma izni yükümlülü
ğünden muaf kalacakları belirtilmiştir. Bu suretle, bu husus, vatandaşlarımız lehine çözüm
lenmiş bulunmaktadır. 

Diğer husus olan süresiz oturma izninin, işsizlikten ötürü sonradan kısıtlanması keyfiyeti, 
tarafımızca kabule şayan bulunmamakta ve söz konusu hükmün, güvenli ve kalıcı bir ikâmet 
statüsü fikrine tamamen ters düştüğü, işsiz kalması durumunda sınır dışı edilme endişesi ile 
yaşayacak bir yabancıdan, Federal Almanya'yı benimsemesinin ve uyum sağlamak için çaba 
sarfetmesinin beklenemeyeceği, yıllardır Alman ekonomisine katkıda bulunmuş bir kişiye, olum
suz ekonomik konjonktürün faturasının çıkarılamayacağı hususları belirtilmek suretiyle, söz 
konusu hükmün değiştirilmesi yolunda en üst düzeyde girişimlerimiz sürdürülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, yüksek huzurunuzda, Hükümetimizin, yurt dışında yaşayan vatan
daşlarımızla ilgili her konuyu büyük bir hassasiyetle takip ettiğini ve haklarının korunması yo
lunda her türlü girişimin yapılmakta olduğunu arz etmeyi görev sayar, saygılarımı sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2. —Balıkesir Milletvekili Âli Sami Akkaş'in, Balıkesir'deki evine yapılan bombalı saldırı olayına 

ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — tkinci olarak Balıkesir'de maruz kaldığı bombalama olayı münasebetiyle açık

lamalar yapmak üzere Balıkesir Milletvekili Sayın Ali Sami Akkaş'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Akkaş. 
ALt SAMÎ AKKAŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Başımdan 

geçen bir olaydan dolayı Yüce Meclise bilgi vermek mecburiyetini hissettim. 
29.1.1990 Pazartesi günü saat 21.15 sıralarında evime dönerken, birtakım şahısların evimi 

kontrol ettiklerini gördüm; durumlarından şüphelendim, bir süre gözledim... Yardım almak 
için geriye dönerken, büyük bir patlama oldu... Geldiğimde, bir bombanın atılmış olduğunu 
gördüm. Bu hareketi, şahsımda, demokrasiye yapılmış bir saldın olarak telakki ediyorum. 

Dünyada komünizmin iflas ettiğini tüm kamuoyu bilmektedir. Hâlâ gaflet uykusundan 
uyanamayanlar, masum Türk gençliğinin kanına girmekte, körpecik zihinleri zehirlemektedirler. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Belki faşistler atmıştır. 
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ALÎ SAMİ AKKAŞ (Devamla) — Koltuk hırsı içinde, Anavatan Partisi mensuplarını va
tan haini gibi gösterenler, kazdıkları kuyuya bir gün kendileri düşerse şaşmamak lazımdır. 

Bu arada, demokrasi adına üzücü bir olay cereyan etmiştir. Bigadiç SHP İlçe Teşkilatı, 
Belediye Başkanı, belediye meclis üyeleri hadiseye sahip çıkmışlardır. Bu da, demokrasi adına, 
tasvip edilmeyen bir harekettir. Hatta, Yeni Asır gazetesinin 1 Şubat 1990 tarihli sayısında, "Be
lediyenin SHP'Ii Belediye Meclis Üyesi Muhittin Bodur ise, demeciyle, olaya yeni bir boyut 
kazandırdı. Etibank Madenlerinde görevli Bodur, halen Bigadiç'te manifaturacılıkla uğraşan 
Akkaş'ın, kahraman olmak için bu bombayı kendisinin attırmış olabileceğini öne sürerek, "po
litika bu, herşey olur. Ben bu çocukların boşu boşuna başlarının yakıldığına inanıyorum' diye 
konuştu" denilmektedir ve bu tekzip de görmemiştir. 

öte yandan, suçlarını itiraf etmelerine rağmen, Emniyet ti Müdürlüğü 1 inci Şubede sor
gulamaları sürdürülen dört gencin sol eğilimli oldukları saptandı. Grubun liderliğini yaptığı 
ortaya çıkan Engin Uçarcı'nın ağabeyi tbrahim Uçarcı'nın, 12 Eylül döneminde, ideolojik suç
tan dolayı bir süre tutuklu kaldığı bildirildi. 

Sayın milletvekilleri, hiç kimse, bu olaylar sebebiyle tahrike kapılmamalıdır. Seçilen he
defler öyle seçilmektedir ki, Türkiye'de yaşayan aklıselim sahibi hekeste tedirginlik ve nefret 
uyandırmaktadır. Hedef, Türkiye'de demokrasiyi kesintiye uğratmak, insanlarımızı canından 
bezdirmek ve demokrasi sevgisinden uzaklaştırmaktır. Bunun hiç kimseye yararı olmayacaktır. 

Dünkü Milliyet Gazetesinde yer alan haberde ve Sayın Fehmi Işıklar'ın dün bu kürsüden 
yaptığı konuşmasında "evime atılan bombanın bir astsubay tarafından; atanlara verildiği" di
le getirilmişti; bu, tamamen gerçek dışıdır; emniyet zabıtlarında da mevcuttur. 

Balıkesir Emniyet Müdürlüğünün yaptığı soruşturma sonucunda, sanıklar suçlarını ka
bul etmişlerdir. Üzerlerinde bulunan silahı "astsubaydan satın aldıklarını" söylemişlerdir. Sa
nıklar, tutuklanarak, devlet güvenlik mahkemesine sevk edilmiştir. 

Bu olayın daha değişik spekülasyonlara sebebiyet vermemesi için, gerçeği Yüce Meclisin 
bilgilerine arz eder, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim. Sayın Akkaş. 
BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı... 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Efendim, partimize sataşma var. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Grup Başkanvekilinizin de huzurunda cereyan eden bir ko

nuşmada, Partinizi ve Grubunuzu hedef alan bir ifade olmadığı için herhalde... 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkanım, izin verirseniz arz edeyim. Bili

yorsunuz, son olaylarda, bunun kimseye hesabının çıkarılmaması söz konusu. Partiler arasın
da demokrasi mücadelesi vermek için çaba sarf eden bir Grubuz. Fakat bugün talihsiz bir ko
nuşma ile bizim ilçe başkanımıza yönelik bir sataşma söz konusudur. 

BAŞKAN — Sayın Ateş, dikkat ettinizse, ilçe başkanının gazetede yer alan beyanını oku
du, bir de kayıt düştü; "Şu ana kadar tezkip olunmadığına göre, bu beyanatı varit kabul 
ediyorum" dedi ve kendi görüşünü ifade etti. Burada, Sosyaldemokrat Halkçı Partiye bir sa
taşma olduğunu zannetmiyorum. Siz, eğer bu konuda bir mesele varsa, ilçe başkanınızla halledin. 

NECCAR TÜRKCAN (tzmir) — Sayın Başkan, olayı saptırıyor. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, müsaade ediniz... 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Güneş. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) Zaptı inceleyiniz. 
TÜRKÂN AKYOL (İzmir) — Sataşma var Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Sayın Türkcan, bir dakika efendim... 
Buyurun Sayın Güneş. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Efendim, zaptı bir inceleyiniz, sataşma varsa bize 

söz verirseniz memnun oluruz. 
BAŞKAN — Hay hay efendim. Zaptı getirteceğim, inceleyeceğim, sataşma olduğunu gö

rürsem, tabiatıyla söz veririm. 
Teşekkür ederim. 
NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Sanki, ilçe başkanı olayı tasvip etmiş gibi anlatıyor... 
BAŞKAN — Sayın Türkcan, Sayın Grup Başkanvekiliniz söz istemiştir, eğer sataşma va-

ritse, Grubunuza söz verilecektir. Lütfen... Zatı âlinizin şimdi oradan bir hitabına lüzum da 
yok, gerek de yok; böyle bir usul de yok. 

NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Niye yok Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Yok efendim, istirham ederim... Her elini beline koyan, kalkar da, burada, 

istediğini söylerse, usul ne olacak, teamül ne olacak?... 
NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Usule uygun olarak söylüyorum. 
BAŞKAN — istirham ederim... 
3. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Prof. Muammer Aksoy 'un cenaze töreninde güvenlik 

güçlerince basın mensuplarına karsı izlenen tutuma ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakam Mehmet 
Hazar'ın cevabı 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Kul, Güvenlik gü
cü mensuplarıyla, basın mensupları arasındaki ilişkilere dair, gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 3 Şubat Cumar

tesi günü, Muammer Aksoy'un cenaze töreninde, gazetecilerin, polis tarafından dövülmesi ko
nusunda gündem dışı söz almış bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama geçmeden önce, biraz önce konuşan Sayın Akkaş'ın konuşmasında, Balıke
sir'de meydana gelen olayı SHP'nin üstlendiği konusunda bir tabir kullandığını duydum, doğ
ruysa eğer. 

ALİ SAMI AKKAŞ (Balıkesir) — Belediye meclis üyesinin açıklamasını okudum. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — SHP'nin üstlendiğini söylemiştiniz. 
SHP'nin böyle bir olayı üstleneceğini söylemek, gerçekten büyük bir talihsizlik. Kaldı ki, 

arkadaşımızın, yakalanan 4 kişinin SHP'ye kayıtlı olup olmadığını da araştırmış olması lazım
dı. Her solcuyum diyen insanın, SHP'li olduğu konusunda bir kanaat oluşturmanın çok yan
lış olacağını düşünüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde laikliğin ve demokrasinin ödün vermez savunucusu, de
ğerli bilim adamı ve ülkemizin yetiştirdiği seçkin, hukukçularımızdan Muammer Aksoy'un, 
hainler tarafından katledilmesini, ülkemizdeki demokrasi güçlerine, Atatürkçü düşünceye ve 
Atatürk ilke ve devrimlerine indirilmiş bir darbe olarak değerlendiriyoruz. 
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Bu olay, ülkemizin kritik bir dönemin başlangıcında olduğunu hissettirmektedir. Böyle 
bir ortamda, demokrasiden yana, olan, Atatürkçü düşünceyi savunan ve Türkiye'deki tüm so
runların demokratik bir ortam içerisinde çözümlenmesinden yana olanların, kenetlenmeleri, 
Türkiye'yi ortaçağ karanlığına çekmek isteyen birtakım mihraklara karşı ortak bir tavır ortaya 
koymaları gerekirdi. Nitekim, bunu yapmak için de, gerek Parlamento içerisindeki siyaî parti
ler, gerekse Parlamento dışındaki siyasî partiler, başta olmak üzere tüm demokratik kuruluş
lar, böyle bir gayretin içerisinde olmuşlardır. Olay, tüm demokratik kuruluşlar tarafından şid
detle kınanmış, Türkiye üzerjnde birtakım oyunlar oynamaya kalkışan ve Türkiye'yi yeniden 
12 Eylül öncesine döndürmeye ve yeni bir 12 Eylül gerekçesi yaratmaya çalışanlara en anlamlı 
cevap verilmiştir. 

3 Şubat 1990 Cumartesi günü, Aksoy'un son yolculuğunda, Atatürkçü ve demokratik güçler, 
bir kez daha bir araya gelerek, Türkiye'de karanlık emeller peşinde olanlara, bu düşüncelerini 
gerçekleştirmelerinin hiç de kolay olmayacağını bir kez daha göstermiştir. Onbinlerce insanın 
katılımıyla görkemli bir şekilde yapılan bu cenaze merasiminde, ne yazık ki, polis teşkilatının 
bir hatasından tiolayı olaylar çıkmış, cenaze törenine gölge düşmüş, pusuda yatan birtakım 
insanlara, birtakım düşüncelere fırsat doğmuştur. 

Cenaze merasiminde, Maltepe Camiinden Sıhhiye Köprüsüne kadar herhangi bir olay ol
mamış... Sıhhiye Köprüsünde de olay olmamış... Polisin tüm itip kakmalarına karşın, tepki 
gösteren olmuyor, karşı çıkan olmuyor, bütün uğraşılara rağmen, beklenen olay çıkmıyor... Polis, 
bakıyor ki, olay çıkaracak olan yok, mecburen kendisi olay çıkarmak zorunda kalıyor; çünkü, 
polis, bu konuda daha önce, işaret, talimat almıştı; daha önce, özellikle basın mensupları, po
lise hedef olarak gösterilmişti, ne pahasına olursa olsun, bu işaret doğrultusunda, basın men
suplarından bir hesap sorulacaktı ve bu hesabı da en iyi şekilde sordular!.. 

Değerli arkadaşlarım, bu tahrikler konusuna girmeden önce, Muammer Aksoy'un öldü
rülmesi üzerine Cumhurbaşkanlığı Köşkünden yapılan bir açıklamayı irdelemek istiyorum, Cum
hurbaşkanı adına açıklama yapan Köşkün Sayın Basın Sekreteri, "Sebebi ne olursa olsun, bir 
bilim adamına karşı gerçekleştirilen bu saldırıyı kınıyoruz" diyor. Basın Sekreteri, kendiliğin
den böyle bir açıklamayı yapamayacağına göre, bu açıklamayı, Sayın özal'ın açıklaması ola
rak kabul etmek durumundayız. Bu açıklamadan şu anlam çıkıyor : Muammer Aksoy suçlu
dur, cezalandırılması gerekiyordu; ancak, suçu ne olursa olsun, ölümle cezalandırılmamalıydı. 

Bu açıklama bir nevi, bu cinayeti... 
BAŞKAN — Sayın Kul... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Buyuran Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı Basın Müşavirinin bir açıklamasına atfen yorum yapmak 

suretiyle, "Sayın Cumhurbaşkanınındır" diye varsayıyorsunuz ve bir varsayım üzerine hüküm 
bina ediyorsunuz. 

Bunun, hem söz alma sebebiniz ve amacınız kapsamı, hem de teamüllerimiz dışında oldu
ğunu ve konuşmanıza bu çerçeve içinde devam etmeniz gerektiğini dikkatinize sunuyorum. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan; ama, bu konuda, Köşkten 
bir başka açıklama olmadığı sürece, biz bu açıklamayı bu şekilde yorumlarız, her zaman için 
yorumlayacağız; ta ki, düzeltilinceye kadar. 

SUDÎ TÜREL (İstanbul) — Biraz evvel böyle demiyordunuz; "Tahkik etmeden 
konuşmayın" demiştiniz! 
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HALÎL ORHAH ERGÜDER (tstanbul) — Sayın Kul, Cumhurbaşkanına saygı duyun, 
rica ediyorum. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Ama, düzeltilmesi lazımdı. Bu açıklamayı, biz, her zaman 
için böyle yorumlarız. Bu açıklama, bu olayı ciddiye almamak demektir. 

HALÎL ORHAN ERGÜDER (tstanbul) — \azık... Parlamentonun en genç üyesisin... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Yani, bu açıklamayı yapan kişi... 
BAŞKAN — Sayın Kul, lütfen... 
Esasen, süreniz doldu, konuşmanızı lütfen tamamlayınız, 
Devam edin efendim. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Bu olay, Aksoy'un kişiliğiyle ilgisi olmayan bir olaydır. 
Bu olayı, tek bir kişinin öldürülmesi olarak değerlendirmemek lazım. Bu, yanlış bir teşhistir. 
Olay, sizin tahmin ettiğinizden çok daha ciddî bir olay. Onun için... 

BAŞKAN — Sayın kul, Türkiye'de bugüne kadar hiçbir çevreden kimsenin, sağlıklı ve 
ciddî kimsenin, Muammer Aksoy'u suçladığına şahit olmadık, özellikle, Yüce Meclis, siyasî 
partilerimiz ve onların seçilmiş temsilcileri ve yöneticileri tarafından, bu konuda terör kimden 
gelirse gelsin, kime karşı olursa olsun, telin edilmiştir, reddedilmiştir ve kınanmıştır; uygun 
şekilde, en ağır tepkiler ifade edilmiştir. 

istirham ediyorum, konuşmanızı, söz almak için ifade ettiğiniz maksat çerçevesinde ta
mamlayınız. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Peki Sayın Başkan, geçiyorum bunları. 
İkinci hatayı, devletin düzenliği ve asayişiyle sorumlu olan Sayın içişleri Bakanı yapmış

tır. 1 Şubat Çarşamba günü bu Mecliste yaptığı konuşmada, açıkça gazetecileri, polislere he
def olarak göstermiştir. 

Tutanaklardan -aslında sürem kısıtlı olmasa baştan itibaren okuyacaktım- sadece üç cüm
lesini okumak istiyorum. Sayın Bakan şöyle diyor : "Devletin bekasını, vatanın bütünlüğünü, 
kanun hâkimiyetini, üstün bir görev şuuru ile sağlamaya çalışan Polis Memuru Mehmet Kâ
zım Çakmakçı, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununa göre ve meşru müdafaada kullandığı ta
bancasıyla resimleri yayınlamış, âdeta hedef haline getirilmiştir. 30 Ocak Cuma günü 07.30 
sularında görevine giderken, arkasından ateş edilerek kalleşçe şehit edilmiştir. Gelin, devleti 
ve rejimi koruma görevi ile hareket eden, görevini hakkıyla ifa edenleri, delilsiz, mesnetsiz, 
lüzumsuz yere yıpratmayalım. Beş yıllık görevi bulunan şehit polis memuru Kâzım Çakmak
çı'ya Allah'tan rahmet diliyor, iki ve dört yaşlarındaki yetim kalan çocukları Berna ile Berra'-
ya ve eşine başsağlığı dileklerimi sunuyorum." 

Sayın Bakan, Polis Memuru Mehmet Kâzım Çakmakçı'nın öldürülmesine sizler kadar bizler 
de üzüldük; bizim, sizden daha az üzüldüğümüzü iddia edemezsiniz. Merhum Çakmakçı'nın 
eşinin dul kalmasına, Berna ile Berra'nın yetim kalmasına bizler de üzüldük. Bu olaya en az 
sizin kadar veya en az bizim kadar, basın mensuplarının da üzülmediğini söyleyemeyiz, böyle 
bir şey düşünemeyiz. Siz ne kadar vatanseverseniz, biz de o kadar vatanımızı seviyoruz; gazete
ciler de en az bizler kadar bu vatanı seviyorlar. Sizler ve bizler, vatana hizmet için, hangi duy
gularla bu Yüce Meclis çatısı altında görev yapıyorsak, gazeteciler de aynı duygularla, aynı 
sorumluluk duygusu ile görevlerini yapmaya çalışıyorlar, onların bu çabalarını, haber alma ve 
haber verme uğraşılarını, kötü niyetle, polisi hedef göstererek onu öldürtmek gibi bir niyetle 
yaptıklarını söyleyebilir miyiz?.. 
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•Değerli arkadaşlarım, bu konuda üçüncü bir hata ise, ANAP Genel Başkan Yardımcısı 
Metin Gürdere tarafından yapılmıştır. Gürdere'nin gazetelere yansıyan şöyle bir açıklaması var: 
"Terörün sorumlusu, SHP, DYP ve basındır." Başlık böyle... 

Değerli arkadaşlarım, bu, çok talihsiz bir açıklama. Böyle bir açıklamayı yapan bir kişi 
ile aynı çatı altında bulunmak, bizim için büyük bir talihsizliktir. 

Sayın Gürdere, şunu unutmayın ki, terörün kaynağı olarak gösterdiğiniz Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti, Türkiye'de bunalım çıkmasın diye, var olan bunalım derinleşmesin diye; Türki
ye'deki sorunlar demokratik bir ortam içerisinde çözümlensin, Türkiye'de, ne bir 12 Martlar 
ne de bir 12 Eylüller olmasın diye; Türkiye, yeni bir kardeşlik kavgasına sahne olmasın diye; 
Türkiye'de barış ve kardeşlik duyguları yeşersin, yerleşsin diye, büyük bir sorumluluk duygusu 
ile, en üst düzey özeni göstermektedir. Keşke, bizim bu konulara gösterdiğimiz hassasiyetin yüzde 
l'ini de siz gösterebilmiş olsaydınız, bizim duyduğumuz sorumluluğun yüzde l'i kadar da siz
ler sorumluluk duymuş olsaydınız, Türkiye bugün bu noktaya gelmezdi. 

Değerli arkadaşlarım, cumartesi günü meydana gelen olaylarda, polisin, özellikle gazete
cileri hedef alması tesadüfi olamaz; bu, buradan gösterilen işaretler doğrultusunda kasıtlı ola
rak yapılmış hareketlerdir. Gazetecilerin dövülmesi anında, olayı en yakından izleyen birisi olarak, 
olayı ilk önce başlatanın, polis olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu olay, polisin, durup du
rurken, kendi başına yapacağı bir olay veya kendiliğinden gelişen bir olay değildir; Daha önce 
planlanmış, hedefi seçilmiş, talimatı verilmiş ve sonuçta sadece orada uygulanmamış. Olay, 
Çevik Kuvvetler Müdürü Mehmet Bilir'in "Haydi şimdi!..." emrini vermesiyle başlamıştır. Yüz
lerce polis, bir anda, dağılmak üzere olan ve çok az kalmış insanlara ve basın mensuplanna 
saldırıyorlar; bir kişinin üzerine yirmi kişi birden çullanıp öldüresiye dövüyorlar; insanlar üze
rinde coplar parçalanıyor; bayılmış, yere düşmüş insanlaın kafalarına tekme ile vuruluyor... 

Bu olayın ciddiyetini kavramak için, o anda orada olmak gerekirdi. Bunu, bu şekilde an
latmak, size anlatabilmek mümkün değil. Bir anda, ortalık savaş alanına dönüyor, her bir po
lis, gözü dönmüş deliler gibi, tuttuğunu yatırıyor, bayıltıncaya kadar dövüyor, aynı zamanda, 
bir devlet memuruna hiç de yakışmayacak küfürler savuruyorlar ve polis müdürleri ise, tüm 
bu olaylara seyirci kalıyor. "Neden engel olmuyorsunuz?" diye sorduğumda, "Ne yapabiliriz 
ki?" diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, olmaz böyle şey. Bir müdür, maiyetindeki memurlara söz geçiremi-
yorsa, o müdürün orada işi ne? Hangi sıfatla orada bulunuyor? 

Değerli milletvekilleri, polis, infaz memuru değildir. Polisin, vatandaşı ve gazetecileri döv
mek diye bir yetkisi veya selahiyeti yoktur. "Bizde işkence yok" diyenler, bu olayı iyi değerlen
dirmelidir. 

Geçen hafta verdiğim, işkence ile ilgili bir soru önergem, somut deliller sunamadığımdan 
dolayı iade edilmiştir. Bizim polisimiz, binlerce insanın gözü önünde bunları yapıyorsa, aca
ba, kapalı kapılar ardında neler yapılmıyor? Bunları düşünmek dahi bizleri ürkütüyor. Somut 
delil olarak isim vermekten çekiniyoruz. Eğer isim verecek olursak, onlara neler yapılmaz ki... 

BAŞKAN — Sayın Kul, o hazırladığınız metnin tamamını takdime kararlımısınız? Arka
daşlarımız dinlemekte, ben de sözünüzü kesmemekte kararlıyım; ama, imkânsız gibi görünü
yor; çünkü üç daktilo sayfası daha var. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, konuşmamın büyük bir kısmını siz konuş
tunuz; onun için, bir iki dakika daha... 
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BAŞKAN — Çok teşekkür ederim... Bütün Yüce Genel Kurul şahit; faizi, sermayesini geç
ti... Kronometre otomatik durdu, bir daha katlayarak konuşmanıza devam ettiniz, müdahale 
etmedim; ama, ben sizden çok konuşmuş oldum!... 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Rica edeyim Sayın Başkan... 
BAŞKAN —• Devam buyurun... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Teşekkür ederim. 

Ben düşünmüştüm ki, bu soru önergemi isim vererek yineleyeyim; ancak, bu olayı gör
dükten sonra, bunu yapabilecek cesareti kendimde bulamıyorum. Çünkü, aynı insanlar, aynı 
tezgâhlardan yine geçirileceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bu olay hepimizi düşündürmelidir. Polis, vatandaşın düşmapı değil 
dostu olmalıdır. Vatandaşın başı sıkıştığı zaman, ilk çalacağı kapı, karakol kapısı olmalıdır. 
Şimdi, bu olayları gören vatandaş, gidip de kendisini sadist ruhlu polislere nasıl teslim edecek
tir?... (ANAP sıralarından gürültüler) İnsanların üzerinde cop kıran, kafasına tekme vuran, 
bir kişinin üzerine yirmi kişi ile yüklenen polise nasıl güvensin? 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Çok hata ediyorsun... Çok ayıp! 
BAŞKAN — Sayın Kul... 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Polise "sadist*' demek yakışır mı? (ANAP sıralarından 

"Ayıp, ayıp" sesleri) 
BAŞKAN — Sayın Kul, sizden iki ricam var... 
EROL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Ayıp yahu! Milletvekilisin... Türk polisine "sadist" 

denir mi? Utanmak lazım. 

BAŞKAN — Birincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde... 
MUSTAFA PARLAK (Rize) — Başlatıyorsunuz... Yine başlatıyorsunuz... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Biz mi başlatıyoruz? 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Sayın Kul, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, meşru olarak Anayasadan kaynaklanan yet

kileri, sıfatı ve kimliğiyle yasama görevi yapan bütün milletvekilleri, bu kutsal çatı altında bir 
arada bulunmaktan ancak kıvanç duymalıdırlar. Demokrasinin gereği de budur. Yüce Mecli
sin hizmet ve görev anlayışı da bunu gerektirir. Bu itibarla, "Sayın Gürdere ile aynı çatı altın
da bulunmak talihsizliktir" sözünüzü düzeltmenizi rica ediyorum; bu bir. 

İkincisi, canını dişine takarak, rejime, ülkeye ve milletimizin canına, malına, ırzına sahip 
olmak, korumak uğruna hizmet vermek için çırpınan fedakâr Türk polisinin tümünü hiçbir 
ayırım gözetmeden, "sadist" sıfatıyla suçlamanızı da keza yerinde bulmadığımı ifade ediyo
rum ve bunu da düzeltmenizi rica ediyorum. 

Buyurun, söz zizin. (ANAP sıralarından "Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Gürdere hakkındaki sözlerimi geri alabilmem için, önce, Sayın Gürdere'nin "Terö
rün sorumlusu SHP, DYP ve basındır" sözünü geri alması lazımdır. 

ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — Bravo! 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Onun şahsı ile ilgili sözünü geri al. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Ondan sonra ancak ben bu sözümü geri alabilirim. 
BAŞKAN — Şimdi, bir sayın üye, Sayın KuPun bu cevabına "Bravo" diyor. 
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Değerli arkadaşlarım, burada, kişisel yorumlarla, eğer "aynı çatı altında bulunmanın ta
lihsizlik olduğu" şeklinde değerlendirmelere başlanırsa, herkes, kendisi açısından, kimlerle bu 
çattaltında bulunmanın ne mana ifade ettiğini söylemeye başlar ki, bu, ne Yüce Meclise, ne 
demokrasiye, ne bizim Anayasa anlayışımıza uymaz. Bu yolu açmamamız gerektiğini, uyarı 
olarak söylüyorum. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — O bakımdan, lütfen, Türk Polisi hakkındaki düzeltmeyi de yapın ve konuş

manızı tamamlayınız Sayın Kul. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Türk Polisi hakkında söylediğim sözlerle ilgili olarak şu
nu belirtmek isterim : Belki, böylesi bir yapıya sahip olan polisler, emniyet teşkilatımızda çok 
önemsenmeyecek kadar azınlıktadır. Ancak, bunları yapanlar, tüm polis teşkilatımızı tama
men karalamaktadır, bilinçli, dürüst ve ciddiyetle görev yapan diğer emniyet görevlilerini de 
zan altında bırakmaktadırlar. Bunu önlemek için de, polis personelimizin tamamını yeniden 
gözden geçirmemiz gerekmektedir. (ANAP sıralarından, "Polisle ilgili sözlerini geri al" sesle
ri) Ben tamamlayayım, konuşmama Sayın Bakan cevap verdiği zaman, sizin duygularınızı da 
dile getirir. 

BAŞKAN — Sayın Kul, konuşmanızı tamamlamanızı rica ediyorum. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, bu olayı, özür dilemekle, pişmanlık duymakla, hatayı kabul etmek

le geçiştirmek mümkün değildir; bu olayı yaratanlardan hesap sorulmalıdır, öncelikle, bu ko
nuda gazetecileri hedef gösteren Sayın Bakan, görevinden hemen istifa etmelidir. Bu olaylara 
seyirci kalan veya bu emirleri veren polis müdürleri hakkında hiç vakit kaybetmeksizin soruş
turma açılmalıdır. Bu olayda insanlığını yitirmiş, her biri birer cani kesilmiş olan polis memur
ları hemen açığa alınmalı ve haklarında gerekenler yapılmalıdır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kul, aynı minval üzre devam edecek misiniz? 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, gazetelerden kestiğim şu fotoğraf

lardan, bunların nasıl davrandıklarını görebiliyor musunuz? 

ZÎYA ERCAN (Konya) — Rahat durana bir şey yok. 
BAŞKAN— Sayın Kul... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Benim Konuşmam... 
BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim. 
Teşekkür ederim... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, bir önemli şeyi daha söyleyip hemen bağla

yacağım. 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim. 
Teşekkür ederim... 
MUSTAFA KUL (Devamla)— Sayın Başkan, arkadaşlarımın yanlış anlamasına meydan 

vermemek için, toparlayayım... (ANAP sıralarından, "aşağı in" sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bütün Genel Kurul, kullandığınız süreye ve söz aldığınız konuyla, 
ifade buyurduğunuz konulara şahit. Ben sözünüzü kestim Lütfen... 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Ama, Sayın Başkanım, arkadaşlarımız, söyleyeceklerimi 
bitirmediğim için yanlış anlayacaklar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Genel Kurulu, Başkanlık yönetir. Arkadaşlarımıza söyle
yecekleriniz varsa her zaman bir araya gelip görüşebilirsiniz. 
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MUSTAFA KUL (Devamla) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkanım, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güneş. 

HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkanım, Sayın Akkaş'ın konuşmasıyla 
ilgili tutanaklar geldi; burada, gerçekten, Parti olarak bizi suçlayan bir ifade var. Bu konuda 
açıklama yapmama izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güneş. (SHP sıralarından alkışlar) 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; Sayın Ak-

kaş burada konuşurken, kendisine yapılan bir saldırıyı dile getirdi. Sayın Akkaş'a yapılan sal
dırıyı bütün içtenliğimizle kınıyoruz; Sayın Akkaş gibi, başka vatandaşlarımıza yapılan bu tür 
saldırıları da bütün içtenliğimizle kınıyoruz. Çünkü, biz biliyoruz ki, siyasal nitelikli saldırıla
rın ası! hedefi, ne Sayın Akkaş'tır, ne de başka kişilerdir; siyasal nitelikli saldırıların amacı, 
Türk demokrasisidir, Türk Devletidir. ("Bravo" sesleri alkışlar) 

Biz, demokrasi ürünü bir siyaî örgütün ve demokrasiyi canımız kadar çok seviyoruz, sa
vunmak istiyoruz. Bunun için gösterdiğimiz özeni, lütfen -yani, takdir etmenizi beklemiyoruz 
ama- göz ardı etmemenizi rica ediyoruz. Bu özeni göstermek zorundayız. Kalkıp, bir saldırı
nın sorumluluğunu, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan bir siyasî partiye yüklemek, bizim 
sorumluluğumuzla, milletvekilliği sorumluluğuyla bağdaşmaz. 

Sayın Akkaş buyuruyorlar ki, "Bigadiç SHP İlçe Teşkilatı, Belediye Başkanı, Belediye 
Meclisi üyeleri olaya sahip çıkmışlardır." Konuşma metninin bir başka yerinde, "Bu bombayı 
ben de attırmış olabilirdim" şeklinde bir ifade var. 

Değerli arkadaşlarım, lütfen, kişisel kırgınlıklarımızı, öfkelerimizi, küskünlüklerimizi, suç
lamalarımızı siyasî örgütlere yöneltmeyelim. Burada, birbirimizin siyasî, örgütlerini hedef ala
cak, siyasî örgütlerimizi inciterek terör gibi son derece önemli bir konuyla başa çıkamayız; onu, 
gayri ciddî duruma düşürebiliriz, onu şımartabiliriz; birbirimizle didişirken ona yol açabiliriz. 

Biz, 6 milyon 800 bin oy almış bir partiyiz; bizim böyle bir potansiyelimiz var; öyle, üç 
kişilik, beş kişilik örgütlerle siyasal sonuç almak bize yakışır mı? Bize 6 milyon 800 bin insan 
güven vermiştir. !yasal örgütlerden üç kişiden, beş kişiden hele eline bomba alan insanlardan 
medet beklemek, SHP'ye ya da başka bir siyasî partiye hiç yakışır mı? Nasıl kıyarız da, "Bunu 
falan parti yaptırdı" deriz ya da bu anlama gelecek bir söz söyleriz? Lütfen bunu yapmayalım. 

Sayın milletvekilleri, eğer bunu söyleyen, ilçe başkanı ise ve kişisel olarak böyle bir hata 
yapmışsa, lütfen onun ismini söyleyiniz. Benim siyasî örgütümü niye ona ortak ediyorsunuz 
ya da o anlama gelebilecek bir söz söylüyorsunuz? Biz de şimdi çıkıp, "Falan olayın arkasında 
şunlar vardı, falan olayda bu örgüt Vardı" diye sizi suçlasak, haklı mı oluruz? Haksızlık yap
mış olmaz mıyız? 

ZİYA ERCAN (Konya) — Gazete haberini okudu efendim. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) — Efendim, basında çıkabilir. Gözünüzü seveyim... 
Biz milletvekiliyiz; biz, sorumlu davranmak zorundayız. Bu kürsüden söylediğimiz her sözün 
bir anlamı vardır, bir ağırlığı vardır; onu taşımak zorundayız. Ben çok görüyorum Sayın Ak
kaş'a bu sözü. Bunu, amacını aşmış bir söz olarak kabul ediyorum. Böyle bir suçlamayı da, 
siyasî örgütüm adına, kabul etmiyor ve reddediyorum. 

— 353 — 



T.B.M.M. B : 75 8 . 2 . 1990 O : 1 

Değerli arkadaşlarım, eğer ukalalık saymazsanız, sizleri dikkatli olmaya çağırıyorum.Bu
rada, bu konularda dikkatli olarak konuşmalıyız, özen göstermeliyiz... 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Herkes özen göstermelidir. 
HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) — Hepimiz özen göstermeliyiz. Ayrıca Sayın Ak-

kaş'a kendim ve grubum adına gerçekten "Geçmiş olsun" diyorum. 
Teşekkür ederim sayın milletvekilleri. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, Hükümet adına, bu 

konuya cevap vermek üzere söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Gündem dışı konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere, Devlet Baka

nı Sayın Mehmet Yazar; buyurunuz efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET YAZAR (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

önce, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
Mutlulukla mutsuzlukları bir arada yaşıyoruz. Aslında son olaylar, gerek Sayın Muam

mer Aksoy'un katli, gerek Polis Memuru Çakmakçı'nın öldürülmesi ve diğer olaylar, hepimi
ze, telafisi imkânsız derin üzüntüler yaratmıştır ve bu o kadar derin olmuştur ki, -huzurlarınızda 
bir defa daha şükranlarımı ifade etmek istiyorum- o andan itibaren, bütün siyasî partilerimiz, 
liderlerinin, en yetkili şahıslarının ağzından, bu konudaki millî mutabakatlarını ve samimî, iç
ten dayanışmamızı ortaya koymuşlardır. 

O güzel beraberlik, o üzüntümüzü bir ölçüde teselli etmiştir; sonra, başka bir üzüntü ya
şadık. O üzüntü, Sayın Aksoy'un cenaze merasiminde gazeteci arkadaşlarımızın zarar görme
si olayıydı. Ben o gün, hadiseyi.çeşitli kesimleriyle yakınen takip etmeye çalıştım. Cenaze me
rasiminde bulunamadım, ama değerli arkadaşlarımın orada olduğunu biliyorum ve o gün gö
rüştüğüm Ankara Valimiz ve Emniyet Müdürümüz -samimiyetle ifade ediyorum- bu olaydan 
üzüntülerini bana anlatırken, Valimiz ağlamak üzereydi ve nitekim, zannediyorum kendileri 
bizzat gazeteci arkadaşları ziyaret ederek, bu üzüntülerini samimî olarak ortaya koymuşlardır. 

Değerli arkadaşlarım, bugün bir üzüntüm daha oldu; Çok değerli arkadaşım beni mazur 
görsün, Sayın Kul'un, burada hepimizin yüreği yanıkken buna benzin değil de, biraz su serp
mesini beklerdim. Çünkü, bu olay, Sayın Güneş'in biraz evvel ifade ettiği gibi, şahıslarımızı, 
partilerimizi aşan, doğrudan doğruya Türkiye'nin demokrasisine, birliğine, dirliğine, belki de 
devletine yönelik ve geçmişte fevkalade acı tercübelerini hep beraber yaşadığımız terörizmdir. 
Biz, milletçe bugünleri hatırlayarak, kanaatimce yeterli tecrübeye de sahibiz. O açıdan, konu 
hassas iken, bu hassas konuyu başka cümlelerle daha da sıkıntaya koymanın hiç kimseye bir 
faydası olduğu kanaatinde değilim. 

Siyaset ayrı şey... Yeri gelince yapacağız şüphesiz; ama, öyle konular var ki, bu konuları 
siyasete alet etmemek, Türk siyasî hayatının millî bir geleneği olmuştur ve bunu da iftiharla 
söylüyoruz. Belki de biz, büyük millet olarak bu hassas konulardaki şaşmaz sağduyumuzun 
bir araya getirdiği tesanütle, başkalarının hayranlıkla seyrettiği biçimde, zorlukları aşıyoruz. 
Onun için, bu geleneği yıkmayalım. Siyaset uğruna bazen hepimiz belki bu hataya düşüyoruz; 
ama, -değerli arkadaşım orada idi- valinin bana söylediği bir başka konu var, onu da burada 
anlatmak isterim. Hem Emniyet Müdürü, Hem Vali dediler ki, "Orada, cenazeye katılan millet-
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vekili arkadaşlarımıza da şükran borçluyuz; çünkü, cenazenin normal seyrinin bozulması yö
nünde çaba gösteren gruplara karşı, o arkadaşlarımız, emniyet kuvvetleri yanında gayret gös
termişlerdir."- Ben de bir kere daha huzurlarında teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, birtakım konuları çok açık, ve net olarak burada ortaya koymak 
zorundayız. Bir defa, polisin böyle bir olayla kasıtlı davrandığını söylemek, kanaatimce, biraz 
haksızlık olur. Burada, kasıt unsurunun mevcut olduğunu tahmin etmiyorum; daha doğrusu, 
düşünemiyorum. Olayların seyrini, yaşamamakla beraber, tahmin ediyorum. Hadise toplum
sal olduğu için, bir defa olay başladığı an, kendini o olayları yatıştırmakla görevli olarak bilen 
ve hepimizin daraldığı zaman sığındığı ve sığınmak zorunda olduğu emniyet kuvvetleri, zan
nediyorum, o görevi yapmanın telaş ve sorumluluğu içinde, bazen dozajı kaçırabiliyor. Hiç şüp
hesiz, burada, emniyet kuvvetlerimizin toplumumuza karşı davranışlarında, hepimizin özledi
ği yumuşaklığı ve yaklaşımı beklememiz, belli eğitim ve belli bir alışkanlıktan geçecektir. Bu 
konuda Hükümetin fevkalade hassas olduğunu, dikkatli olduğunu bir kere daha vurgulamak 
istiyorum. 

Diğer taraftan, emniyet kuvvetlerinin, önemli bir görevi yaparken, bu görevin heyecanı 
ve telaşı içinde, suçsuz veya görev yapan başka görevli arkadaşları, gazetecileri görev yapamaz 
duruma düşürmelerini veya sıkıntı yaratılmasını da tasvip etmiyorum; kanaatimiz budur, an
cak, burada karşılıklı kasıt arayarak,"o onu hedef gösterdi, o onu hedef gösterdi" tarzında, 
toplumun fevkalade değerli iki önemli unsurunu düşman gibi göstermenin, fevkalade tehlikeli 
olduğu kanaatindeyim. Bunun, bugün tahmin edemeyeceğimiz-boyutları olabilir ve burada, 
masumane, iyi niyetle, hepimiz buna alet olabiliriz; hatta, o çok sevdiğim gazeteci arkadaşla
rım alet olabilirler, o polis kardeşlerimiz alet olabilirler. 

Bir defa daha söylüyorum : Biz, basınımızın tırnağına zarar gelmesini istemeyiz; çünkü, 
onlar da kamu görevi yapıyor, hem de çok önemli bir kamu görevi yapıyor. Ben, o arkadaşları
mın, bu görevin şuur ve sorumluluğu içinde olduklarını biliyorum. Hatta, basın mensubu ar
kadaşlarımın, bazen, olay yerinde, polisin o heyecanlı hareket alanlarına kadar sokulmasının 
dahi sebebi, haber alma ve vatandaşa ulaştırma heyecan ve yarışından ibarettir; bu heyecanla 
görevini yapıyor. O bakımdan, biz, basının, böyle önemli bir görevi yaparken, elbette, hangi 
şekilde olursa olsun zedelenmesini arzu etmeyiz; ama kasıt aramak yanlıştır, itham etmek yan
lıştır. Sayın Kul'a sitemim o yöndendir. Burada birbirimizi ithama kalkarsak, hakikaten doğru 
olmaz, yanlış olur. 

Bilhassa, konuları birbirine denk getirecek, Cumhurbaşkanlığı makamını da buna vasıta 
kılarak, devletin müesseselerini bu yollardan -bilerek bilmeyerek- tahribe doğru yönelirsek, hiç
birimizin arzu etmemesine rağmen, üzerine gözümüz gibi titrediğimiz demokrasiye, bilmeye
rek zarar verebiliriz; bu açıdan sitemim vardır. Bunu, bir heyecan ortamında söylenmiş sözler 
olarak kabul ediyorum, kimse kimseden öç almaz; böyle bir şey yoktur. Basın falandan öç ala
cak, falan da basından veya ondan öç alacak... Böyle bir şey olamaz, bunları telaffuz etmemiz 
de doğru olmaz. 

Diyelim ki, ortada bir sıkıntı var, arıza var... Bizlere düşen görev, bu kutsal çatının altın
da, millî iradenin temsilcileri olarak, sorumluluğumuzun ağır vebali altında, bunu yatıştırmak 
ve bunu çözmeye çalışmaktır. Tahrik eder gibi konuşmalarımız, olayın iyiye gitmesi, olayın çö
zümlenmesi açısından fayda vermez. O yüzden, "O ondan öç aldı, bu bundan öç aldı" gibi 
sözlerin doğru olmadığı kanaatindeyim. 
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Değerli arkadaşım, Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsünün ifadesindeki, "Sebebi ne olursa 
olsun" ibaresini kanaatimce çok yanlış tefsir etmiş. 

Efendim, hatırlarsınız, o gün, basında da, sebep konusunda tartışmalar vardı kimi, "bu 
bir terör olayıdır" diyordu, kimi "bu bir şahsî olaydır" bilmem ne dir diyordu. Burada kaste
dilen odur; yani, bunu başka türlü nasıl yorumlayabiliriz, ben hayret içinde kaldım. 

O bakımdan, hassasiyetlerini anlıyorum; ama, hassasiyetlerimiz, duygularımız, aklıseli
mimizin üstüne çıkacak noktaya gelirse, hepimiz sıkıntıya düşeriz. (ANAP sıralarından alkış
lar) Ben arkadaşımın aklıselimine ve o konudaki, olay yerindeki tutumundan dolayı samimi
yetine yürekten inanıyorum; ama, diyorum ki, hassaslaşıyoruz -hepimiz hassasız- ve o hassas
lık, o içimizi yakan duygular, bazen, belki bizi bu tip sözlere sevkediyor. Ben, bu sözlerin, de
ğerli arkadaşımın çok yürekten gelen sözleri olduğunu da zannetmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan sonra yapacağımız iş, bu ve buna benzer bütün konula
ra, birbirimizi, önce, önyargısız ve samimiyetle anlamak ve dinlemek olmalıdır. Hepimiz aynı 
yolun yolcularıyız; bü memleketin, geçici, şu sıralarında şerefle görev yapma onuruna ermiş 
fanileriz; bırakacağımız miras, bizden sonra, belki bu kubbede bir hoş şada olacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Finlandiye ve Kanada'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı A. Mesut Yûmaz'ın dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına vekillik etmesi uygun görülen Devlet Bakanı Güneş Taner aynı tarihte yurt dışında 
olacağından, Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'm dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına MUlî Savun
ma Bakanı ismail Safa Giray'm vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1130) 

BAŞKAN — "Sunuşlar" bölümünde, tezkereler vardır, okutacağım. 
Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 
Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30 Ocak 1990 gün ve 39.06.12.90.55 sayılı yazımız. 

Görüşmelerde bulunmak üzere 5 Şubat 1990 tarihinde Finlandiya ve Kanada'ya gidecek 
olan Dışişleri Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Baka
nı Güneş Taner'in vekillik etmesi ilgi yazımızla uygun görülmüştü. 

Ancak, Devlet Bakanı Güneş Taner yurtdışına gideceğinden, Dışişleri Bakanlığına, Millî 
Savunma Bakanı I. Safa Giray'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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2. — Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanının davetine icabet etmesi uygun görülen TBMM 
Başkanına refakat edecek üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1131) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 3 tezkeresi vardır, okutup bilgi
lerinize sunacağım 

Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı refa
katinde bir heyetle birlikte 19-26 Şubat 1990 tarihleri arasında Endonezya'yı ziyaret etmek üzere 
davetine icabet edilmesi Genel Kurulun 23.1.1990 tarihli 67 nci Birleşiminde uygun görülmüştür. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanun ile değişik 1 ve 5 inci maddeleri gereğince, Siyasî 
Parti Gruplarının gösterdiği adayların adları Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

ismail Dayı Balıkesir 
Burhan Kara Giresun 
Rüştü Kurt Giresun 
Ferruh tlter İstanbul 
A. Reyhan Sakallıoğlu Sakarya 
Mehmet Çakıroğlu Trabzon 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Hollanda Atlantik Komisyonunun vaki davetine icabet edecek TBMM Parlamento Heyetine 
üişkin Başkanlık tezkeresi (3/1132) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Hollanda Atlantik Komisyonunca, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir Parlamento He
yetinin 16-17 Mart 1990 tarihleri arasında Hollanda'yı ziyaret etmek üzere davetine icabet edil
mesi Genel Kurulun 23.1.1990 tarihli 67 nci Birleşiminde uygun görülmüştür. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanun ile değişik 1 ve 5 inci maddeleri gereğince, Siyasî 
Parti Gruplarının gösterdiği adayların adları Genel Kurulun Bilgisine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

H. Adnan Tutkun Amasya 
Erol Ağagil Ankara 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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4. — Pakistan islam Cumhuriyeti Sind Eyalet Meclisi Başkanının vaki davetine icabet edecek 
TBMM Parlamento heyetine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1133) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Pakistan tslam Cumhuriyeti Sind Eyalet Meclisi Başkanının, Türkiye Büyük Millet Mec

lisinden bir Parlamento Heyetinin 1990 Mart ayının ilk haftasında Pakistan'ı ziyaret etmek üzere 
davetine icabet edilmesi Genel Kurulun 23.1.1990 tarihli 67 nci Birleşiminde uygun görülmüştür. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Kanun ile değişiklik 1 ve 5 inci maddeleri gereğince, Siyasî 
Parti Gruplarının gösterdiği adayların adları Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

t. Kaya Erdem 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Aytekin Kotil İstanbul (TBMM Başkanvekili) 
Abdurrahman Karaman Adıyaman 
R. Kazım Yücelen îçel 
Galip Demirel Malatya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

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

BAŞKAN — Bir gensoru önergesi vardır, önerge, bastırılıp, sayın üyelere dağıtılmış bu
lunmaktadır. 

Gensoru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Para Kredi Kurulu 28 Aralık 1889'da aldığı bir kararla, teşvik amacı ile Fiskobirlikte bu

lunan fındıkların 3 ayı faizsiz, 6 ay vade ile piyasa değerinin yüzde 20 altında fındık sanayicisi
ne ve faizsiz olarak verileceğini kararlaştırmıştır. 

Türkiye'de fındık sanayii ile uğraşan büyük firmalar bellidir. Bunların Fiskobirlikten, ba
yilere verilen fiyatın da altında yüzde 20 gibi bir indirimle ve faizsiz olarak mal almaları, 
Türkiye'de bazı firmaların iktidar tarafından desteklendiğini açıkça göstermektedir. Fakir üre
ticinin, zor şartlar altında ürettiği fındığının, birkaç holdinge verilerek, bu firmaların ihracat 
piyasasına da girerek ucuza aldıkları fındığı satmaları bahis mevzuu olacaktır. Bu, devlet eliy
le bazılarının zenginleştirilmesi demektir. 

Para ve Kredi Kurulunun aldığı bu karar bir müddet gizli tutulmuş, bu işten anlayan ve 
sesini çıkaran bazı insanlar görevlerinden alınmış, Karadeniz'de üretici ve ihracatçılar arasında 
bu konu bir şok etkisi yaratmış, vatandaş tepkisini dile getirmiş ama bugüne kadar yetkililer bu 
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kararın iptali cihetine gitmemişlerdir. Geçen zaman içinde, bu olayın boyutlarını, merkezi Pa
ris'te bulunan, adı kuru yemiş konseyi olan; İspanyol, italyan, İngiliz, Alman, Türk ve Hol
landalı sanayicilerden kurulmuş teşkilatın tayin ettiği, Karadeniz de günlük yaşamda her gün 
konuşulmaktadır. 

Para ve Kredi Kurulunun almış olduğu ve bir müddet gizli tuttuğu karar, Avrupa'da fın
dık fiyatlarının hemen düşmesini sağlamış, Türk ekonomisi ve Türk fındığı büyük ölçüde yara 
almıştır. 

Bugüne kadar Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanının bu konudaki tutum ve davranışları bi
zim bu endişelerimizi bir kere daha doğrulamıştır. 

Görünen odur ki, Fiskobirlik birtakım holdingleri zenginleştirmek için kullanılmaktadır. 

Böyle bir kararın, bazı firmalara fahiş ve haksız kazanç sağlayan Para ve Kredi Kurulun
dan çıkarılmasını ve dışardaki birtakım yabancı kuruluşlarla irtibat kurularak üreticiyi ve Türk 
ihracatçılarını bir kenara itip, sadece birkaç holding sahibine hizmeti öngören bu kararın uy
gulanmasını sağlayan Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür hakkında Anayasanın 99, 
İçtüzüğün 107 nci maddeleri gereğince gensoru açılmasını arz ve talep ederiz. 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Abdullah Aykon Doğan 
İsparta 

Ömer Şeker 
Konya 

Mehmet Korkmaz 
Kütahya 

Doğan Baran 
Niğde 

Adil Aydın 
Antalya 

Zekeriya Bahçeci 
Antalya 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Hasan Namal 
Antalya 

Ahmet Küçükel 
Elazığ 

İsmail Köse 
Erzurum 

Mehmet Tahir Şaşmaz 
Elazığ 

Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Orhan Şendağ 
Adana 

Cemal Alışan 
Samsun 

İbrahim Demir 
Antalya 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 
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2. — Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi Grupları adına Grup 
BaşkanvekiUeri Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt, istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş, 
Zonguldak Milletvekili Koksal 'loptan ve 5 arkadaşının, terörle ilgili olarak Hükümetin çalışmaları ve 
tlınan tedbirler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri (8/22) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme önergesi vardır, okutuyorum : 

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

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

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

Siyasî Partiler ve Parlamento olarak, hedef alınan bu değerleri elbirliği ile korumak ve 
kalıcı boyutlara ulaştırmak ödevlerimizin başında gelmektedir. Bu sorumluluğumuzun sonucu 
olarak; "terör" konusu ile ilgili olarak Hükümetin çalışmaları ve alman tedbirler hakkında 
bilgi edinmek amacıyla, Anayasanın 98 inci maddesi ve içtüzüğümüzün 100 ve 101 inci mad
deleri hükümleri gereğince bir genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

ANAP Grubu Adına SHP Grubu Adına DYP Grubu Adına 
Grup BaşkanvekiUeri Grup BaşkanvekiUeri Grup BaşkanvekiUeri 
Onural Şeref Bozkurt Hasan Fehmi Güneş Koksal Toptan 

Ankara istanbul Zonguldak 
Yasin Bozkurt Onur Kumbaracıbaşı Vefa Tanır 

Kars Kocaeli Konya 
Raşit Daldal Ülkü Güney 

Niğde Gümüşhane 

D) ÖNERİLER 
a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 31 arkadaşınca verilen (11/14) ve Sakarya Milletvekili 

Ahmet Neidim ve 22 arkadaşınca verilen (11/15) esas numaralı gensoru önergeleriyle; 
Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi Grupları adına Grup Baş-

kanvekillerince verilen (8/22) esas numaralı genel görüşme önergesinin görüşülme gün ve sürelerine ilişkin 
Danışma Kurulu Önerisi 

BAŞKAN — Danışma kurulu önerileri vardır; okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu önerisi 
Danışma Kurulunun 7.2.1990 Çarşamba günü yaptığı toplantıda, aşağıdaki önerilerin Genel 

Kurulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 
t. Kaya Erdem 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

ANAP Grubu Başkanvekili SHP Grubu Başkanvekili 
Onural Şeref Bozkurt Hasan Fehmi Güneş 

DYP Grubu Başkanvekili 
Koksal Toptan 
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öneriler : 
1. 6.2.1990 ve 8.2.1990 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve Genel Kurulun aynı tarihli 

birleşimlerinde okunan (U/14) Esas Numaralı, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 31 arkada
şının, tarım ürünlerinin ithalatının serbest bırakılmasına dair İthalat Rejimi Kararının; tanm 
sektörünü zaafa uğratacağı ve tarımda dışa bağımlılığı pekiştireceği iddialarıyla Devlet Bakanı 
Güneş Taner hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi ile (U/15) Esas Numaralı, Sakarya 
Milletvekili Ahmet Neidim ve 22 arkadaşının, Fiskobirlikçe piyasa değerinin altında bazı fir
malara fındık satışı yapılarak haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü 
Yürür Hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündemin özel Gündemde Yer Ala
cak tşler kısmında yer alması, Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınma
yacakları konusundaki görüşmelerinin Genel Kurulun 14.2.1990 Çarşamba günkü birleşimin
de yapılması ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
2. 8.2.1990 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve Genel Kurulun aynı tarihli birleşiminde 

okunan, Anavatan Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve Doğru Yol Partisi Grupları adına 
grup başkanvekilleri Ankara Milletvekili Onural Şeref Bozkurt, İstanbul Milletvekili Hasan 
Fehmi Güneş, Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve S arkadaşının; terörle ilgili olarak Hü
kümetin çalışmaları ve alınan tedbirler konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesinin (8/22) öngörüşmesinin Genel Kurulun 15.2.1990 Perşembe günkü birleşiminde yapıl
ması ve görüşmelerde, Hükümet ve gruplar adına yapılacak konuşmaların 30'ar dakika olması 
önerilmiştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grubunun, Başkanlığımızdan bir dileği olmuştur; 
dün vefat eden arkadaşımızın Antalya'da yapılacak cenaze törenine bütün grup üyeleri katıla
caklarından, bugünkü gündemde yer alan kanun tasarı ve tekliflerine ilişkin görüşmelerin er
telenmesini istemişlerdir. 

Bu dilek, diğer Gruplarımız tarafından da uygun karşılanmıştır. 

Başkanlığımızca da yerinde görülen bu dilek doğrultusunda, -ancak, emsal teşkil etme
mek üzere- bugün, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri ertelenecektir. 

Bu itibarla, Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleriyle, sözlü sorulan görüşmek 
için, 13 Şubat 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.26 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 
1. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, 12.9.1990 tarihinden bugüne kadar GAP bölgesinde bin 

dönüm ve daha fazla arazi satın alan kişi ve kuruluşlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Karman Inan'ın yazılı cevabı (7/1025) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ahmet Ersin 
tzmir 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük projesi olduğu ve tamamlandığında, bölgedeki 
yurttaşlarımız için büyük bir refah öğesi oluşturacağı söylenen GAP, iktidarın vurdumduymazlığı 
yüzünden, yöre halkına değil, bazı holding ve büyük sermaye çevrelerine hizmet etme yolun
dadır. GAP'ın geliştiği bölgede yaşayan yurttaşlarımızın yoksulluğunu fırsat bilen bu çevreler, 
bir kaç yıldan beri, arazileri ucuz fiyata kapatarak, bu proje tamamlandığında, kendilerine ye
ni bir sömürü alanı yaratmak istemektedirler. 

Bazı bakanlarla, ANAP'lı milletvekillerinin de, bu çevrelerle ortak veya tek başlarına ara
zi aldıkları ve ANAP'lı yerel yöneticilerin bu alışverişlerde aracılık ettiği iddiaları vardır. 

Güneydoğu Anadolu Bölgemizin geri kalmışlığında ve bölgede yaşayan yurttaşlarımızın 
yoksulluğunda, Cumhuriyet hükümetlerinin ilgisizliği ve beceriksizliğinin yanında, bölgedeki 
feodal yapının da önemli etkisi vardır. 

Bu çarpık yapının sıkıntısı çekilmekteyken, GAP bölgesinde yeni ekonomik dukalıklar ku
rup, yöre halkını sömürmeye yönelik bu hevesler endişe vericidir. Bölgede yeni sorunlar yara
tacaktır. 

1. Bölgede adil ve ciddi bir toprak reformu yapmadan bu yöre halkının yoksulluğuna 
son vermek mümkün değildir. GAP bölgesinde toprak reformu yapılacak mıdır? Büyük ço
ğunluğu topraksız olan bölge halkının, GAP tamamlandıktan sonra, büyük arazi sahiplerine 
ırgatlık yaparak, kalkınabileceklerine inanıyormusunuz? 

2. Holdinglerin ve büyük sermaye çevrelerinin iştahını kabartan GAP bölgesinde, 12 Eylül 
1980'den bu yana, 1 000 dönüm ve daha fazla arazi satın alan kişi ve kuruluşlar kimlerdir? 
Bunların arazileri satın aldıkları tarih ve satın alma bedelleri nedir? 

3. ANAP'lı yerel yöneticilerin, ucuz fiyatla arazi alımlarında aracılık yapıp, komisyon 
aldıkları doğru mudur? Hangi Bakan ve ANAP'lı milletvekilleri GAP bölgesinde arazi almış
lardır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 8.2.1990 

Sayı : 031/3-01/0245 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: Başbakanlık Yüksek Makamına muhatap 9 Ocak 1990 tarihli ve 7/1025-3966/18396 
sayılı yazıları. 

tzmir Milletvekili Sayın Ahmet Ersin'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan 
cevaplandırılması tensip buyurulan yazılı soru önergesi ile ilgili olarak hazırlanan bilgiler ili
şikte takdim kılınmıştır. 

Gereğinin ifasını yüksek müsaadelerine derin saygılarımla arz ederim. 
Kâmran tnan 
Devlet Bakanı 
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Cevap 1. GAP Bölgesinde Ur fa tli Tarım Reformu alanı olarak ilan edilmiş ve topraksız 
çiftçinin topraklandırılması amaçlanmıştır. Dağıtılacak arazi normları kuru şartlarda 200 de
kar, sulu şartlarda ise 60 dekar olarak taspit edilmiştir. Sahiplerine bırakılacak arazi miktarları 
yukarıdaki rakamların 10 katı olarak belirlenmiştir. Bu nedenle bölgede 2 000 dekardan fazla 
arazi satın alınmasına izin verilmemektedir. 

Cevap 2. GAP Projesi kapsamındaki Tarım reformu uygulama bölgesi olan Şanlıurfa 
tli sınırları içerisinde 3083 sayılı kanunun 13. maddesine göre arazi satışları Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğünün iznine tabidir. Kanunun kabul tarihi olan 22.11.1984'den itibaren bugü
ne kadar Şanlıurfa'da 2 320 kişiye 238 000 dekar arazi satılmıştır. Bölgede, konunun kabulin-
den itibaren 1 000 dekar ve daha fazla arazi satın alan şahıs sayışa 6'dır. Bunlara ait döküm 
aşağıda verilmiştir. 

Alıcı Satış Tarihi 

25.2.1988 
2.8.1988 

10.3.1989 
27.3.1989 
14.4.1989 

23.11.1989 

Arazi Miktarı 

1 004 da. 
1 940 da. 
1 160 da. 

2 026 da. 
1 432 da. 
1 523 da. 

Ömer Faruk Gollü 
Abdullah Kaya 
Hasan Sevgili 
Mehmet Karataşlı 
Ali özdiker 
M. Kemal Yıldız 

Cevap 3. Mahalli yöneticiler hakkında ileri sürülen iddiaların mercii bağımsız mahke
melerdir. Bakan ve Milletvekilleri'nin GAP bölgesinde arazi satın aldıklarına dair bir kayda 
rastlanmamıştır. 

2. —Balıkesir Milletvekili I. Önder Kırh'mn, Balıkesir Millî Eğitim Müdürlüğünde açılan bir 
kadroya yazılı sınav yapılmaksızın atama yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Avni 
Akyol'un yazılı cevabı (7/1031) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 

arz ederim. 
önder Kırlı 

Balıkesir 

Ülkemizde uygulanan ekonomik politikaların sonucu, işsizliğin kol gezdiği ve genç işsiz
ler ordusunun, açılan memur ve işçi sınavlarına büyük ölçülerde başvurduğu bir gerçektir. Hatta 
sınavların müracaat çokluğu nedeniyle stadyumlarda yapıldığı gazetelere yansıyan haberler ara
sındadır. 

Hal böyleyken Balıkesir Millî Eğitim Müdürlüğünce açılan bir kadroya hiçbir yerde, hiç 
bir şekilde sınav ilanı yapılmaksızın, başvurduğu ileri sürülen bir tek kişinin, sadece mülakat 
ile yetinilerek göreve atandığı ortaya çıkmıştır. 

1. Millî Eğitim Bakanlığı ve taşra örgütünde memur alınmasında yürürlükte olan bir yö
netmelik yok mudur? Varsa, bu yönetmeliğe göre, alınacak memurlar için nasıl bir duyuru 
(ilan) biçimi öngörülmüştür? 

2. Yazılı bir sınav yapmaksızın sadece mülakatla yetinilerek, memur alınması yasa ve yö
netmeliklere uygun mudur? 
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3. İşsizliğin çok yoğun olduğu ülkemizde, sadece bir tek kişinin başvurusunun normal 
olmayacağı ve normal sayılamayacağı açıktır. Buna rağmen, ortada açık bir kayırma kuşkusu 
varken, bir oldu bittiyle atama yapılması nedeniyle, böyle özel bir yöntemle memur alımını 
gerçekleştirenler hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

4. Tek kişinin başvuru yapma şansına sahip olduğu bu sınavın sonucu geçerli sayılmış-
mıdır, yoksa iptal ile yeni ve koşullarına uygun bir sınav yapılacak mıdır? 

T.C. 
Millî Eğitim ve Koordinasyon 8.2.1990 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı : 022.1. Araç.Pln.Dai.Bşk.-90/315 

Konu : Balıkesir Milletvekili 
önder Kırlı'nın yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığının 10.1.1990 tarih 7/1031-3985/18434 sayılı yazısı. 
Balıkesir Milletvekili önder Kırlı'nın Başkanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi ince

lenmiş ve cevabı ek'te sunulmuştur. 
Arz ederim. 

Avni Akyol 
Millî Eğitim Bakanı 

Balıkesir Milletvekili önder Kırlı'nın soruları ile ilgili açıklamalar 

1. Bakanlığımız taşra teşkilatındaki boş kadrolara ilk defa Devlet memuru olarak alına
caklar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 50 nci maddesi gereğince çıkarılan Genel 
yönetmelik ve bu yönetmelik çerçevesinde hazırlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra 
Teşkilatındaki Görevlere tik Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar tçin Mecburî Yeterlik 
ve Yarışma Sınavları Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılan sınava tabi tutulmak suretiyle 
atanmaktadır. 

Bakanlığımız kadrolarına alınacak memurlar için, söz konusu yönetmeliğin 8 inci madde
sinde; "Duyuru; Atama yapılacak boş kadroların unvanı, sınıfı, derecesi ve sayısı bulundukla
rı yer ve aylık tutarları, alınacak personelde aranacak genel ve özel şartlar, müracaat edilecek 
merci ve en son müracaat tarihi ile sınavların yapılacağı yer ve zamanı, müracaat süresinin bi
timinden en az 15 gün önce Resmî Gazete, radyo, televizyon veya ülke çapında tiraji yüksek 
gazetelerden asgari biri ile veya uygun görülecek diğer araçlarla duyurulur." şeklinde ifade edil
miştir. 

2. Yazılı sınav yapmaksızın sadece mülakat yoluyla memur alınması, mevcut yasa ve yö
netmeliklere uygun değildir. 

3. Balıkesir'de motor usta öğretici kadrosuna yapılacak atama ile ilgili duyuru, 17 ilçe 
Kaymakamlığı ve Balıkesir Belediye Başkanlığı aracılığıyla yapılmış olmasına, ayrıca Vilayet 
ilan panosuna asılmasına rağmen başvuruda bulunan olmamıştır. Bunun üzerine ti Merkezin
deki iki teknik lisenin müdürü ile temas kurularak okullarından daha önce mezun olanların, 
sınavlara müracaatlarının sağlanması istenmiştir. Buna rağmen tek kişi başvurmuş ve bu kişi 
de uygulamalı ve sözlü olarak yeterlik sınavına alınmıştır. 
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Kayırma ve bir oldu bittiyle atama yapılması söz konusu değildir. 
Nitekim Balıkesir Valiliğince, Vali Yardımcısının başkanlığında Hukuk İşleri Müdürü ile 

Defterdardan oluşturulan komisyona yaptırılan incelemede; ilan konusunda bir kusur ve ek
sikliğin bulunmadığı tespit edilmiştir. 

4. Sınavla ilgili duyuru yürürlükteki mevzuata göre yapıldığı için, tek kişinin başvuru 
yapma şansına sahip olduğu söylenemez. Bununla birlikte başvuruda bulunan tek kişi de, ken
diliğinden atama isteğinden vazgeçtiğinden sınavın geçerliliği kalmamıştır. 

Ancak, atama müsaadesi alınan kadroların o malî yıl içinde kullanılması, Bütçe Kanunu 
ile öngörüldüğünden, zaman yetersizliği sebebi ile Valilikçe tekrar sınav açılamamıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

75 İNCt BİRLEŞİM 

8 . 2 . 1990 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 283) (Da
ğıtma tarihi : 9.11.1989) 

2. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının Sigara, Tütün ve Tütün 
Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in sigaranın Zararlarının Önlenmesi İçin 6 Ma
yıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Mad
deler Eklenmesine İlişkin Yasa önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/189, 1/190, 2/193) (S. 
Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 28.11.1989) 

3 . - 6 5 7 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/640) (S. Sayısı: 289) (Dağıt
ma tarihi : 29.11.1989) 

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

5. — 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/631) (S. Sayısı: 294) (Dağıtma tarihi: 
18.12.1989) 

6. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(1/641) (S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 20.12.1989) 
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7. — Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) (S. Sayısı: 119 
ve 119'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 8.11.1988; 29.1.1990) 

8. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı tdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/415) (S. Sayısı: 120 ve 
120'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.11.1988; 29.1.1990) 

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

x 10. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında imzalanan 
Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/501) (S. Sayısı: 354) (Dağıtma tari
hi : 30.1.1990) 

11. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı Gereğince 
Türkiye'de kapılacak tnşa ve Tesis işlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine tlişkin 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/629) (S. Sayısı: 
351) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 

x 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında tki Âkit Devletin 
Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı Muafi
yet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 

13. — Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 Arkadaşının, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mü
cadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayısı: 356) (Dağıtma tarihi: 
31.1.1990) 

x 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) (S. Sayısı: 357) (Dağıtma tari
hi : 5.2.1990) 

x 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi Ülkeler Ara
sında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına tlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

x 16. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Haydar 
Koyuncu ve 2 Arkadaşının 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman 
ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

(x) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


