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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
tstanbul Milletvekili Yüksel Çengel, yerel yönetimler ve turizm merkezleri, 
Sinop Milletvekili Hilmi Biçer, terör; 
Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

tzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, siyasal iktidarın 1580 sayılı Belediye Kanunu uy
gulamalarına ilişkin gündem dışı konuşmasına, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu cevap verdi. 

Tunus'a gidecek olan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar'ın dönüşüne 
kadar Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı İsmet Özarslan'ın, 

İtalya'ya gidecek olan İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun dönüşüne kadar İçişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile; 
Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 22 arkadaşının, ilaç ve ilaç sanayii konusunda 

genel görüşme (8/26), 
Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları ve 12 arkadaşının, ASELSAN'da çalışan işçiler

den bir kısmının topluca işten çıkarılmalarının nedenini ve Savunma Fonu Müsteşarlığınca açılan 
bilgisayar kontrollü telsiz sistemi ihalesi ile ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek 
(10/90), 

Samsun Milletvekili Ali Eser ve 22 arkadaşının, baraj projeleri nedeniyle gerçekleştirilen 
toplu kamulaştırmaların neden olduğu sorunları tespit etmek (10/91), 

Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı ve 20 arkadaşının, ülkemizin sporla ilgili sorunları
nı tespit etmek ve ulusal bir spor politikası oluşturmak (10/92), 

Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri; 
Genel Kurulun bilgisine suculdu. 

önergelerin gündemde yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, (6/631), 
Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, (6/687); 
Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; soru önergelerinin 

geri verildiği bildirildi. 

Federal Almanya Cumhuriyeti Rheinland Volks Eyaleti Meclisi Başkanının vaki resmî da
veti üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bir Parlamento heyetinin bu ülkeyi ziya
ret etmesine, 

Avrupa Parlamenterler Meclisi Başkanının, 11-14 Haziran 1990 tarihinde Kanada'nın Ot-
tawa Kentinde yapılacak olan Yedinci Parlamenter ve Bilimsel Konferansına Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden iki kişilik bir heyeti davetine icabet edilmesine; 

İlişkin Başkanlık tezkereleri kabul edildi. 

Bingöl Milletvekili llhami Binici ve 22 arkadaşının, Bingöl İli Adaklı ve Karer bölgelerin-
. de yaşayan vatandaşlar arasında cereyan eden olayların nedenlerini ve bu konuda alınacak ön
lemleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesinin (10/69), yapı
lan öngörüşmelerden sonra, kabul edilmediği bildirildi. 
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Zonguldak Milletvekili Şinasi Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı
nın bazı üyelerinin Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs gördükleri iddiasına ilişkin (6/91) 
sorusuna, Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli cevap verdi. 

(6/47), (6/60), (6/68), (6/121) numaralı sözlü sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır 
bulunmadıklarından, 

(6/65) numaralı sözlü soru da, soru sahibi izinli olduğundan; 
Ertelendiler. 

14 Mart 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere saat 18.00'de birleşime son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Aytekin Kötü 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Bursa Konya 

Mustafa Ertuğrul Ünlü < Kadir Demir 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

14 . 3 . 1990 Çarşamba 

Yaztlt Soru Önergeleri 
1. _ Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koope

ratifleri Birliğince 1980'den bu yana satın alınan, kiralanan ya da ortak olunan özel sektöre 
ait fabrikalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/1200) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 13.3.1990) 

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, istanbul Üniversitesinde 5.3.1990 günü meydana ge
len olaylarda polislerle birlikte hareket ettikleri iddia edilen sivil kişilere ilişkin İçişleri Baka
nından yazılı soru önergesi (7/1201) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1990) 

3. — İzmir Milletvekili Mehmet Turan Bayazıt'ın, 1984 yılından bu yana hizmete giren 
barajlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1202) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.3.1990) 

4. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İskenderun Demir - Çelik İşletmeleri Müessesesinde 
işe girmek isteyen İskenderun doğumluların müracaatlanmn kabul edilmediği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1203) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1990) 

5. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İlinin öğretmen ve eğitim sorununa iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1204) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1990) 

6. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, İskenderun İstiklal Makzume Anadolu Lisesi kon
tenjanının düşürüldüğü iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1205) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1990) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, sınır ihlali suçundan dolayı Bismil Cezaevin
de hükümlü bulunan bir Irak'lıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1206) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 13.3.1990) 

8. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli İli Pülümür İlçesi Kırdım Köyünde 
13.2.1990 tarihinde çığ altında kaldıkları iddia edilen iki vatandaşın cesetlerinin çıkarılması için 
hiç bir çaba sarfedilmediği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1207) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.3.1990) 

9. — Edirne Milletvekili Mehmet Fuat Erçetin'in, Türkiye Gübre Fabrikaları Anonim Şir
ketince Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine tahsis edilen gübrenin ta
şınması için yapılan ihaleye ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1208) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 13.3.1990) 

10. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, bir süre önce Yıldız Üniversitesinden gözaltı
na alınıp da tutuklanan öğrencilere hücre cezası verildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1209) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.3.1990) 

• 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Aytckin Kotil 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Kastamonu Milletvekili Sadettin Ağacık'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — içel Milletvekili Etem Cankurtaran'm, ASELSAN'da işten çıkarılan sendikalı işçilere ilişkin 

gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Üç arkadaşımız, gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine sırasıyla söz ve
receğim. 

İçel Milletvekili Sayın Etem Cankurtaran, ASELSAN'da çalışırken işten çıkarılan işçiler
le ilgili gündem dışı görüşme yapmak istemiştir. 

Buyurun Sayın Cankurtaran. (SHP sıralarından alkışlar) 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu konu, bundan 
önce de gündemimize gelmiş olmasına ve Meclisimizde görüşülmüş olmasına rağmen, tekrar 
gündeme getirmek ihtiyacını hissettik. Çünkü, ASELSAN'da çalışan işçilere karşı uygulanmakta 
olan sendikasızlaştırma ve işten çıkarma işlemi durmak bilmiyor ve devam ediyor. 

ASELSAN'la ilgili geniş bir bilgi verecek değilim. 1990 yılını programlayan ASELSAN 
yönetimi 2 700 kişi kapasiteli bir kadronun çalıştırılmasını karara bağlamıştı. Bu işyerinde ça
lıştırılan işçi sayısı 2 547 kişiydi; ancak, ne olduysa işte, bu belirlemelerin yapıldığı tarihten 
sonra, işçilerin sendikaya üye olmalarının başlamasıyla birlikte oldu. İşçiler ne zaman sendi
kaya üye olmaya başladılar, işyerinde işveren; 10 yıldan bu yana iki dudağının arasında sakla
dığı düşüncelerini açığa vurmasıyla, uygulama alanına soktuğu konuların kurallara bağlan
masını isteyen işçileri, işten çıkarma tehdidi ile karşı karşıya bıraktı ve sonuçta hepinizin bildi
ği gibi, yasaları da çiğneyerek, 507 işçinin işine son verdiler. 

İşten çıkarılan 507 işçiden 471'i sendika üyesi işçi, geri kalan 36 işçi de kendi isteği ile İşye
rinden ayrılmak isteyen arkadaşlardan oluştu. İşten çıkarılan bu işçiler, elbette kapının önüne 
kondukları için, evde kendilerinden ekmek bekleyen, aş bekleyen, giyinme bekleyen, barınma 
bekleyen ailesine karşı yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği için, zorluklarla karşı karşıya 
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oldukları için, fabrikanın kapısından ayrılmadılar ve işe alınmalarını beklediler. O arada em
niyet görevlileri, yalnızca, işten atılmayı protesto etmekten başka hiçbir amacı, hiçbir niyeti 
ve hiçbir eylemi olmayan bu işçi arkadaşlardan bir bölümünü gözaltına aldı, şu anda beş tane
si emniyet müdürlüğünde gözaltında bulunuyor. Bu işlem sürdürülürken, ASELSAN işvereni, 
işbaşı yaptırdığı diğer işçilere karşı, işçilerin bilgisine sunduğu bir bildiriyle de, ASELSAN iş
yerinde bundan sonra işçi çıkarılmayacağını, kapasitenin çalıştırılacağını; bağlantılarının bu 
işçilerin giderlerini karşılayabilecek durumda olduğunu bildiren duyurular yayınladı; ama bu
gün gelin görün ki, bu sabahtan itibaren polis kuşatması altındaki ASELSAN işyerinde yeni
den sendikalı işçiler işten çıkarılmaya başlandılar. İşyerinde çalışan 30 tane işçi sabah yemek
haneye çağrılarak, "Hizmet akdiniz feshedilmiştir" diye ellerine birer yazı tutuşturuldu. Şu 
anda üç otobüs sendika üyesi işçi, Yenimahalle'deki noterde, başlarında ASELSAN işvereni 
bulunduğu halde, sendikadan istifa ettiriliyorlar. Türkiye Cumhuriyetinin başkentinde yapılı
yor bu işlem; ama Hükümet bu konularla ilgili olarak kılını bile kıpırdatmıyor! Sanki, orada 
işten atılan işçiler, ekmek parası istemekten başka hiçbir suçu olmayan insanlar bu ülkenin in
sanı değiller! Bugüne kadar orada yüzlerce işçi kapının önünde bekliyor; ama iktidar partisine 
bağlı, bırakın bir bakanı, bir milletvekilinin bile bu arkadaşlarla ilgilenmediği gerçeğiyle karşı 
karşıyayız. 

Ne oluyor atıyoruz da, nereye gidiyor bu insanlar? Pek çok işyerinden işçi çıkarılıyor. Tür
kiye'de onlarca, yüzlerce işyerinde, "İşçi fazlalığı var" diye kapının önüne insanlar konuluyor; 
yüzde 22 oranında olan işsizliğe yeni işsizler ekleniyor... Nereye gidiyor bunlar? Bunları Türki
ye'nin dışına mı atıyoruz, denize mi döküyoruz, ne yapıyoruz bu insanları? 

Siyasal iktidarın görevi, işsizlik sorununu çözmek iken, eğer işsizliğe yeni işsizler ekliyor
sa, bu görevi yapamıyor demektir. Görevi yapamayan insanların yapacakları en doğru iş de, 
çekip gitmektir. Maalesef bugün Türkiye'de siyasal iktidar, ekonomik politikada olduğu, gibi, 
sosyal politikalarda da, sendikalaşma özgürlüğüne karşı tavrıyla ve tutumuyla da, işlerini ya
pamayan, devleti işletemeyen duruma düşmüştür. Bu durumda olan bir siyasal iktidara ne söy
lense azdır. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamıza göre, çalışan bir işçinin sendikalaşma özgürlüğü var
dır; bu özgürlük de yasal güvence altına alınmıştır. Bu güvenceyi sağlayacak olan, devlettir, 
siyasal iktidardır. Çalışma Bakanlığının, bu güvenceleri ellerinden alınan bu işçilerle ilgili ola
rak bugüne kadar ne iş yaptığını öğrenmek istiyorum. Suç işleyen ASELSAN işvereniyle ilgili 
olarak bugüne kadar hiçbir yasal işlem yapılamamıştır. Gerekçesini söyleyeyim : Her işyerin
den işçi çıkartılabilir; ama bu bir planlama işidir. 2 500 işçinin çalıştığı yerde nasıl bir yönetim
dir, nasıl bir anlayıştır, nasıl bir planlama tekniğidir ki, beşte birden daha fazla insanı siz kapı
nın önüne bir çırpıda koyuyorsunuz? Eğer ihtiyaçsa, çıkarılması gerekiyorsa, ciddî planlama 
yapan bir işyerinde bunun sayısı en fazla 50 kişidir, 100 kişidir. 

Böyle bir şeyi yapamamış olan bu işverenin, ayrıca bir görevi daha var, onu da yapmıyor : 
işyerinden toplu olarak çıkarılacak işçilerle ilgili olarak, 147S sayılı tş Yasasındaki, işverenin 
uymak zorunda olduğu kurala göre, çıkaracağı işçilerle ilgili olarak bir ay önceden, işçilerin 
isim listesini, İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildirme yükümlülüğü vardır, iş ve işçi Bulma Kuru
mu, Çalışma Bakanlığına bağlıdır. Bugüne kadar ASELSAN işyerinden, işten çıkarılacak işçi
lerle ilgili olarak, iş ve işçi Bulma Kurumu Müdürlüğüne bir tek satır yazı yazılmamıştır; hatta 
öyle acıdır ki, oradaki yöneticiler, bugün sabah işyerine çalışmaya giden insanları, işinden 
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çağırıp, "Sizin hizmet akdiniz feshedilmiştir" diye bildirim yapacak kadar baskıcı, bildirim 
yapacak kadar insaftan uzak, bildirim yapacak kadar insanı ve işçiyi düşünmeyen bir konuma 
düşmüşlerdir. 

Sizin bu konularla ilgilenmeniz gerekir mi, gerekmez mi bilmem; ama Türkiye'de iktidar 
edenlerin -kim olursa olsun- bu konuyla ilgilenmesi gerekir. Eğer ilgilenmiyorlarsa, o zaman 
işlevlerini tamamladıklarını kendileri de kabul etmelidirler. 

Size, sevindirici(l) bir haber okuyarak sözlerimi bitirmek istiyorum. Bu, elimdeki, bugün
kü Anadolu Ajansının kupürü, ASELSAN işyeriyle ilgili işten çıkarmaları yazdıktan sonra, 
bakın, ne diyor : "öte yandan, işten çıkarılanlar arasında karı koca çalışanlar da bulunuyor. 
Tansel ve Yasemin Kolsuz çifti, sabahtan yemekhaneye çağırılarak, hizmet akitlerinin feshedil
diği kendilerine tebliğ edildi. İşverene yalvardılar; hiç olmazsa birimiz işyerinde çalışalım dedi
ler; ama işveren kabul etmedi. Kreşten 3,5 yaşındaki çocuklarını alıp evlerine gittiler." Kutlu
yorum sizleri. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cankurtaran. 

2. —Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz'in, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale tesisle
rinde isten çıkarılan çıraklara ilişkin gündem dışı konuşması ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür'-
ün cevabı. 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz, Makine ve Kimya Endüstrisinde işten çı
karılan çıraklar hakkında gündem dışı konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Yılmaz. 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Makine ve Kim

ya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale tesislerinde son zamanlarda işçilere yapılan ve özelleştirme 
ile ilgili uygulamaları sizlere anlatmak için huzurlarınızdayım. 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale tesisleri 1925 yılında kuruldu. Bu kurum, 
Kırıkkale'nin il olmasında ve bugün 400 000 nüfusa kavuşmasında en büyük etken olmuştur. 
Bu kurum, millî savunmamızın ve silah sanayimizin ana, temel birimidir. Bu kurumlarda 1980 
yılına kadar 13 bin işçi çalışırken 1980 yılından sonra emekli olan işçilerimizin yerine başka 
işçi alınmamış; ayrıca, tensikat yoluyla işten çıkarmalar olmuş ve son aşamada, 1 Mart 1990 
tarihinde ise, burada çıraklık eğitimi gören işçi çocuklarımız da kapı önüne konulmuşlardır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, ortaokulu bitirdikten sonra iki sene tahsil yaparak çıraklık eği
timine tabi tutulan -Makine ve Kimya Endüstrisi bünyesinde iki yıl kurs görerek- bu gençleri
miz, 40 bin ila 60 bin lira aylıkla çalışıyorlardı ve 1 Mart 1990 tarihinde işçi statüsüne geçecek
lerdi. Ancak, 1 Mart 1990 tarihinde, sabah 09.00'da bir emirle, burada çalışacak, işçi statüsü
ne geçecek, çıraklık eğitimine tabi tutulmuş gençlerimiz kapı önüne konuluyor. Bunlar dört 
sene, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun kahrını çektikten ve orada 40-60 bin lira aylıkla 
çalıştıktan sonra, işçi statüsüne geçerek, ayda 600-700 bin lira gibi maddî bir imkâna kavuş
mak için bu okula girmişlerdi. 

Ayrıca bu çocuklar, ortaokulu bitiren 4-5 bin talebe içerisinden imtihanla alınmış süper 
zekâlı çocuklardır. Bunlar işçi ve dar gelirli ailelerin çocuklarıdır. Eğer bu çocuklar bu şekilde 
kapı önüne konulacaklarını bilselerdi, başka bir meslek dalını seçerlerdi, kendilerine başka bir 
tahsil seçerlerdi; zaten bunlar, yüksek tahsil veya başka tahsil yapmak imkânı olmayan dar ge
lirli ve işçi çocuklarıdır. 
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Saygıdeğer milletvekilleri, şimdi bu çocukların 90 tanesi 1 Mart 1990 tarihinden itibaren 
kapı önüne konuldu, 6 ncı ayda da 210 çocuğumuz daha kapı önüne konulacaktır; bunu, böl
gemizin saygıdeğer milletvekili arkadaşlarımız da gayet iyi biliyorlar. 

Bu çocukların aileleri perişan, kendileri perişan; bu haksızlığın Hükümet ve Sayın Bakan 
tarafından giderilmesini bekliyorlar. 

Bütün bunlar ne için yapılıyor? Bütün bunlar, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun Kı
rıkkale'de bulunan 8 tesisinin özelleştirilmesi için yapılıyor, tddia edildiğine göre, bu tesisler 
bugün zarar ediyor. Niçin zarar ediyor? Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tesislerinde çalışan 
çok işçi var; bu işçiler kuruma büyük maddî külfet getiriyor; onun için, Kurumu bu zarardan 
kurtarmak lazım. Bunun için ne yapmak lazım? önce Kurumu şirketleştirmek, sonra da özel
leştirmek. 

Bu uygulama, adım adım, önce boru fabrikasında başlatıldı, mühimmat ve silah fabrika
sında da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. 

Sayın Bakan, Makine Kimya fabrikasının zarar ettiğini söylüyorsunuz; Makine Kimya fab
rikasında tensikat uyguluyorsunuz; Makine Kimya fabrikasına, emekli olan işçilerin yerine başka 
işçi almıyorsunuz; Makine Kimya Kurumuna senelerini veren, çıraklık eğitimi yapan o körpe
cik çocukları kapı önüne koyup, çaresiz duruma getiriyorsunuz. 

24 Ocak 1990'da Sayın Başbakan Yıldırım Akbulut, -projesi olmayan ve Devlet Planlama 
Teşkilatı tarafından, "Kırşehir'e şeker fabrikası yapılamaz" raporu verilen- şeker fabrikasının 
temelini atmak üzere Kırşehir'e gitmek için Kırıkkale'den geçerken, Kırıkkale'de tüm Makine 
Kimya Kurumundaki işçilere ücretli izin veriyorsunuz... 

Bu ücretli iznin niçin verildiği konusundaki yazılı soru önergeme verdiğiniz cevapta, böyle 
bir olayın olmadığını, bunun sadece Makine Kimya bünyesinde olan bir hareket olduğunu söy
lüyorsunuz. 

Şimdi Sayın Bakana soruyorum : Mühimmat fabrikasında 2 705 işçi çalışıyor. Diğer fab
rikalarda, vazifeli olarak, 10'ar, 20'şer, 30'ar kişiye izin veriliyor. Mühimmat fabrikasında sa
bah saat 9.30'da 2 700 işçiye niçin izin verildi; eğer bu izni siz vermediyseniz, kim verdi? 

Soruma verdiğiniz cevapta beni yalanlıyorsunuz... Bu soruyu size 2 700 Makine Kimya 
işçisi soruyor, ben sormuyorum. İşçiler, "24 Ocak sabahı saat 9.30'da kapılar açıldı, Başbaka
nı karşılamak üzere gittik" diyorlar. Siz mi yalancısınız, orada çalışan işçiler mi yalancı? Bunu 
cevaplayın lütfen burada. 

Aynı gün, adliyenin dışında tüm devlet dairelerinde çalışan personel, aynı şekilde izinli 
sayılmıştır. O gün resmî arabalar konvoya girmişler; Sayın Bakan da o gün, o arabaları kon
voyda görmüştür. Şunu söylemek istiyorum : Bu şekilde sunî kalabalıklar yaratarak, ilkokul 
talebelerini yağmur altında Başbakanı karşılamak üzere, zorunlu olarak, oralara yığarak, hiç
bir yere varamayacaksınız. 26 Mart seçimlerinde, Kırıkkaleli bu işçiler, mağduriyete uğramış 
bu insanlar, size dersinizi verdi. İnşallah, olacak ilk erken seçimde de dersinizi yeniden ala
caksınız. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) ' , ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Cevap vermek üzere buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekili arkadaşlarım; Ankara Milletvekili Sayın Yaşar Yılmaz, bir konuyu ortaya getirdi. 
O, Kırıkkale'de çıraklık eğitimi gören işçilerin, işbaşı yaptırılmadan iş akitlerinin feshedildiği 
hususuydu. 

Müsaade ederseniz, yıllar yılı çıraklık hususu sürüncemede bırakılmış bir ülkenin sanayii
ne, çırak nasıl temin edilirdi, ona bir bakalım. 

Türkiye'de eğitimsiz ve ekmeğini çeşitli kapılarda arayan insan, çeşitli işyerlerine girer ve 
orada hiçbir sınava tabi tutulmadan, çırak ve kalfa olarak yetiştirdi; kabiliyeti olanlara istik
balde kalfalık ve dükkân açma imkâni verilirdi. İlk defa sizler Yüce Meclis, 5.6.1986 tarihinde, 
ülkemizin genç dimağlarına eğitim bazında çıraklık eğitimi verebilmek için bir kanun çıkardı
nız ve o kanunla devlete bir de imkân kullanma hakkı verdiniz; bu çıraklık eğitimine tabi tutu
lacak genç dimağların sigorta primlerini, sosyal güvencelerini devletin ödemesi tarzında, Millî 
Eğitim Bakanlığını görevlendirdiniz. 

Ülkemizde şu anda Millî Eğitim Bakanlığı kayıtlarına, göre, 170 bin kişi çıraklık eğitimin
den geçerek, bu kanuna göre kalfalık belgesi almıştır. Dolayısıyla, bu çırakların eğitimini, ka
mu ve özel kuruluşlar, Millî Eğitim Bakanlığının bölge çalışma müdürlüğü yetkililerince tespit 
edilen mahallerde yapmaktadırlar. Bahse konu 48 çırağımız, Makine Kimya fabrikalarında eği
timlerini tamamlamışlardır. Sayın milletvekilinin çok doğru olarak söylediği gibi, bu kanun 
prosedürü içinde Millî Eğitim Bakanlığınca imtihanları yapılmış ve çıraklık sertifikaları tamam
lanarak, kalfa olmuşlardır. 

Zannediyorlar ki, her çıraklık eğitimi alanı, devlete alacağız!.. 
Bu kanunun bize verdiği öyle bir görev yok. 
YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Makine Kimyanın geleneğidir bu Sayın Bakan. İlk defa 

siz yapıyorsunuz... Hep böyle olmuştur, 1925 senesinden beri böyle yapılmıştır. 
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen oturduğunuz yerden müdahale etmeyin. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Sayın Yılmaz, aşiret 
devletinde yaşamıyoruz; aşiret devletinde yaşasaydık, Türkiye Büyük Millet Meclisine lüzum 
olmazdı! 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Aşiret devrini siz yaşatıyorsunuz. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI ŞÜKRÜ YÜRÜR (Devamla) — Çıkarılan bu kanunda 

böyle bir mükellefiyet yoktur. Şu anda da bu belgeyi almış 170 bin işçimiz vardır. 
Kaldı ki, Kırıkkaleli milletvekili arkadaşlarımızın talebi üzerine şöyle bir solüsyon getir

dik : Bundan sonra ayrılanların yerine, çıraklık eğitimini tamamlamış olanları alacağız. Bu, 
Hükümetimizin yeni bir uygulama şeklidir. Bu, konuşmanızın bakanlığımla ilgili olan kısmıydı. 

Bir diğer kısım var ki, ona katılmak hiç mümkün değil. Bir defa, size yazılı olarak cevap 
verdim; şimdi de Yüce Meclisin kürsüsünde söylüyorum : Burada söylenen sözler doğru olma
lıdır ve buradan beyan edilenler tarihe mal olmaktadır. 

Sayın Başbakan Kırşehir'e gitmek için Kırıkkale'den geçerken, hiçbir Makine Kimya Ku
rumu personeline izin verilmemiştir, mecburen de oraya gelmesi sağlanmamıştır. Şayet, Kırık
kale'de toplanan topluluktan gocunuyorsanız, gidin onun hesabını hemşerilerinize sorun. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Gocunan sizsiniz; 26 Mart Seçimlerinde gördünüz bunu. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, terör eylemleri ve askerî darbe hazırlığı iddialarına 
ilişkin gündem dışı konuşması ve içişleri Bakanı Abdüldakir Aksu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Son olarak, Kars Milletvekili Sayın Mahmut Alınak, gelişen terör eylemleri 
konusunda gündem dışı konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Alınak. 
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanımca, ülkemizde 

askerî darbe hazırlığı yapılmaktadır. Her ölüm olayı... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Bir dinleyin lütfen...{ANAP sıralarından gürültüler) Bir dinleyin, ne olursunuz... (ANAP 

sıralarından gürültüler) Bir dinleyin... 
Bu kürsüde birtakım şeyleri söyleyemedikten sonra, biz gidip nerede konuşacağız, sokak

ta mı konuşacağız? Bir lütfedip dinleyin... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Yani, siz müdahale etseniz de, etmeseniz de, ben konuşacağıma göre, yerinizde rahat otu

rup, lütfen dinleyin. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

Her ölüm olayı, yeni yeni ölümlerin habercisidir. Bu darbe senaryosu bozulmadığı sürece, 
terör olayları ve buna bağlı olarak siyasal cinayetler, artan bir hızla devam edecektir. Bugün 
yaşadığımız terör, darbe canavarının ayak sesleridir. Bu gerçeği kabul ederek, tehlikenin kay
nağına yönelmediğimiz takdirde, tek tek katillerin peşinden koşmakla hiçbir sonuç alamayız. 
Bu gidişin böyle devam etmesi halinde, halkın oylarıyla seçilen bizler, bir süre sonra bu sıralar
da oturuyor olmayacağız. Çünkü, darbeciler, bizim namusumuza ve vicdanımıza emanet edi
len bu Parlamentonun kapısına kilit vurmuş olacaklardır. 

12 Eylül darbesinin, hukuk, siyaset, ekonomi, sosyal yaşam, millî eğitim ve benzeri bütün 
alanlarda yaptığı tahribat toplumumuzu altüst etti: Parlamento kapatıldı, parti liderleri, mil
letvekilleri sürgünlere gönderildi, cezaevlerine kapatıldı, politikacı olmak suç sayıldı... Anaya
sayı ortadan kaldıran generaller, Anayasayı ortadan kaldırmaya kalkışmakla suçladıkları on-
binlerce insanı işkence tezgâhlarına gönderdiler; birçoğunu idam cezasına mahkûm ettiler. Ba
sın, tarihte benzeri görülmemiş bir sansürle, cendere arasına alındı. 

NECAT TUNÇSlPER (Balıkesir) — İdamlar ne oldu? 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — tzin verir misiniz bir konuşayım. Ondan sonra çıkar 

siz de bu kürsüden görüşlerinizi ortaya koyarsınız. 
BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri, oturduğunuz yerden konuşmacıya müdahale et

meyin. Arkadaşımız düşüncelerini söyleyecektir; ondan sonra da zamanı geldiğinde gerekli ce
vapları arkadaşlarımız verebilirler. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Darbecilere cevap verme sen. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Hak arama özgürlüğü dahil olmak üzere, bütün eko

nomik ve demokratik özgürlükler, paspaslar gibi ayaklar altına alındığı için, işçilerin ve me
murların satın alma güçleri yüzde 30'lara, yüzde 40'lara düştü; tarım sektöründe çalışan in
sanlarımızın gelirleri yüzde 50'lerin altına düştü; ama ülkenin kaderini elinde tutan 500 şirket, 
gelirlerini birkaç misline çıkarttı. Kısacası, darbe koşullarında, halk alabildiğine yoksullaşır-
ken, holdingler köşe döndüler. 
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îşte, bu yüzdendir ki, 12 Eylül düzeni, artık halka dayanamıyor, dökülüyor. Beş generalin 
dipçik zoruyla giydirdiği deli gömleği, artık yırtılıyor. Geçen bahardaki hak alma eylemleri 
ve sonrasında devam eden yürüyüşler, açlık grevleri ve ekonomik grevler ile, işçilerimiz, 12 Ey
lül düzenine baş kaldırıyorlar. Baskılara ve haksızlıklara karşı çıkan Silopi köylüleri, düşük 
fiyatları protesto ederek sokaklara dökülen Ege'li tütün üreticileri, yazarlar ve aydınlar, 12 Ey-
lül'ü bütün kurumlarıyla birlikte paçavra gibi çöp sepetine atıyorlar. 

Toplumdaki bu ekmek, özgürlük ve eşitlik isteği, belli ki, 12 Eylülcü çevrelerin işine gel
miyor. Görünen odur ki, cellatlar daha kana doymamış; topluma yeni bir deli gömleği daha 
giydirmek istiyorlar. Artık ANAP İktidarı da kendilerine yetmiyor. İstedikleri, silahların göl
gesinde dikensiz bir gül bahçesidir. Susmanın bir görev olduğu, işçinin, memurun, esnafın, 
köylünün, gençliğin, kısacası bir avuç egemen azınlığın dışında kalan bütün bir toplumun esir 
alındığı bir düzen kurmak istiyorlar, ülkemizi yeniden karanlığa boğmak istiyorlar. Çünkü, 
bu vurgun ve talan düzeninin çarkları başka türlü dönmüyor. Bu filmi 12 Eylül öncesinde de 
seyretmiştik değerli milletvekilleri : Toplumu sarsan, şaşkına çeviren ve can derdine düşüren 
terör eylemlerine girişmek, terör eylemlerini tahrik etmek; otorite boşluğu yaratmak ve ardın
dan da, generellare darbe yaptırmak! İşte, yapılmak istenen budur. 

Değerli milletvekilleri, toplumumuz, işte böylesine bir komplo ile karşı karşıyadır. Mu
ammer Aksoy'ların, Çetin Emeç'lerin, Sinan Ercan'ların ve daha da öldürülecek birçok insa
nın kanlarıyla, yeni bir darbeyi yazmak istiyorlar, öğrenci gençliğimizin karşı karşıya bulun
duğu provokasyonlar da, aynı amaca, yani darbenin koşullarını yaratma amacına yöneliktir. 
Tetiği çekenler hangi figüranlar olurlarsa olsunlar, hangi kimlik altında dolaşıyor olurlarsa ol
sunlar, bu siyasal cinayetlerin arkasında, darbe yapmak isteyen gizli güçler vardır; bu gizli güç
ler bizzat devletin içindedir. 

Değerli milletvekilleri, görünen odur ki, darbe tezgâhlamak isteyen bu güçler iki gerekçe
ye dayanmaya çalışacaklar : Birincisi, kendi eserleri olan terör; ikincisi de ANAP İktidarı. Çünkü, 
darbeciler, Hükümete karşı gelişen hoşnutsuzluğu da yanlarına alarak, toplumsal destek sağ
lamaya çalışacaklardır. Evren'i destekleyen askerî ve istihbarat çevrelerinin, Sayın özal'ın Cum
hurbaşkanlığına sıcak bakmadıkları, bilinen bir gerçektir; ama bizler en kötü bir sivil idarenin 
bile, en iyi askerî idareden daha da iyi olduğunun bilinci içindeyiz. (Bağımsızlar sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu nedenle, şartlan yaratılmak istenen darbe tehlikesine karşı hepimiz güç birliği yapmak 
zorundayız. Bu, bizim için bir görevdir. Ancak, acıdır ki, parti liderleri, yaşanan bu terörün 
adını koymaktan bile çekinmektedirler. Darbe tehlikesine, dolayısıyla teröre karşı hiçbir somut 
öneri ya da ortak eylem planı önermemeleri de, ilginçtir. 

"Demokrasiyi ortadan kaldırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Buna izin vermeyeceğiz" 
şeklindeki beylik sözlerle, nereye vardıklarını, nereye varmak istediklerini kavramak mümkün 
değildir. 

Değerli milletvekilleri, bu kürsüden kendilerine sormak istiyorum : Peki, demokrasiyi or
tadan kaldırmak isteyenler kimdir?.. 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Siz... 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — İrticacılar mı, faşistler mi, komünistler mi, yoksa dar

beciler mi? 
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Bu tavrınızla, bu teslimiyetçi tutumunuzla, sizlersiniz, "Siz" diyen sizlersiniz. Kimdir bun
lar?.. Adını koymaktan çekinmenizin nedeni nedir? Her tarafa çekilebilecek sözlerle kimleri 
hedeflediğinizi anlayamıyoruz, anlamakta zorluk çekiyoruz. Korktuğunuz bazı güçler varsa, 
halka başvurun. Çünkü, darbeleri önleyecek tek güç, halkın örgütlü gücüdür. 

Bilim adamı ismail Beşikçi'yi cezaevine atarak, ASELSAN'in işçilerini gözaltına alarak, 
gazete ve dergileri toplatıp, yazı işleri müdürlerini tutuklatarak, darbe ve terör tehlikesini orta
dan kaldıracağınızı mı düşünüyorsunuz?! Demokratikleşmenin önünü tıkadığınız ve halkın, 
demokrasiye sahip çıkarak, demokrasi ite bütünleşmesini engellediğiniz için, bilerek ya da bil
meyerek, darbecilerin işini kolaşlaştırmış oluyorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin geleceği ve halkımızın esenliği, bizim ellerimizin içindedir. 
Darbeciler ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, bizden ve halkımızdan daha da güçlü değillerdir. 
Biz, istedikten sonra, halkımızın, bizim namusumuza ve vicdanımıza emanet ettiği bu Parla
mentoyu çok rahat bir şekilde koruyabiliriz; yeter ki, kendimize ve halkımıza güvenelim. 

Koltuklarını bırakarak kaçan onursuz insanlar olmak istemiyoruz. Korkak insanlar ola
rak tarihe geçerek, çocuklarımız için yüzkarası olmak istemiyoruz. Çocuklarımız böylesine çirkin 
bir mirası hak etmeyecek kadar temiz ve günahsızdırlar. Peki ne yapabiliriz? 

1. Darbe girişimi halinde Parlamentoca darbenin meşru kabul edilmeyeceği ve halkın, 
darbecilere karşı, demokratik direnme hakkına sahip olduğu, bugünden ilan edilmelidir; işçi
ler genel greve gitmelidir. 

Darbecilere karşı, memurlar, devlet dairelerini boşaltmaya; askerler, darbecilerin emrine 
girmemeye, esnaflar kepenklerini indirmeye çağırılmalıdır. 

Parlamento bu çağırışını hemen yapmalıdır; yoksa yarın çok geç olacaktır. 
2. Darbe tehlikesine karşı, miting, yürüyüş, salon toplantıları, TV'de açık oturumlar ve 

benzeri demokratik çalışmalar yapılarak, darbelerin zararları anlatılmalı ve toplum bu konu
da duyarlı bir hale getirilmelidir. 

3. Generalleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünde politik bir güç haleni getiren 
Millî Güvenlik Kurulunun varlığına son verilmelidir. 

4. Şimdiye kadar yapılan darbeler göstermiştir ki, Millî istihbarat Teşkilatı, sürekti ola
rak, darbecilerin emrine girmiş, darbelere ortak olmuştur. 

MİT'in, görevi, köşe başlarında simit satarak solcu avına çıkmak ya da hûlkın iradesi ile 
seçilen Parlamentoyu, Başbakanı ve Cumhurbaşkanım aşarak, darbecilere hizmet etmek de
ğildir. Bu nedenle MİT ve kontrgerillanın varlığına son verilmelidir. 

5. Parlamentomuzca, Meclis araştırmasına karar verilerek, komisyonlar oluşturulmalı, 
devletin en gizli arşivlerine girilerek, karanlıkta ne varsa, her şeyin açığa çıkması sağlanmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bu nedenle, Yüce Meclisi, Meclis gündeminin 19 uncu sırasında 
yer alan araştırma önergemizi öne almaya ve desteklemeye çağırıyoruz. 

Unutmayın, geçmişteki siyasal cinayetler aydınlığa çıkarılmadan ve bunların ne için ay
dınlığa çıkarılmadığı öğrenilmeden, terörü ve siyasal cinayetler zincirini önlemek ve kırmak 
mümkün değildir. 

Terörü besleyen ortam ve odakların ortaya çıkarılmasında ve bunların demokratik yollar
dan giderilmesinde temel sorumluluk ve ödev, bizimdir, Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 

— 153 — • 



T.B.M.M. B : 89 14 . 3 . 1990 O : 1 

Bugün bir kez daha, partilerimizi, basınımızı ve kamuoyunu, Meclis araştırması önerge
mizin bir an önce gündeme alınması ve hızla bir Meclis araştırması komisyonu kurulması yo
lunda destek vermeye çağırıyoruz. Çünkü, kamuoyu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, sade 
yurttaşlar gibi yalnızca üzüntü duymakla kalmayıp, terörün bilinmezliği ve üzerindeki sis per
desini kaldırmasını istemektedir. 

Saygılar sunarım. (Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alınak. 
ÎÇÎŞLERt BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, sizin bu konuşmaya müsaade etmemeniz ge

rekirdi; çok ağır sözler bunlar. 
BAŞKAN — Ben de söyleyeceklerimi söyleyeceğim Sayın Kutay. 
ÎÇÎŞLERt BAKANI ABDÜLKADİR AKSU (Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; biraz önce konuşan arkadaşımız, gerçekten talihsiz bir konuşma yapmıştır. "Darbe" 
ifadesinin bu Meclis kürsüsünde kullanılmasını esefle karşılıyoruz. (ANAP sıralarından alkış
lar) Bu arkadaşın buradan sarf ettiği fikirleri, ifadeleri, Hükümet olarak da reddediyoruz ve 
bunların kullanılmasını da demokrasimiz ve Parlamentomuz için zararlı olarak görüyoruz. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Bu vesileyle müsaade ederseniz, Yüce Meclisimize, son günler
deki olaylarla da ilgili olarak kısaca bilgi arz etmek istiyorum. 

Öncelikle, dün burada, yine kısa da olsa gündem dışı bir konuşma yapan Sinop Milletve
kili Sayın Hilmi Biçer'e de, güvenlik kuvvetlerimizin başarılı operasyonlarıyla ilgili olarak bize 
vermiş olduğu güçten dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, şu hususu öncelikle ve memnuniyetle vurgulayayım ki, Türkiye Bü
yük Millet Meclisimizin siz değerli üyeleri başta olmak üzere, siyasî partilerimiz, basınımız, 
özetle bütün ülke kamuoyu, teröre karşı azamî duyarlılık içinde ve tam bir ittifak halindedir. 
Yurdumuzda oluşan bu çok olumlu birlik ve beraberlik atmosferinden, Hükümet olarak aldı
ğımız güçle, devletin soluğunun teröristlerin her an ensesinde olduğunudan, kimsenin şüphesi 
olmamalıdır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Hükümetimiz, demokratik hukuk düzenimizi, kanun hâkimiyeti ve hukukun üstünlüğü 
çerçevesini koruyarak, terörü, demokrasinin içinde önlemeye azimli ve kararlıdır. 

Değerli arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı olarak, yurdun genel güvenliği ve asayişinin idame
si, vatandaşımızın can ve mal emniyetinin sağlanması konusunda, bakanlığıma bağlı Emniyet 
ve Jandarma teşkilatlarımız, çağın gereklerine göre teçhiz edilerek, başta terör olayları olmak 
üzere, yasa dışı bütün hareketlerle mücadelesini olanca gücüyle sürdürmektedir. 

Terör olaylarının adi zabıta vakası olarak değerlendirildiği günler artık çok gerilerde kal
mıştır. Bunun şuurunda olan Hükümetimiz, emniyet teşkilatını ve jandarmasını, geçmişin acı 
tecrübelerinden de istifade ederek, teröre karşı yeniden teşkilatlandırmıştır. Genel zabıtamız, 
tüm teşkilatı, eğitimi, antiterör timleriyle, kendini yenilemiştir. 

Şurayı belirtmek isterim ki, on yıl önce poliste teröre karşı mücadele, genel maksatlı ola
rak yetiştirilmiş siyasî polisle yapılırken, bugün bu mücadele, geçmişin tecrübelerinden, diğer 
ülkelerin tecrübelerinden de istifade edilerek, özel olarak ve yalnız bu maksatla yetiştirilmiş 
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bugün sayıları 2 187*ye varan bu özel vurucu timlerle yapılmaktadır. Bunun yanında, buna 
ilave olarak, istihbarat birimlerimiz büyütülmüş, bütün ülkeye teşmil edilmiş, siyasî polisimiz 
de sayı olarak artırılmıştır. 

Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde, hep beraber bildiğimiz gibi, Hatay İlimizde yapı
lan başarılı bir operasyonla, bugün dünyada legal olarak bile artık faaliyet göstermekten vaz
geçen bir partinin ismi altında ülkemizde ortaya çıkan bir terör örgütünün S elemanı silahla
rıyla birlikte yakalanmıştır. 

Yine 10 Mart Cuma günü, İstanbul'da, aynı örgütle irtibatlı, aynı örgütün devamı olan 
2 örgütün 10 elemanı, yine silahlarıyla birlikte ele geçirilmiştir. Elde edilen bilgilerden, yurt 
dışında eğitim gördükten sonra, eylem yapmak üzere yurdumuza giriş yapan bu terör grupları
nın, çeşitli hedeflere yönelik eylemler yapacağı tespit edilmiş; ayrıca, bu örgütün, geçmişte bir
takım eylemler yapmış olduğu da ortaya çıkarılmıştır. 

Yine, önceki gün Kahramanmaraş İlimizde yapılan başarılı bir operasyonla, 4 örgüt ele
manı, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. 

Son olarak, dün Mardin İli Savur İlçesi yakınlarında güvenlik kuvvetlerinin inisiyatifiyle 
yapılan bir operasyon sonunda, aralarında örgütün Mardin İli sorumlusu ve lideri olan kişi 
de dahil olmak üzere, 13 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. 

Böylelikle, son bir hafta içerisinde, 15'i sağ, 17'si ölü olmak üzere,'toplam 32 teröristin 
ele geçirilmesiyle, 7 günlük bir sürede, ele geçen en büyük terörist rakamına ulaşılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, son haftada teröre vurulan bu önemli darbeler, vatandaşlarımız ara
sında memnuniyet meydana getirirken, güvenlik güçlerimizin de moralini tazelemiş ve her ba
kımdan, terörle mücadelede üstünlüklerini ortaya koymuştur. Ayrıca, alınan sonuçlar, yurdu
muzda faaliyet gösteren terör örgütlerini telaşa düşürerek, birbirlerinden yardım bekleyen bir 
havaya girmelerine neden olmuşlardır. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizdeki bölücü ve yıkıcı terör odakları, özellikle üniversiteler, 
dernekler ve öğrenci gençlik üzerinde de durmaktadırlar. Gençlerimizi olayların içine çekerek, 
yıkıcı yöndeki amaçlarına ulaşmak istemekte, bunun gayreti içerisinde olmakta ve bu yolla ül
kede terör havasını estirmeye çalışmaktadırlar. Altını çizerek belirtmek isterim ki, üniversitele
rimizde öğrenci olayları olarak değerlendirilen eylemler, üniversite gençliğimizin bizzat planla
dığı ve uyguladığı faaliyetler değildir. Bu eylemler, üniversitelerimizin dışında planlanarak, okul
larımızda uygulanmak istenen ve çoğunlukla o okulun öğrencisi olmayan veya öğrenci olma
yan mihrakların gayretleridir. Bununla, yükseköğrenim gençliğini olayların içine çekerek, bü
tün fakülte ve yüksekokullarımızda öğrencinin sokağa döküldüğü imajı yaratılmak istenmek
tedir. Oysa, anarşi isteyen terörist örgütlerin öncelikle faaliyet göstermekte oldukları -İstanbul 
İli başta olmak üzere- diğer illerimizde meydana gelen olaylara katılan öğrenci sayısı 1 500'ü 
bulmaktadır. Bu da, toplam öğrenci sayısının binde 3'üdür. Bunları söylemekteki maksadım, 
olayları küçümsemek değil, olayın mahiyetini sizlere arz etmektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepimizin bildiği gibi, geçtiğimiz aylarda emekli al
bay Rıfat Uğurlutan, polis memuru Kâzım Çakmakçı, Profesör Muammer Aksoy ve gazeteci-
yazar Çetin Emeç ve şoförü Sinan Ercan, menfur saldırılar sonucunda hayatlarını kaybettiler. 

Bu terör olaylarının da ardında kimlerin bulunduğunun ve olayların faillerinin ortaya çı
karılması yolunda, emniyet teşkilatımız, bütün imkânlarını seferber ederek araştırmada bu-
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lunmaktadtr. Dün bir vesileyle gene açıklamıştım; Çetin Emeç olayı ile ilgili olarak istanbul'da 
3 ekip oluşturulmuştur; özellikle sadece bu olayı takip etmek, aydınlatmak için. 

Bu nedenle, olaylar aydınlanmadan, herhangi bir kesime veya terör örgütüne, suçun faili 
gibi atıfta bulunmayı doğru bulmuyorum. Daha önce de söylemiştim, Hükümet olarak biz, 
kimden gelirse gelsin, hangi kesimden kaynaklanırsa kaynaklansın, demokrasiye, Türkiye Cum
huriyetine yönelik her türlü terörün karşısındayız. 

Sayın milletvekilleri, terörün hedefinin, ülkeyi, istikrarsızlık ve rejim buhranına sürükle
mek olduğunu, demokrasiyi yıkmaya yönelik bulunduğunu, hep beraber söylüyor ve bunu ka
bul ediyoruz. Hal böyle iken, aziz milletimiz ve Yüce Meclisin desteğine sahip Hükümetimiz, 
memleketin meselelerini çözme ve terörle mücadelede azimli ve kararlılıkla çaba sarf ederken, 
işinin başında olduğu halde, teröre çözüm olarak, erken seçim veya koalisyon tezlerinin ortaya 
atılmasını düşündürücü buluyoruz. Teröre çözüm olmayacağı tecrübelerle ortaya konulmuş bu 
nevi beyanların, kimseye yarar sağlamayacağı açık bir gerçektir. Hükümetimiz, memleketimi
zin her meselesinde olduğu gibi, terör konusunun da üstesinden gelmeye azimli ve kararlıdır. 

Emniyet güçlerimiz, terörle mücadele konusunda, adet, eğitim, teçhizat ve teşkilat yönün
den, tecrübeli olarak, memleketine ve milletine hizmetten başka bir düşüncesi olmayan ve bu
nu değişik vesilelerle ispat eden, her türlü itimada layık bir icra gücü olarak, geçmişle mukaye
se edilemeyecek yetkinlik ve yeterlilikle, dimdik ayakta ve halkının hizmetinde bulunmaktadır. 

Sözlerimi bitirirken, terörle mücadelede canı pahasına gayret gösteren polisi ve jandar-
masiyla, bütün güvenlik güçlerimizi tebrik ediyor, şehitlerimize Allahtan rahmet, geride ka
lanlarına, yakınlarına başsağlığı diliyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, terör eylemlerini herkes değişik bir biçimde yorumla
yabilir. Milletvekillerimiz, düşüncelerini bu kürsüden özgürce söyleyebilmelidir. Ne var ki, te
rör odaklarının hedefinin demokrasimiz olduğu da açıkça, görülmektedir. Siyasî partilerimiz 
ve diğer kuruluşlar, demokrasinin yanında olduklarını açıkça belirtmişlerdir. Kim ne hesap içe
risinde olursa olsun, Türkiye Büyük Millet Meclisini kapatmaya hiç kimsenin gücü yetmeye
cektir. ("Bravo" sesleri, alkışlar) Türkiye'de demokrasi sonsuza dek yaşayacaktır. Bütün dün
ya bunu böyle bilmelidir. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Niğde Milletvekili Mahmut Oztürk'ün, Kızılderililere uygulanan soykırımın telin edilmesine 

ilişkin kanun teklifini geri aldığına ilişkin önergesi (2/222) (4/156) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
Şimdi gündeme geçiyoruz. 
Gündemimizin "Sunuşlar" bölümünde bir kanun teklifinin geri verilmesine dair önerge 

vardır, okutuyorum : 14.3.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınıza vermiş olduğum, "Kızılderililere Uygulanan Soykırımın Telin Edilmesi Hak

kında Kanun Teklifi "mi görülen lüzum üzerine geri alıyorum. 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mahmut Öztürk 
Niğde 
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BAŞKAN — içişleri Komisyonunda bulunan teklif geri verilmiştir. 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğtu'nun, (6/115) numaralı sözlü sorusunu geri aldığı
na ilişkin önergesi (4/155) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri verilmesine dair bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
13.3.1990 tarihli gündemin 11 inci sırasındaki 6/115 sayılı sözlü soru önergemi, güncelliği 

kalmadığı için geri çekiyorum. Arz ederim. ' 
Saygılarımla. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarısı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 

Diğer işler" kısmına geçiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
daki Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Komisyona geri verilen 1 inci 
maddesi henüz Komisyondan gelmemiştir. Bu nedenle görüşmelerini yapamıyoruz. 

2. — Ktyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/641) 
(S. Sayısı : 301) (2) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, Kıyı Kanunu Tasarısının görüşmelerine, kaldığımız yerden de
vam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Tasarının 2 nci maddesinin oylamasında kalmıştık. 
Şimdi, 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Tasarının 2 nci maddesini kabul edenler lüt

fen işaret buyursunlur. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Karar yetersayısına bakın... 
VEFA TANIR (Konya) — Karar yetersayısı yoktur efendim. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı maalesef yoktur. Milletvekili arkadaşlarımız kuliste 

bekleyeceklerine, Genel Kurul salonunda beklerlerse, bu akıbetle karşılaşmayız. 
Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

(Kapanma Saati : 16.07) 

(1) 283 S. Sayılı Basmayazı 7.3.1990 tarilûi 86 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
(2) 301 S. Sayılı Basmayazı 8.3.1990 tarihli 87 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saali : 16.25 

BAŞKAN : Başkanvckili Ay t ekin Kolil 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Mustâfa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. — Ktyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, imar, ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/641) 
(S. Sayısı : 301) (Devam) 

BAŞKAN — Kıyı Kanunu Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Tasarının 2 nci maddesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler Lütfen işaret buyursunlar... 
GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Karar yetersayısı gene yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Maalesef yine karar yetersayısı yoktur. 
Ara vermemiz halinde de karar yetersayısının sağlanabileceğini sanmıyorum. Bu nedenle, 

gündemdeki kanun kasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 15 Mart 1990 Perşembe günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.28 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, 'Adımlar Gazetesi" Ankara Temsilciliğinde çalı

şanların 18.1.1990 tarihinde gözaltına alındıkları ve avukatlarıyla görüştürülmedikleri iddiasına ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakara Mahmut Oltan Sungurlu'nun yazılı cevabı (7/1067) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 

iç tüzük gereğince gerekli işlemin yapılmasını saygıyla dilerim. 24.1.1990 
K. Kemal Anadol 

İzmir 

18 Ocak Perşembe akşam üstü saatlerinde Ankara Siyasî Polisi DGM Baş savcılığından 
aldığı emir üzerine Adımlar Gazetesi Ankara Temsilciliğinde karakol kurarak gazetenin Anka
ra Temsilcisi Özcan Kesgeç, yazarı Atilla Aşut, muhabiri Hıfzullah Çakıpçıkay, çalışanı Emrah 
Mehmet Güzel ve avukat Uğur Söylemezoğlu'nu gözetime almıştır. 
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1. Bu operasyon sırasında dergiye uğrayanların bu arada basın kartını göstererek kendi
ni tanıtan gazeteci Ahmet Abakay'ın da gazeteci olarak görev yapmasına engel olunarak göze
time alındığı gözlerinin bağlandığı ve kelepçe vurulduğu doğru mudur? Doğru ise sorumlular 
hakkında ne işlem yapılmıştır? 

2. Yukarıda adı geçen kişilerin avukatları müvekkilleriyle görüşmek için daha önce çı
karılan ve halen yürürlükte bulunan Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı genelgelerini de dilekçe
lerine ekleyerek DGM Savcılığından görüşme talep ettiklerinde 22 Ocak 1990 tarihli bu dilek
çeye aynı gün "Soruşturmanın gizliliği"ni ileri sürerek DGM Savcı Yardımcısı Ülkü Coşkun'-
un red cevabı verdiğini biliyor musunuz? 

3. Biliyorsanız daha önceden bu tür davranışları alışkanlık haline getiren ve bir hukuk 
adamı olduğu halde Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı Genelgelerini hiçe sayın bu kişi hakkın
da ne işlem yapılacaktır? 

4. Gözetim altında bulunanlardan Uğur Söylemezoğlu avukattır. Çok yakından bildiği
niz gibi Bakanlığınızın daha önce yayınladığı bir genelgeye göre avukatların ifadelerini ancak 
C. Savcıları alabilirler. Buna rağmen Emniyetçe adı geçen avukatın ifadesinin alınması ve Ba
kanlığınızın genelgesinin hiçe sayılması karşısında ne düşünüyorsunuz? 

5. Aynen bu olay gibi daha önce Ankara Barosu avukatlarından Halit Çelenk ve ibra
him Açan'ın Ankara polisinde ifadesinin alınmasına emir veren Ankara DGM Başsavcısı Nus-
ret Demiral hakkında şimdiye kadar ne işlem yapılmıştır? 

6. Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı Genelgelerinin böylesine hiçe sayılması karşısında 
bu genelgeleri yürürlükten kaldırmayı düşünüyor musunuz? 

7. Düşünmüyorsanız sorumlular hakkında ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Sayı : 341 14.3.1990 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli, 25.1.1990 tarihli ve 7/1067-4099/18799 
sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde gönderilen İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol tarafından verilen ve 
yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesinin cevabı iki nüsha halinde 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Adalet Bakanı 

Sayın K. Kemal Anadol izmir Milletvekili 
Şahsıma tevcih ettiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru 

önergenizin cevabı aşağıda takdim kılınmıştır. 
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1. 13.1.1990 tarihinde yasadışı TBKP'nin yayın organı olan Adımlar Dergisi'nin merke
zinde, bu partinin Ankara il yöneticilerinin bir toplantı yapıp, parti ile ilgili bir bildiri dağıta
cakları, Ankara Emniyet Müdürlüğünün 12.1.1990 tarih ve 478 sayılı yazısı ile Ankara Devlet 
Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi üzerine, bu Başsavcılığın 12.1.1990 
tarih ve 1990/63 Muh. sayılı yazısıyla; söz konusu toplantıyı tertip edenlerin ve toplantıya ka
tılanların kimliklerinin tespitinden sonra soruşturmanın başlatılması Ankara Emniyet Müdür
lüğünden istenmiştir. 

Söz konusu toplantıya katılan Avukat Uğur Söylemezoğlu, olay mahalline gelen emniyet 
görevlilerine müdahalede bulunması üzerine, 13.1.1990 tarihinde 39 kişi ile birlikte gözaltına 
alınmıştır. 

2. Gazeteci Ahmet Abakay'ın, aramanın yapıldığı sırada, toplantı yerine gelmesi üzeri
ne, bu şahıs, Emniyette ilişik kaydının bulunup bulunmadığı ile aranan kişilerden olmadığının 
tespiti için Ankara Emniyet Müdürlüğüne davet edilmiş, herhangi bir ilişik kaydının bulunma
dığının anlaşılması üzerine de, 19.1.1990 tarihinde serbest bırakılmıştır. 

3. Avukat Uğur Söylemezoğlu'nun yazılı beyanı, Emniyet makamlarınca değil, 24.1.1990 
tarihinde Ankara Devlet Güvenlek Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca alınmış ve bu ta
rihte sorgusunu müteakip serbest bırakılmıştır. 

4. Sanıkların gözaltında iken avukatları ile görüştürülmeleri hususundaki Genelgemiz 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümlerini aksettirmektedir. Yargı organlarımız ve 
Cumhuriyet savcılarının görevlerini ifa ederlerken kanun hükümlerine uygun hareket etmeleri 
tabiidir. Yine, yargı organlarımız ve Cumhuriyet savcılarımızın bu görevlerinin ifası sırasında 
bağımsız oldukları da izahtan varestedir. Kanuna ve usule aykırı olarak işlem yapılmasında 
da takip edilecek yol belirli bulunmaktadır. Mevzuata uygun olan Genelgemizin yürürlükten 
kaldırılması düşünülmemektedir. 

5. Ankara Barosu avukatlarından halit Çelenk ve ibrahim Açan'ın başka bir olay sebe
biyle kolluk kuvvetlerince alınan ifadeleri ile ilgili şikâyetleri tahkikat konusu yapılmış olup, 
henüz tahkikat sonuçlanmamıştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

2. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal'm, F-4 Fantom Savaş uçaklarının modernizasyonu 
için Türk Hava Kuvvetleri ile israil Uçak Sanayii tarafından ortaklaşa bir program yürütüldüğü iddiası
na ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı ismail Safa Giray'an yazılı cevabı (7/1107) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını 

saygı ile dilerim. 8.2.1990 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 

1. Türk Hava Kuvvetlerinin elinde mevcut F-4 Fantom savaş uçaklarının modernizasyo
nu için Hava Kuvvetlen ile tsrail Uçak Sanayi (IAI) ortaklaşa bir program yürütülmekte midir? 
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2. Türk Hava Kuvvetlerinden bir kısım personelin, modernizasyon projelerini incelemek 
üzere İsrail'e gönderildiği doğru mudur? 

3. israil'in, Arap ülkelerinin tepkilerinden çekinen Türkiye'yi ikna için bu ilişkinin gizli 
tutulacağı, hatta israil'e gidecek olan Türk personelin pasaportlarına giriş damgası bile vur
mayacağı konularında teminat verdiği doğru mudur? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Kanun : 1990/142-Ek 9.3.1990 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: TBMM. Bşk.lığının 9 Şubat 1990 gün ve Kan. Kar. Md. : 7/1107-4253/19230 sayılı 

yazısı. 

1. Kocaeli Milletvekili Ömer Türkçakal tarafından verilen ve tlgi Ek'inde gönderilen ya
zılı soru önergesi incelenmiştir. 

2. Türk Hava Kuvvetlerine ait F-4 savaş uçaklarının modernizasyonu amacıyla, Savun
ma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yapılan çalışmalar henüz devam etmektedir. 

Bu çalışmalarla ilgili olarak; Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan "United Technologies" 
firmasından alınan teklif ile Federal Almanya'daki MBB. kuruluşundan alınan bilgiler değer
lendirilme aşamasındadır. 

3. Yukarıda belirtilen hususlar dışında ve önergede ifade edildiği şekilde bir girişim mevcut 
değildir. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
t. Safa Giray 

Millî Savunma Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

89 UNCU BİRLEŞİM 

14 . 3 . 1990 Çarşamba 

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 YE 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) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 

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

3. — Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(S. Sayısı : 119 ve 119'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 8.11.İ988; 29.1.1990) 

4. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Saydı İdarî 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]| 

5. —Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 Mayıs 1987 
Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı ile 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/202) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1,1990) 
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X 6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında imza
lanan Yatırımların Garantisi Anlaşmalının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/501) (S. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi : 30.1.1990) 

7. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastriiktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak tnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı: 351) (Dağıtma tarihi: 31.1.1990) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında tki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Kar
şılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi : 31.1.1990) 

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

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasımın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 11. —Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 12. — 2924 Saydı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesinle Dair Kanun Tasarın ile Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşınım 2924 Saydı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kamum Teklifi ve Tarım, Onmam ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma. Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/569) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Hindistan Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına ilişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi: 
7.2.1990) 
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X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlar» 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

16. — İzmir Milletvekili' Erdal inönü ve 41 arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa önerisi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/245) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 15.2.1990) 

17. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. 
Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

1'8. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

19. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı vs Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1990) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların ladesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve . Dışişleri komisyonları raporları 
(1/461) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1 /541) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X1 22i — Türkiye Cumhuriyeti lile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî 
Konularda Adlî Yardımlaşma, Suçluların ladesi ve Hükümlülerin Transferine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline 
İlişkin İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları '(1/602) (S. Sayısı : 376) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1990) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile1 Irak Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Adlî 
İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/643) (S; Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1990) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/603) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 
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26. — Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
İlişkin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 27. — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mal
lar Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/529) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 5.3.1990) 

28. — 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.3.1990) 

29. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/627) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

30. — Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü 'Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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