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Her şeyin bir nedeni, mazisi vardır… 

Yoktan var olmak savaşını veren bu ulusa inancım sonsuz. Benim milletimde bu yürek, iman, kanaatkârlık, aile ve köklerine bağlılık varken bu Cumhuriyet 
kolay, kolay yıkılmaz. Kronolojiyi hazırlarken buna defalarca şahit oldum. Bunca hainliğe, kana, vurdumduymazlığa, menfaatperestliğe bu devlet hala 
ayaktaysa temeli sağlam atılmış demektir. Neden bu kadar geri kaldık, yoksul düştük? Nedeni ne din, ne dindarlık. Müslümanlık asla gericilik olamaz! Bence 
başlıca nedenlerden biri bencilik diğeri dinin, dolayısıyla toplumun ve devletin gitgide ham sofuluğun, bağnazlığın ve medrese tutuculuğunun etkisinde girmiş 
olmasıdır. Allahın koyduğu kurallar ile yetinmeyip onlara yeni kurallar, yasaklar, baskılar, sıkıntılar ekleyen bu anlayış öyle yaygın(dı)  ve güçlü(ydü) ki kimse 
karşı gelemiyor(du) buna rağmen bu vatanın evlatları ayakta ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yolunda ilerlemeye devam etmektedir. Ama 
şu bir gerçek ki unutkan bir milletiz, ama biz Atatürk milliyetçileri unutmayız…  UNUTURMAYIZ!!!  

Internet, gazete kupürleri ve kitaplardan derleyebildiğim ve kısmen teyit ettirdiğim bilgilerden oluşuyor. Haber sahiplerinin varsa telif haklarını tanımakla 
birlikte, herhangi bir telif hakkı ihlal kasıtı taşımadığımı, ticari bir amaç ve ark niyet gütmediğimi ve yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını 
bilgilendirmek için bu programı hazırladığımı beyan ederim. Hazırlamış olduğum diğer programlarda olduğu gibi bu programda da STRG (CRTL) ve F tuşuna 
birlikte bastığınız taktirde, sayfa içi arama imkanınız oluşuyor.  Anahtar kelimeyi yazıp ara demeniz ile, istediğiniz bilgi dokümanda mevcut ise ekranda 
belirecektir (örneğin deprem yazın ve Türkiye’de meydana gelen tüm depremler sırası ile ekrana gelecektir).   
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24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması imzalandı. 

29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. Yeni Türk devletinin ilk cumhurbaşkanlığına oybirliğiyle Gazi Mustafa Kemal seçildi. 

3 Mart 1924 TBMM Halifeliğin kaldırılmasına karar verdi. 

3 Ağustos 1924 Cumhuriyet döneminin ilk madeni paraları tedavüle çıktı. 

4 Ağustos 1924 Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi. 

26 Ağustos 1924 Türkiye İş Bankası” kuruldu. 1 milyon sermayesi olan bankanın genel müdürlüğüne Celal Bayar getirildi. 

17 Kasım 1924 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu.  

16 Şubat 1925 Havacılığı yaygınlaştırmak, ordunun hava gücünü artırmak amacıyla Türk Tayyare Cemiyeti kuruldu. Cemiyet, daha sonra Türk 
Hava Kurumu adını alacaktır.  

8 Mart 1925 Cumhuriyet döneminin ilk milli sigorta şirketi olan Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi kuruldu. 

5 Mayıs 1925 Ankara’da uzmanların “burada ot bile bitmez” dediği alanda, Atatürk’ün isteğiyle Gazi Orman Çiftliği’nin kurulmasına başlandı.  

3 Haziran 1925 Bakanlar Kurulu, Ankara İstiklal Mahkemesi’nin teklifiyle Cumhuriyet’in ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Fırkayı kapattı. 
Partinin kapatılmasına gerekçe olarak irticayı körüklemesi gösteriliyor. 

14 Haziran 1925 Cumhuriyet’in ilk şeker fabrikası, Alpullu’da üretime başladı. 

14 Ağustos 1925 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk posta pulları tedavüle çıkarıldı. 

27  Ağustos 1925 Mustafa Kemal, İnebolu Türk Ocağı’nda yaptığı konuşma ile şapka devriminin yapılacağını açıkladı 

5 Ekim 1925 İlk ‘cumhuriyet altını’ İstanbul Darphanesi’nde basıldı. 

14 Ekim 1925 Türkiye’nin ilk betonarme köprüsü Menderes Nehri üzerinde yapıldı. Köprü 75 metre uzunluğunda.  

17 Şubat 1926 Türk Medeni Kanunu kabul edildi. 

18 Şubat 1926 Türkiye ile Amerika arasında geçici ticaret antlaşması imzalandı.  

11 Mart 1926 Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında ticaret antlaşması imzalandı.  

25 Mart 1926 Türkiye ile Almanya arasında geçici ticaret antlaşması imzalandı. 

19 Nisan 1926 Türk karasularında deniz nakliyatı, yolcu taşımacılığı ve her türlü liman hizmetlerinin Türk bandıralı gemiler tarafından 
yapılmasına ilişkin kanun kabul edildi. Yabancılara verilen imtiyazlar iptal edildi. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe 
girecek.  

2 Haziran 1926 Türkiye ile Finlandiya arasında ticaret antlaşması imzalandı. 

5 Haziran 1926 Musul sorunu, Türkiye, İngiltere ve Irak arasındaki Ankara’da imzalanan antlaşma ile çözümlendi.  

12 Haziran 1926 Genç Türkiye Cumhuriyeti’ni Avrupalılara tanıtmak amacıyla “yüzer sergi” haline dönüştürülen Karadeniz Gemisi İstanbul’dan 
hareket etti. İsveç’e kadar gidip dönecek olan gemide yerli ürünler ve çeşitli sanat eserleri sergileniyor. Gemi uğradığı 
limanlarda halkın ziyaretine açılacak.  

1 Temmuz 1926 Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. Bu tarih, daha sonra bayram olarak kutlanacaktır. Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi.  



11 Eylül 1926 Ankara otomatik telefon santralı hizmete girdi.  

10 Nisan 1927 Kentlerde binalara numara, sokak ve caddelere ad verilmesine ilişkin kanun kabul edildi.  

27 Nisan 1927 İstanbul Radyosu ilk yayınını yaptı.  

9 Eylül 1927 İzmir’de daha sonraları Yer altı İzmir Fuarı’nın çekirdeğini oluşturacak olan “9 Eylül sergisi” açıldı. 

10 Ekim 1927 Memurlara maaşları ilk kez peşin ödendi. 

28 Ekim 1927 Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk nüfus sayımı yapıldı. Ülkede 13 milyon 648 bin 270 kişinin yaşadığı, bunun yarıdan fazlasını 
kadınların oluşturduğu belirlendi.  

5 Aralık 1927 Cumhuriyet döneminin ilk kâğıt paraları tedavüle çıkarıldı. 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık olmak üzere 7 ayrı değerde 
çıkarılan banknotlar eski Türkçe ve Fransızca bastırıldı. Londra’da Thomas de La Rue Firması’na bastırılan banknotlar için 85 bin 
İngiliz lirası ödendi. 

25 Aralık 1927 İlk Kadın Avukat Sureyya Agaoglu göreve başladı 

28 Mayıs 1928 Türk Vatandaşlığı Kanunu kabul edildi. 

1 Ekim 1928 Latin Alfabesine geçiş. 

14 Ekim 1928 Harf devrimi yapıldı. Yeni Türk Alfabesine ilişkin kanun kabul edildi. 

1 Temmuz 1929 İstanbul-Ankara telefon hattı hizmete girdi. 

11 Haziran 
 

1930 T.C Merkez Bankası Kuruluş Kanunu kabul edildi. Yasa ile banknot çıkarma hakkı Maliye Bakanlığından alınarak Merkez 
Bankası’na verildi. 

15 Haziran 1930 Türkiye Cumhuriyeti ilk dış kredisini aldı. Amerikan Yardım Bankası’ndan sağlanan kredi 10 milyon dolar.  

23 Aralık 1930 Kubilay'in gericiler tarafından şehit edilmesi. 

15 Nisan 1931 Türk ulusunun tarihini, çağdaş bir görüşle ele alıp inceleyecek olan “Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti” (daha sonraları Türk Tarih 
Kurumu adını alacaktır.) kuruldu.  

3 Ekim 1931 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faaliyete geçti.  

31 Mart 1932 İstanbul-Paris direkt telefon hattı açıldı. 

18 Temmuz 1932 Türkiye, Cemiyet-i Akvam’a (Birleşmiş Milletler’e) 56. üye olarak kabul edildi.  

1 Ocak 1933 Yeni Ölçüler yasası uygulanmaya başlandı. Arşın, okka, zira gibi ölçüler tarihe karıştı.  

3 Şubat 1933 İstanbul’la Ankara arasında deneme niteliğinde uçak seferleri yapıldı. Amerika’dan satın alınan iki King-Bird tipi yolcu uçağı 
İstanbul-Eskişehir-Ankara arasını 2 saat 20 dakikada aldı. 

22 Nisan 1933 Türkiye Cumhuriyet ile Osmanlı Duyun-u Umumiye (genel dış borçlar) İdaresi arasında imzalanan antlaşma ile Osmanlı dönemi 
borçlarının tasfiyesine başlandı.  

20 Mayıs 1933 Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak “Havayolları Devlet İşletmesi İdaresi” kuruldu. Kuruluşun ilk bütçesi 180 bin lira, toplam 
personeli ise 24 kişiden oluşuyor. Türk Hava Yolları kuruldu. Kuruluş yurt içi ve dışı her türlü hava taşımacılığı yapıyor. 

9 Şubat 1934 Türkiye, Romanya, Yunanistan, Yugoslavya arasında Balkan Paktı imzalandı. 

18 Şubat 1934 İstanbul-Ankara arasında ilk düzenli uçak seferleri başladı. 



16 Haziran 1934 İlk süttozu fabrikası Bursa’da açıldı. 

14 Ağustos 1934 Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kâğıt fabrikasının temeli İzmit’te atıldı. İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası’nın yapımı iki yıl 
sürecek. Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası’nın temeli atıldı. 

24 Kasım 1934 T.B.M.M.'ce kendisine "ATATURK" soy ismi verilmesinin kabulü. 

05 Aralık 1934 Kadınlara Milletvekili seçme ve seçilme hakkı. 

20 Ekim 1935 Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci nüfus sayımı yapıldı. Nüfus 16 milyon 158 bin 018 kişi olarak belirlendi.  

10 Nisan 1936 Türkiye, boğazların statüsünü belirlemek amacıyla ilgili devletlere nota vererek toplantıya çağırdı. 

14 Aralık 1936 İstanbul Üniversitesi’ne bağlı İktisat Fakültesi kuruldu. Hitler Almanyası’ndan kaçan Fritz Neumark, Wilhem Rupke, Alexander 
Rustov gibi ünlü bilim adamlarının ders vereceği fakülte eğitime 1937 yılında başlayacak 

10 Aralık 1936 Tapınaklar dışında dinsel giysi giyilemeyeceği sarık sarılamayacağı bir yasa ile saptandı. 

27 Ocak 1937 Hatay’a Birleşmiş Milletler’in gözetimi altında bağımsızlık tanındı. Karar Türkiye ve Hatay’da büyük sevinç yarattı.  

15 Ekim 1937 Cumhuriyet’in Türkçe yazılı ilk banknotu tedavüle çıkarıldı. II. Emisyon, birinci tertipten çıkan ilk banknot 5 lira değerinde. 
İngiltere’de Thomas De La Rue firmasına bastırılan kağıt 5 liralığı 10 ve 50 liralıklar izleyecek.  

25 Ekim 1937 İnönü Başbakanlıktan istifa etti. Yerine Celal Bayar atandı. 

10 Kasım 1938 Atatürk ölümsüzlüğe kavuştu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal, sabah saat 9.05’te Dolmabahçe Sarayı’nda 57 
yaşındayken hayata gözlerini yumdu. 

11 Kasım 1938 İsmet İnönü, TBMM’de 348 üyenin oybirliğiyle Türkiye’nin ikinci cumhurbaşkanlığına seçildi. Celal Bayar, başbakan.  

15 Ocak 1940 İhraç mallarına “Türk Malı” olduğunu göstermek amacıyla “TM” damgası vurulması kararlaştırıldı.  

22 Mayıs 1940 Türkiye’de olağanüstü durum ilan edildi. 

20 Ekim 1940 Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü nüfus sayımı yapıldı. Türkiye’nin nüfusu 17 milyon 869 bin 901 kişi olarak saptandı.  

18 Kasım 1940 Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerinde İnönü portrelerinin yer aldığı ilk kağıt paraları tedavüle çıkarıldı. İngiltere’de Thomas De La 
Rue firmasında bastırılan banknotlar ikinci emisyon ikinci tertipten olup 500 ve 1000 lira değerde. (1952 yılından itibaren 
bastırılan paralarda Atatürk portrelerine yeniden yer verilecektir.)  

   Savaş yılları sıralamak istemediğim birçok sıkıntı…  

27 Kasım 1943 Tosya, Osmancık, Erbaa, Vesirköprü, Ladik ve Havza’da deprem sonucu 5000 kişi öldü, 40 bine yakın bina yıkıldı.  

1 Şubat 1944 Bolu, Gerede ve Çankırı’da meydana gelen depremde 4600 kişi öldü, 50 bine yakın ev yıkıldı. 

6 Mayıs 1944 İngiltere, bazı Türk ihraç mallarına ambargo koyduğunu açıkladı. 

7 Aralık 1944 Türkiye Yer altı Sivil Havacılık Sözleşmesi’ne (ICAO) katıldı. 52 devletin imzaladığı, “�umlamı sözleşmesi” olarak da adlandırılan 
sözleşme, yer altı sivil havacılık taşımacılığının güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için uluslararasında işbirliğini 
öngörüyor. (Antlaşma 5 Haziran 1945’te TBMM tarafından onaylanacaktır). 

23 Şubat 1945 Türkiye simgesel nitelikte Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etti. 

26 Haziran 1945 Türkiye, San Fransisko’da Birleşmiş Milletler Antlaşması’nı imzaladı. 

7 Ocak 1946 CHP içindeki muhalefetten doğan “Demokrat Parti” Ankara’da kuruldu. 



7 Şubat 1946 Amerika ile askeri yardım antlaşması imzalandı. 

20 Mayıs 1946 Türkiye, UNESCO Antlaşması’nı onayladı. 

31 Mayıs 1946 Van ve Hınıs’ta meydana gelen 6 şiddetindeki depremde 839 kişi öldü, 3 bin ev yıkıldı. 

21 Temmuz 1946 Türkiye’de muhalefetin de katıldığı ilk tek dereceli milletvekili genel seçimleri yapıldı.  

20 Ağustos 1946 Erzurum’da meydana gelen depremde 330 kişi öldü. 

7 Eylül 1946 Cumhuriyet tarihinin ilk büyük devalüasyonu yapıldı. Bir Amerikan Doları’nın değeri 131.5 kuruştan 280 kuruşa yükseltildi.  

19 Şubat 1947 Türkiye, Yer altı Para Fonu’na (IMF) kabul edildi.  

12 Mart 1947 ABD’nin Yunanistan’la birlikte Türkiye’ye yardım yapacağı açıklandı. Bu yardımdan ilerde “Marshall yardımı” olarak söz edilecek.  

15 Nisan 1948 “Avrupa İktisadi İşbirliği Kuruluş Belgesi” Paris’te Türkiye’nin de katıldığı 16 devlet arasında imzalandı.  

22 Temmuz 1948 16 yaşından küçük çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaklandı.  

10 Aralık 1948 Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni imzaladı.  

8 Ağustos 1949 Türkiye ve Yunanistan, Strasbourg’ta yapılan toplantıda Avrupa Konseyi üyeliğine kabul edildi.  

1 Mayıs 1950 Milletvekili genel seçimleri yapıldı. Seçimi ezici bir çoğunlukla kazanan Demokrat Parti, tam 27 yıl süren tek parti dönemine son 
vererek iktidara geldi. 

22 Mayıs 1950 TBMM, 9. dönem çalışmalarının ilk günü İstanbul Milletvekili Celal Bayar’ı 66’ya karşı 387 oyla Cumhurbaşkanlığı’na seçti. Yeni 
hükümeti kurmakla İstanbul Milletvekili Adnan Menderes görevlendirildi.  

4 Temmuz 1950 Türkiye ile İsrail arasında ticaret antlaşması imzalandı.  

20 Eylül 1950 Kore’ye gönderilecek askeri birliğimizin 500 kişilik ilk kafilesi İskenderun’dan gemiyle hareket etti. 

22 Ekim 1950 Cumhuriyetin beşinci genel nüfus sayımı yapıldı. 20 milyon 934 bin 670 kişiyiz.  

18 Temmuz 1951 Türkiye’nin Batı Almanya ile savaş halinin sona erdirilmesine ilişkin yasa kabul edildi. 

3 Ocak 1952 Erzurum, Pasinler ve Horasan’da deprem 163 ölü 

18 Şubat 1952 Türkiye NATO üyeliğine kabul ediliyor 

16 Şubat 1953 Türkiye-ABD telefon hattı açıldı. 

28 Şubat 1953 Ankara’da Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında “Balkan Paktı” imzalandı. (Ankara Paktı olarak da bilinir.) 

6 Mart 1953 Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında “Teknik Yardım Antlaşması” imzalandı. Antlaşma imar ve iskân konusunda Türkiye’ye 
yardım yapılmasını öngörüyor. 

18 Mart 1953 Gönen, Pazar, Çan ve Yenice ilçelerinde meydana gelen depremde 10 bine yakın bina yıkıldı, 265 kişi öldü. 

13 Temmuz 1953 PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü kuruluş kanunu kabul edildi. 

21 Temmuz 1953 Türkiye telif haklarının korunmasına ilişkin “Bern Antlaşması”nı imzaladı. 

10 Kasım 1953 Atatürk’ün naşı Anıtkabir’e nakledildi 

10 Mart 1954 Türkiye UNICEF’e (Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu) kabul edildi. 

25 Mayıs 1954 Osmanlı döneminden kalan “Duyun-u Umumiye” çerçevesi içindeki borcun tamamı ödendi. 



26 Kasım 1954 Kapalıçarşı tarihinin en büyük felaketine uğradı. Elektronik kontağından çıkan yangın sonucu 1200 dükkân yandı. 

6 Eylül 1955 Atatürk’ün Selanik’te doğduğu eve bomba atıldığı yolundaki haber İstanbul’da halkın galeyana gelmesine �umlamız. Saat 
18.30’da kafileler halinde ve “Atatürk’e bomba atanlara ölüm” “Kıbrıs Türktür” sloganları atarak İstiklal Caddesi’nde toplanan 
kalabalık, Rum vatandaşlara ait dükkânlara Türk bayrağı asılmasını istedi. Bazı işyerleri bayrak asmayınca kalabalık 
kışkırtıcıların yönlendirmesiyle tahrip etmeye bazıları da yağmalamaya başladı. Rumlar’a ait aralarında Mayer, Lion, Franguli, 
Elişi mağazalarının da bulunduğu 862 dükkân ve iş yeri tahrip edildi, 29 kilise ateşe verildi, bunlardan 7’si tamamen yandı. 
Cihangir, Sultanhamam, Tahtakale ve Beyazıt’ta süren olaylar askerin müdahalesiyle ve zorlukla bastırılabildi. Sonuç 1 ölü ellisi 
ağır olmak üzere yüzü aşkın yaralı. Olaylardan sonra 2057 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

1 Şubat 1956 Türkiye’nin dış borçlarının 3 milyar 50 milyon lira olduğu açıklandı. Borçlardan bazılarının vadesi 2002 yılına kadar uzuyor. Dış 
ticaret açığımız ise 504 milyon lirayı buldu. 

10 Şubat 1956 Türkiye’de ilk defa bir işçi sendikası “Emekli aylığı” tesis etti. Gemi Adamları sendikası, üyelerinden emekli olanlara ayda 50 lira 
maaş verecek. 

10 Nisan 1956 Fırat Nehri üzerinde yapılan Türkiye’nin en uzun köprüsü ulaşıma açıldı. 720 metre uzunluğunda ve 20 ayak üzerine oturtulan 
köprü 5 milyon liraya mal oldu. 

26 Ekim 1956 Türkiye Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı’na katıldı. 

28 Mart 1957 Roma Antlaşması imzalandı. 

26 Mayıs 1957 Bolu ve Abant’da meydana gelen depremde 66 kişi öldü. 

2 Ağustos 1958 Cumhuriyet tarihinin en yüksek orandaki devalüasyonu yapılarak 1 dolar 2.80 liradan 9 liraya çıkarıldı. Devalüasyon oranı yüzde 
221’i buluyor. 

18 Ekim 1958 Türkiye-İran boru hattı antlaşması imzalandı. 

19 Şubat 1959 Türkiye, İngiltere ve Yunanistan, Kıbrıs’ın bağımsızlığını öngören Londra Anlaşması’nı Başbakanlar düzeyinde imzaladı. 

27 Mayıs 1960 27 Mayıs İhtilalı. Türk Silahlı Kuvvetleri kansız bir şekilde yönetime el koydu. 

12 Haziran 1960 TBMM feshedildi. Milli Birlik Komitesi, TBMM’nin tüm hak, yetki ve görevlerini üzerine aldı. 

15 Ağustos 1960 Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. 

23 Ekim 1960 Türkiye’de yedinci genel nüfus sayımı yapıldı. 27 milyon 754 bin 820 kişiyiz. 

6 Ocak 1961 “Kurucu Meclis” Ankara’da açıldı. 

15 Ocak 1961 Yerli otomobil yapmak için 9 şirket birleşti. Kurulacak fabrika nakil vasıtası ve motordan başka buzdolabı da imal edecek. 
Memleketimizin 9 tanınmış makine imal müessesi birleşerek “Halk tipi otomobil, Türk malı kamyon, traktör ve her türlü makine 
imali” için harekete geçtiler. “Türkiye Yer altı motorlu vasıta ve yardımcı birliği” adı altında faaliyete geçen şirket 102 milyon lira 
sermayeli. 

17 Şubat 1961 Türk ve Alman İş ve İşçi Bulma Kurumları arasında her yıl Almanya’ya çeşitli iş kollarında çalıştırılmak üzere 2-3 bin Türk işçisi 
gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. 105 kişilik ilk Türk işçi kafilesi Almanya’da bir inşaat firması tarafından angaje 
edildi. 

28 Mart 1961 Hazırlanan yeni Anayasa halkoyuna (Referandum) sunulacak. Buna ilişkin yasa kabul edildi. 



25 Mayıs 1961 Kurucu Meclis yeni Anayasa’yı kabul etti. 

20 Haziran 1961 Türkiye’nin ilk naneli (Mentollü) sigarası “Çamlıca” piyasaya çıkarıldı. 

9 Temmuz 1961 Cumhuriyet tarihinin ilk halk oylamasında Türk halkı yeni Anayasa’ya yüzde 65 çoğunlukla “Evet” dedi. 

22 Temmuz 1961 Barzani aşiretlerinin baskılarına dayanamayan 800 Türk, Irak sınırını aşarak Türkiye’ye iltica etti. Gelenler Hakkari’nin Benekli 
yaylasına yerleştirildi ve kendilerine uçakla yiyecek maddesi atıldı. Göç daha sonraki günlerde de sürecek. 

12 Ağustos 1961 İstanbul’da 1871 yılından bu yana atlı, sonra elektrikli (1914) olarak hizmet veren tramvaylar yavaş gidip trafiği aksattıkları 
gerekçesiyle ulaşımdan kaldırıldı. Anadolu yakasındaki tramvaylar ise 1966 yılına kadar çalışmaya devam edecektir. 

15 Eylül 1961 Yassı ada’da DP’lileri yargılamakta olan Yüksek Adalet Divanı’nın aldığı kararlar açıklandı. Sanıklardan 15’i idam cezasına, 31’i 
müebbet hapse, 408’i de çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. 

16 Eylül 1961 Yüksek Adalet Divanı tarafından ölüme mahkum edilen hükümlülerden Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan haklarındaki karar 
İmralı Adası’nda yerine getirildi. Üçüncü idam mahkûmu devrik Başbakan Adnan Menderes, Yassıada’da intihar girişiminde 
bulunduysa da kurtarıldı. Hükmün infazı için iyileşmesi bekleniyor. 

17 Eylül 1961 Eski Başbakan Adnan Menderes İmralı Adası’nda idam edildi. 

26 Ekim 1961 Türkiye’nin dördüncü Cumhurbaşkanlığı’na, ihtilal lideri Cemal Gürsel seçildi. 

20 Kasım 1961 Cumhuriyet tarihinin ilk koalisyon hükümeti, İnönü’nün deyimiyle “Karma Hükümet”, CHP ile AP tarafından kuruldu. 

22 Şubat 1962 Ankara’da Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir’in başlattığı ayaklanma girişimi kısa sürede bastırıldı. 

24 Nisan 1962 ANAYASA MAHKEMESI BASKANLIGI kuruluş tarihi 
26 Mayıs 1962 Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM) açıldı. 

23 Ağustos 1962 Almanya’ya çalışmaya gitmek için 78 bininci işçi başvurdu. 1 Ekim 1961’den bu yana Amanya’ya gönderilen işçi sayısı 7565’i 
buldu. 

19 Aralık 1962 Milli Güvenlik Kurulu ilk toplantısını yaptı. 

21 Mayıs 1963 Emekli Albay Talat Aydemir ve arkadaşları ikinci kez ihtilal girişimlerinde bulundu. Ankara Radyosu’nu ele geçiren isyancı 
subaylar, bulundukları yerin tanklarla sarılması sonucu teslim oldular. 

19 Haziran 1963 Türkiye hayat pahalılığında dünya ikincisi 

25 Haziran 1963 Ortak Pazar’la ortaklık antlaşması parafe edildi. 

5 Eylül 1963 Mamak Askeri Mahkemesi’nde yargılanan 20/21 Mayıs ihtilal girişimi sanıklarından aralarında Talat Aydemir’in de bulunduğu 7’si 
ölüm cezasına 29’u da müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 

12 Eylül 1963 Ortak Pazar Antlaşması imzalandı. 

24 Aralık 1963 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) kuruluş yasası kabul edildi. Kıbrıs’da Enoisçi Rumlar “Kanlı Noel” olarak tarihe geçen 
olayları başlattı. 

25 Aralık 1963 Türk savaş uçakları Kıbrıs üzerinde ihtar uçuşu yaptı. 

5 Şubat 1964 Dünyanın en büyük bankalarından biri olan “Bank Of Amerika”, Türkiye İş Bankası ile işbirliği yaparak ülkemizde “Amerikan-
Türk Dış Ticaret Bankası” adı altında bir banka kurmak için girişimde bulundu. Merkezi İstanbul’da olacak olan bankanın 10 



milyon liralık sermayesinin yüzde 25’ini Bank Of Amerika, yüzde 75’ini Türkiye İş Bankası karşılıyor. Bankanın iki ay içinde 
faaliyete geçmesi planlandı.  

15 Şubat 1964 Kıbrıs sorununu çözümlemek üzere Londra’da bir araya gelen Türkiye, Yunanistan ve İngiltere çözüm anlaşmasına varamayınca 
konferans sonuçsuz dağıldı. İngiltere, sorunun çözümü için Birleşmiş Milletler’e başvurdu. Bu arada Kıbrıs’da kanlı olaylar 
artarak sürüyor. 

3 Mart 1964 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’ta üç ay süre ile görev yapacak Yer altı Barış Gücü gönderilmesine karar verdi. 

10 Nisan 1964 Karasularımız 12 mile çıkarıldı. 

15 Mayıs 1964 50 bin Türk işçisinin çalıştığı Batı Almanya ile ülkemiz arasında işçilerin sosyal güvenliğiyle ilgili yeni bir anlaşma imzalandı. 
Anlaşmaya göre işçiler sigortalı olacak ve çocuk zammı alacak. Aileleri de hastalık sigortasından yararlanacak. 

22 Ağustos 1964 İş ve İşçi Bulma Kurumu kanalıyla 1961 yılından 1964 yılı Temmuz sonuna kadar çeşitli dış ülkelere 5511’i kadın 80 bin 864 işçi 
gönderildiği açıklandı. 

27 Ağustos 1964 Yurdumuzda ikamet etmekte olan Yunan uyruklulara bazı özel ayrıcalıklar tanıyan ve 1930 yılında imzalanan “İkamet, Ticaret 
ve Seyrüsefain Anlaşması”nın 16 Eylül tarihinde sona ermesiyle 5000 Yunan uyruklu sınırdışı edilecek. 6800 kişi ise daha önce 
gitmişti. 

3 Kasım 1964 1964 yılının Ocak-Ekim ayları içinde Almanya’ya giden 50 bininci işçi, gece Sirkeci Garı’ndan törenle uğurlandı. Son kafilede 
120’si kadın olmak üzere 780 işçi bulunuyor. 

29 Kasım 1964 Adalet Partisi Büyük Kongresi’nde Süleyman Demirel ezici bir farkla genel başkanlığa seçildi. 

30 Eylül 1965 Türkiye ile Batı Almanya arasında 30 Nisan 1964’de imzalanmış olan sosyal güvenlik antlaşmasının 1 Kasım 1965’de yürürlüğe 
gireceği açıklandı. Sözleşmeye göre Almanya’da bulunan 100 binden fazla Türk işçisi, Alman işçilerin faydalandığı hastalık, 
analık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalıkları, malulluk, yaşlılık sigortasından aynen faydalanacak, çocuk zammına hak 
kazanacak. 

29 Ekim 1965 Genel Nüfus Sayımı yapıldı. Ülkemizin nüfusu 31 milyon 391 bin 421 kişi olarak belirlendi. Yüz bini aşan şehirlerin sayısı 9’dan 
14’e çıkarken İstanbul’un nüfusu da ilk kez iki milyonu aştı ve 1 milyon 852 binden 2 milyon 280 bine çıktı. 

4 Kasım 1965 Türkiye’nin ilk gökdeleni Ankara’da alıcı bekliyor. Emekli Sandığı’na ait, tümüyle Türk mühendis ve işçileri tarafından yapılan 23 
katlı Kızılay İşhanı 50 milyon liraya mal oldu. Handaki işyerlerinin fiyatları 350 ile 1000 lira arasında değişiyor. 

1 Mart 1966 İstanbul’da korkunç facia: İki Rus tankerinin Dolmabahçe önlerinde çarpışması sonucu denize dökülen akaryakıt tutuştu. 

7 Mart 1966 Erzurum ve Muş’ta deprem oldu. 15 kişi öldü, 25 kişi yaralandı, 2380 ev yıkıldı. 

12 Haziran 1966 3 milyar 100 milyon liraya çıkacak olan Dünya’nın 13. büyük barajı Keban’ın ana gövde inşaatına bugün törenle başlandı. 

15 Haziran 1966 Cumhuriyet tarihinin 20 liralık ilk banknotları tedavüle çıkarıldı. 

13 Ağustos 1966 Fransa’da imal edilen, Denizcilik Bankası’nın ilk feribotu İstanbul Limanı’na geldi. 3 bin tonluk Truva, İzmir-Brindizi-Venedik 
hattında çalışacak ve bir seferde 100 oto ile 584 yolcu taşıyabilecek. 

19 Ağustos 1966 Deprem Doğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle Varto ve Hınıs ilçelerinde büyük can ve mal kaybına yol açtı. Saat 14.25’te meydana 
gelen 8 şiddetindeki deprem sonucu 2394 kişi öldü, 232 kişi yaralandı. 4056 ev yıkıldı. 

14 Eylül 1966 Türkiye’nin dördüncü Cumhurbaşkanı 27 Mayıs ihtifalinin lideri Cemal Gürsel, 219 gün süren komadan sonra Ankara Gülhane 
Hastanesi’nde sabah saat 6.45’de hayata gözlerini yumdu. 



7 Ekim 1966 İlk Türk Otomobiline “Anadol” adı kondu. 

24 Ocak 1967 Hayat pahalılığı durmadan artıyor. Geçen yıl en çok patates, vita ve et fiyatları artış gösterdi. Sadece pirinç fiyatlarında yüzde 
16 oranında düşüş görüldü. 

6 Şubat 1967 Geçen yıl ithalat rekoru kırıldı. İthalatımız bir önceki yıla oranla yüzde 25 artarak 143 milyon dolar fazlalıkla 715 milyon dolara 
çıktı. İhracatımız ise yüzde 5 gelişerek 489 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığımız bir misli artarak 226 milyon dolara çıktı. 

9 Mart 1967 Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa inşa edilecek Refakat muhribinin omurgası törenle kızağa konuldu. 

22 Temmuz 1967 Adapazarı ve Mudurnu’da gece 7.2 şiddetinde deprem oldu. 173 kişi öldü, 1078 ev hasar gördü. 

27 Temmuz 1967 Doğu’da deprem Gece saat 21.30 sıralarında meydana gelen depremde Tunceli ve Pülümür’de ilk anda 108 kişi öldü, 200 kişi 
yaralandı. 

31 Ekim 1967 Kıbrıs Türk Topluluğu Lideri Rauf Denktaş, Kıbrıs’ta Rum yönetimi tarafından tutuklandı 

12 Kasım 1967 Lefkoşe Cezaevi’nden Türkiye’ye dönmek şartıyla serbest bırakılan Kıbrıs Türk Cemaati Başkanı Rauf Denktaş Ankara’ya geldi. 
Denktaş “Enois fiilen olmuştur. Yeni bir siyaset takip etmek lazım. Beklemekle yer altı elde edemeyiz” dedi. 

15 Kasım 1967 Kıbrıs’ta Grivas Komutasındaki Yunan, Rum birlikleri ağır silahlarla stratejik önemi büyük olan Boğaziçi ve Geçitkale Türk 
köylerine saldırarak işgal etti. Türk Silahlı Kuvvetleri alarm halinde. Çarpışmalar sürüyor. 

26 Kasım 1967 Türkiye ile Yunanistan arasında anlaşma oldu. Atina adada bulunan anlaşma dışı askerlerini BM Barış Gücü kontrolünde ve 1.5 
ay içinde çekmeyi kabul etti. Böylece Kıbrıs buhranı Yunanistan’ın, Türkiye’nin isteklerini kabul etmesiyle sona erdi. 

29 Aralık 1967 Kıbrıs’ta “Geçici Türk Yönetimi” ilan edildi. Kıbrıs Türk Cemaati, Makarios’un Kıbrıs Anayasası’nı ve anlaşmaları ihlal ederek 
yarattığı fiili durum karşısında Geçici Türk Yönetimi’ni kurdu. Türk yönetim başkanlığına Dr. Fazıl Küçük, yardımcılığına ise Rauf 
Denktaş getirildi. Türk milletvekilleri bir Meclis oluşturdu ve bunlar 10 kişilik bir yürütme kurulu seçti.  

31 Ocak 1968 Ankara TV’si bu akşam saat 19.30’da deneme yayınına başladı. TV Müdürü Mahmut Tali Öngörenin açılış konuşmasından sonra, 
Prof. Afet İnan’ın hazırladığı “Türk Devrim Tarihi” adlı program izlendi. Bu programda Kurtuluş Savaşı’na ait filmler gösterildi. 
Son bölümde ise Atatürk’ün Cumhuriyet’in onuncu yıl nutku yer aldı. Haberler programında ise Libya’dan dönen C. Sunay’ın 
karşılanışına ilişkin film gösterildi. Haber programını Zafer Cilasun sundu. 1.5 saat süren bu ilk yayını halk, mağazalardaki TV 
alıcılarından izledi. Ankara TV’si şimdilik Salı, Çarşamba, Cuma günleri yayın yapacak. 

6 Mart 1968 İstanbul’da mimarlar odasında yapılan basın toplantısında Boğaz Köprüsü’nün bugün için gereksiz olduğu öne sürüldü ve Asma 
Köprü “Özellikle otomobil sahiplerinin kullanacakları ve keyiflenecekleri dev bir oyuncak” olarak nitelendi. Toplantıda ayrıca 
“İstanbul köprüsünün politik tercihlerle alınan kararlara bağlı olarak yürütülmesi yakın bir gelecekte dönüşü olmayan tam bir 
felaket dönemi açacak, köprünün çevre yolları etrafında 15 ile 30 milyar liralık bir arazi spekülasyonu başlayacaktır” denildi. 

18 Mart 1968 Amerika Türk Hükümeti’ne başvurarak boğaza yapılacak köprünün denizden 22 metre daha yüksek olmasını istedi. Ön projede 
45 metre yükseklikte olması öngörülen köprünün yüksekliği Amerikalılar’ın isteği kabul edildiği takdirde 67 metreyi bulacak. 
Amerika “Enterprise” gibi uçak gemilerinin, 45 metre yükseklikteki köprünün altından geçemeyeceğini bildirdi. Bu istek kabul 
edilirse köprünün faturası 60 milyon lira daha artacak. 

24 Mart 1968 Ankara Radyosu, 3. programı FM bandından yayın yapmaya başladı. 

2 Nisan 1968 109 ton altınımızın 98 tonu rehinde. 1966 yılında 132.5 ton olan altın stoğumuz 109 tona düştü. Bunun 98 tonu ise rehinde 
bulunuyor. Son altı yıl içinde altın rezervimiz 14.9, serbest altın miktarı ise 30.1 ton azaldı. Yetkililer ise altınların rehin verilip 
döviz alındığını bildirdiler. 



13 Haziran 1968 Üniversitelerde başlayan boykot ve işgal eylemleri hızla yayılıyor. İstanbul’dan sonra Ankara’da da 10 fakülte öğrencileri dersleri 
boykot etti. Ankara Fen Fakültesi işgal edildi. 

20 Temmuz 1968 Beş ay içinde 202 bin senet protesto edildi. Protesto edilen senet sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 oranında arttı. 
Senetlerin parasal değeri 533 milyonu buluyor. 

1 Ağustos 1968 Türkiye’de ilk kez bir toplu iş sözleşmesi tartışma ve anlaşmazlık konusu olmadan Türkiye Teknisyen Gazeteciler Sendikası ile 
Hürriyet Gazetesi arasında imzalandı. İşveren daha önceki toplu sözleşme hükümlerine ek olarak işçilere izin ikramiyesi 
vermeyi, ayrıca kış aylarında yakacak yardımında bulunmayı kabul etti. 

11 Eylül 1968 Yabancılara dolar 12 liradan bozuluyor. 

13 Ekim 1968 Avustralya’ya da işçi göndermeye başladık 167 kişilik ilk işçi kafilesi Avustralya’ya hareket etti. 

18 Ekim 1968 Deniz Kuvvetleri’ne ait Gölcük Tersanesi’nde yapılan Amiral Sadık Altıncan şilebi denize indirildi. Türkiye’de bugüne kadar inşa 
edilen gemilerin en büyüğü olan şilep 155.5 metre boyunda, 19.5 metre eninde. Saatte 18 mil hız yapabilen gemi 40 milyon 
liraya mal oldu. 

30 Ekim 1968 Türkiye Almanya’ya resmen başvurarak buğday istedi. Elinde 300 bin tonluk buğday stoku olan Almanya’nın bu talebi incelediği 
bildirildi. 

15 Kasım 1968 Almanya ile Türk parası karşılığı 400 bin ton buğday ithali için anlaşmaya varıldı. Amerika “Yarısı döviz, yarısı Türk Lirası”, 
Kanada “Tümü dövizle ödenmek şartıyla” buğday verebileceğini bildirdi. 

24 Kasım 1968 İstanbul’da 18 Ocak 1875 günü çalışmaya başlayan arıza ve kayış yokluğu nedeniyle seferlerini durdurduğu süreler dışında 
aralıksız çalışarak halka hizmet veren tarihi Galata Tüneli gençlik aşısı yapılmak üzere kapatıldı. Tünel vagonları son kez buharla 
çalıştırıldı. Yapılacak çalışmalarla tünel elektrikli hale getirilecek. (Yeniden açılışı 3 Kasım 1971) 

16 Aralık 1968 Gazetelere, Radyo ve TV gibi yayın organlarına haber, fotoğraf ve aktüalite filmlerini daha süratli bir şekilde sağlamak için 
başlıca basın kuruluşları tarafından organize edilen “Türk Haberler Ajansı” kuruldu. 

24 Aralık 1968 Türkiye’nin kalkınma hızı yüzde 7.7’ye ulaştı. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Turgut Özal, Türkiye’nin iktisadi durumu ile 
ilgili yaptığı açıklamada son üç yıldaki ortalama hızının yüzde 7.7 olduğunu ortalama kalkınma hızının yüzde 7.7 olduğunu 
bildirdi. Özal, OECD üyesi ülkelerin yıllık ortalama kalkınma hızının son beş yıl içinde yüzde 4.9 olduğunu açıkladı. 

1 Ocak 1969 Türkiye’de ilk sinema grevi, İstanbul Şehzadebaşı’ndaki Yeni Sinema’da başlatıldı. Büfe ve sinemada 12 işçi için toplu sözleşme 
yapmak isteyen Oleyis sendikasının uyuşmazlık çağrısına gelmeyen işverene karşı greve gidildi. Kartal’daki Singer Fabrikası’nı 
işgal eden işçiler polisle çatıştı. 

5 Şubat 1969 Turizm gelirimiz geçen yıl 31 milyon 329 bin dolar oldu. Bunun 25 milyon dolarının geçen yıl yurtdışına giden Türkler tarafından 
harcandığı açıklandı. Bu rakamın içinde hacılara verilen 7 milyon 630 bin dolarla öğrencilere verilen 3 milyon 600 bin dolar da 
var. 

12 Nisan 1969 Yapımı tam 23 yılda tamamlanan ve 86 milyon liraya mal olan Opera Binası (İstanbul Kültür Sarayı ve son adı Atatürk Kültür 
Merkezi) Ferit Tüzün’ün “Çeşmebaşı” Balesi ile açıldı. Daha sonra Verdi’nin “Aida” Operası sahnelendi. CHP ortanın solu ilkesini 
benimsemiş yurttaşlardan mali yardım istedi. Genel Sekreter Bülent Ecevit imzasıyla gazetelerde yayınlanan ilanlarda Anayasa 
Mahkemesi’nin bir kararıyla 1969 yılı başında partilere Hazine’den yardımın durdurulduğunu belirterek CHP’nin özel bir gelir 
kaynağı olmadığını bildiriyor “Ortanın solu ilkesini benimsemiş bütün yurttaşları partiye yardıma çağırıyoruz” deniliyor. 

1 Mayıs 1969 Tiraj rekoru bugün kırıldı Türkiye’de ilk kez bir gazete 1 milyon adet basıldı. 21. kuruluş yıldönümünde Hürriyet Gazetesi bir 



milyonun üzerinde baskı yaparak rekor kırdı. Tasarruf bonolarının değiştirilmesini öngören tüzük yürürlüğe girdi.  

25 Ekim 1969 Alman Markı’nın değerinin yüzde 8.5 oranında yükseltilmesi Türkiye’nin büyük ölçüde işine yaradı. Markın değerinin artacağını 
tahmin eden Merkez Bankası yöneticileri bir süre önce Almanya’ya olan borçların önemli kısmını kapattı ve mark stoğuna 
başladı. Bu tedbirler sayesinde 80 milyon mark stok yapıldı ve devalüasyon Türkiye’ye 20 milyon lira fayda sağladı. Bu arada 
markın alış fiyatı 245, satışı ise 252 kuruş oldu. İşçilere ise 1 mark karşılığı 3 lira 27 kuruş ödenecek. 

12 Ocak 1970 Türkiye’ye son beş yılda 218 milyon 800 bin liralık yabancı sermaye girdiği, buna karşılık aynı dönemde yabancı 
sermayedarların 257 milyon 400 bin liralık kârı yurtdışına transfer ettikleri açıklandı. Sanayi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya 
göre, son beş yılda inşaat, ilaç, kamyon, maden, tekstil, gıda ve imalat gibi sanayi kollarında faaliyet göstermek üzere 121 
yabancı firma Türkiye’de tesis kurdu. 

26 Ocak 1970 Konya Bağımsız Milletvekili Prof. Necmettin Erbakan ve 16 arkadaşı “Milli Nizam Partisi”ni kurdu. 

20 Şubat 1970 İstanbul Boğaziçi Köprüsünün temeli top sesleri ve vapur düdükleri arasında atıldı. Beylerbeyi ve Ortaköy sırtlarını birbirine 
bağlayacak olan köprünün müteahhidi Hochtief-Cleveland firması köprüyü 300 milyon lira bedelle 345 ayda bitirmeyi taahhüt 
etmişti. 

27 Mart 1970 Gediz’de deprem felaketi Şiddetli depremde 1087 kişi öldü, binlerce kişi evsiz kaldı. 

17 Haziran 1970 Sıkıyönetim Komutanlığı kanlı olayların tahrik ve teşvikçisi olduğu iddiasıyla aralarında DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler ve 
Genel Sekreter Kemal Sülker’in de bulunduğu 23 kişiyi gözaltına aldı. Olaylar sırasında yüze yakın işçinin de tahrikçilik ve 
tahribat yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi. Saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağı konuldu. 

8 Ağustos 1970 Devalüasyon Paramız devalüe edildi. 1 dolar 15 lira oldu. Paramızın dış değeri yüzde 66.6 oranında düşürüldü. 

1 Ocak 1971 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç, yılbaşı nedeniyle yayınladığı mesajda “Eylemler ve anarşik olaylar devletin 
temelini sarsacak hale geldi. Ordu, durumdan endişe ediyor” dedi. 

10 Mart 1971 Yargıtay Başsavcılığı “Milli Nizam Partisi”nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. 

12 Mart 1971 Silahlı Kuvvetlerden Muhtıra: Türk Silahlı Kuvvetleri “Parlamento ve hükümetin devam etmekte olan görüş, tutum ve icraatının 
yurdu anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzluk içine soktuğunu” belirterek mevcut anarşik durumu giderecek ve 
anayasanın öngördüğü reformları gerçekleştirecek kuvvetli bir hükümetin oluşturulması gerektiğini, bu gerçekleşmediği takdirde 
silahlı kuvvetlerin idareyi doğrudan ele alacağını açıklayan bir muhtıra verdi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç 
ve kuvvet komutanları Orgeneral Faruk Gürler, Oramiral Celal Eyiceoğlu, Orgeneral Muhsin Batur’un imzasını taşıyan muhtıra 
Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi başkanlıklarına verildi. Bu muhtıra tarihe “12 Mart Muhtırası” adıyla 
geçti. Başbakan Demirel, muhtıranın okunmasından 4 saat 18 dakika sonra “Muhtıra ile anayasa ve hukuk devleti anlayışını 
bağdaştırmak mümkün değil” diyerek istifa etti. İnönü, Demirel’in istifasını “demokratik bir istifa” olarak yorumluyor. 
Hazine’den sonra en fazla tahvil ihraç eden kuruluş olan Emlak Bankası tedavüldeki tahvillerin faizini yüzde 6’dan 9’a çıkardı. 
Banka bugüne kadar 595 milyon liralık tahvil çıkarmış bulunuyor. 

17 Mart 1971 Genelkurmay Başkanlığı “Görülen lüzum üzerine”, 5 general (dördü karacı, biri havacı) ve 10 albayı emekliye ayırdı. Bu kişilerin 
11 Mart 1971 günü 46 subayla birlikte “Darbe” girişimi hazırlığı yaptıkları, bu nedenle emekliye sevk edildiği ileri sürülüyor. 

26 Nisan 1971 Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu’nun tavsiyesine uyarak, şiddet olaylarının artması nedeniyle 11 ilde sıkıyönetim ilan etti. 
Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Eskişehir, Adana, Hatay, Diyarbakır, Siirt’te ilan edilen sıkıyönetimin 
süresi 1 ay. Sıkıyönetim ilan edilen kentlerde Türkiye nüfusunun yüzde 31’i yaşıyor. 



28 Nisan 1971 İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı “Akşam” ve “Cumhuriyet” gazetelerini onar gün süreyle kapattı. Bu arada 6 dernek kapatıldı. 
83 kişi gözaltına alındı. 

12 Mayıs 1971 Burdur ve çevresinde gece şiddetli deprem. 57 ölü, 1162 ev yıkıldı 

21 Mayıs 1971 Anayasa Mahkemesi, Milli Nizam Partisi’nin kapatılmasına karar verdi. Gerekçe “Laik devlet niteliğinin ve Atatürk devrimciliğinin 
korunması prensiplerine aykırı olması”. Partinin mallarına el konuldu. Şimdiki yöneticiler başka isimle parti kuramayacak. 

22 Mayıs 1971 Bingöl ve çevresinde şiddetli deprem. 870 kişi öldü, 5323 ev yıkıldı. 

23 Mayıs 1971 I. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı, dün gece yarısından bugün saat 18.00’e kadar sokağa çıkma yasağı koydu. İstanbul 25 bin 
polis ve asker tarafından ev ev arandı. Silahlı kişiler tarafından 17 Mayıs 1971 günü kaçırılan İsrail’in İstanbul Başkonsolosu 
Efraim Elrom’un cesedi Nişantaşı’ndaki bir apartman dairesinde bulundu. 

25 Haziran 1971 Gölcük tersanelerinde yapılan ilk Türk muhribi “Berk” törenle denize indirildi. 

28 Haziran 1971 1972’de Türkiye’de afyon ekimi yasak Amerikalılar’la bugün yapılan prensip anlaşmasına göre gelecek yıldan itibaren Türkiye’de 
haşhaş ekimine tamamen son verilecek. Buna karşılık Amerikalılar haşhaş ekimi yapan 7 ildeki üreticiye mahsullerine verilen 
baş fiyatın iki katı kadar tazminat ödeyecek .Amerika’nın bir yıl için ödeyeceği tazminatın tutarı 10 milyon doları geçiyor. 
Türkiye İlaç Sanayi için gerekli olan haşhaş devlet üretme çiftliklerinde yetiştirilecek, bu iş için yapılan masraflar da Amerikalılar 
tarafından karşılanacak. 

20 Temmuz 1971 Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi’nin temelli kapatılmasına karar verdi. Kapatma kararına gerekçe olarak TİP’in 
faaliyetlerinin Anayasa’nın 57. maddesiyle, Siyasi Partiler Kanunu’nun 89. maddesine aykırı oluşu gösterildi. TİP’in mallarına el 
konulurken, 41 yönetici beş yıl süreyle parti kuramayacak. 

6 Ağustos 1971 Türkiye’de ilk kez doların karaborsa fiyatı, resmi kurdaki fiyatın altına düştü. Resmi kurda 15 lira olan dolar bugün karaborsada 
14 lira 89 kuruştan işlem gördü. 

23 Ağustos 1971 Türkiye’den Avrupa ülkeleri ve Avustralya’dan sonra ilk kez Amerika’ya da işçi gönderilmesine başlandı. İlk olarak 5 işçi 
Amerika’ya gitti. 

30 Ağustos 1971 TRT’nin İstanbul TV yayınları bu akşam 19.58’de başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi televizyon verici tesislerinden 
yararlanılarak yapılan ilk deneme yayını şehrin birçok kesiminde net olarak izlenemedi. Deneme yayınları haftada iki gün, 
Çarşamba ve Cuma günleri sürdürülecek. 

3 Ekim 1971 TV’de ilk naklen spor yayını İzmir’den yapıldı. 

9 Ekim 1971 Ankara 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi’nde “Anayasa’yı tebdil, tağyir ve ilgaya teşebbüs ettikleri” iddiasıyla yargılanmakta 
olan Deniz Gezmiş ve 17 arkadaşı idam cezasına çarptırıldı. 3 sanığa da beşer yıl hapis cezası verilirken, 3 sanık delil yetersizliği 
nedeniyle serbest bırakıldı. 

31 Ekim 1971 İlk Boeing-747 tipi yolcu uçakları İstanbul’da. 

3 Kasım 1971 İstanbul’un emektar Tüneli, 3 yıllık aradan sonra elektrikli olarak bugün Karaköy-Tünel arasında yeniden çalışmaya başladı. 

22 Aralık 1971 Amerika’da doların değerinin yüzde 7.89 düşürülmesi üzerine Türkiye’de döviz fiyatları yeniden belirlendi ve bir dolar 14 lira 
oldu. Batı Alman Markı’nın değeri ise 4 kuruş artırıldı. Halen 4 lira 31 kuruş olan mark 4 lira 34 kuruş oldu. İngiliz Lirası ise 36 
liradan 36 lira 47 kuruşa çıktı. 

10 Ocak 1972 Askeri Yargıtay İkinci Dairesi Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan haklarındaki idam kararlarını onayladı, 15 idam 



kararını ise bozdu. 

23 Ocak 1972 İstanbul’da “Fırtına-I” operasyonu. Sokağa çıkma yasağı konulmasından sonra sabaha karşı saat 03.00’den akşam 18.00’e 
kadar İstanbul ev ev arandı. 26 bin binanın arandığı operasyon sırasında güvenlik güçlerince aranan bazı şahısların yakalandığı 
bildirildi. 

22 Şubat 1972 Yeşilköy Havaalanı’nın girişinde uçakla gelen yolcular için gümrüksüz alışveriş merkezi açtı. 

3 Mart 1972 Televizyonda 12 saat süren ilk canlı yayın yapıldı. Ayrıca TV reklamlarına da başlandı. Bir dakikalık reklam ücreti 6 bin lira ile 10 
bin lira arasında değişiyor. 

10 Mart 1972 Millet Meclisi aralıksız 9 saat 25 dakika süren toplantısında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan haklarında verilen idam 
kararlarını 53 red ve 6 çekimsere karşı 238 oyla onaylandı. Ecevit, hayır oyu verdi. CHP lideri İnönü ise 23.30’da “Artık 
tahammülüm kalmadı” diyerek Meclis’ten ayrıldığı için oylamada bulunamadı.  

23 Mart 1972 Cumhurbaşkanı Sunay, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın ölüm cezalarının infazı hakkındaki kanunu onayladı. CHP, 
kanuna Anayasa Mahkemesi’nde itiraz etti.  

6 Nisan 1972 Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarını öngören kanuna CHP’nin itirazı kabul edildi. Anayasa Mahkemesi 3 
idamla ilgili kanunu iptal etti. Mahkemeye göre kanun Meclis’ten, Anayasa’nın 85. maddesine aykırı biçimde çıkarıldı. 

24 Nisan 1972 Millet Meclisi 2 çekimser, 48 red oyuna karşı 273 oyla “idamları” tekrar kabul etti. CHP lideri İnönü oylamadan önce yaptığı 
konuşmada cezaların müebbet hapse çevrilmesini istedi.  

6 Mayıs 1972 Gezmiş, İnan ve Aslan hakkında idam kararları Ankara Cebeci Sivil Kapalı Cezaevi’nde yerine getirildi.  

8 Mayıs 1972 CHP olağanüstü kurultayında delegelerin çoğunluğunun İnönü’nün isteğine karşı çıkması ve çoğunluğu Ecevitçi olan parti meclisi 
adaylarına oy vermesi üzerine CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, 33,5 yıldır sürdürdüğü liderliğinden istifa etti. Daha sonra da 
dinlenmek için Yalova’ya gitti.  

14 Mayıs 1972 CHP Olağanüstü Kurultayı’nda 913 delegeden 826’sının oyunu alan Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanlığı’na seçildi. Ecevit, 
“Kuracağımız düzen faşizmi de, komünizmi de önleyecektir” dedi.  

21 Haziran 1972 TRT’nin Merkez TV Yayınları haftada 5 güne çıkarıldı.  

26 Haziran 1972 Piyasadaki et sıkıntısını önlemek amacıyla bir süre önce uygulanmasına başlanan “Narh” kaldırıldı. 

1 Temmuz 1972 30 Haziran 1972 günü başlayan CHP’nin 21. Kurultayı’nda genel başkanlığa Bülent Ecevit seçildi. Eski Başkan İsmet İnönü, 
Ecevit’i ayağa kalkarak selamladı. 

4 Temmuz 1972 Türkiye’nin Ortak Pazar’a geçiş dönemi katma protokolünde saptanan 12 ve 22 yıllık ithalat rejimi takvimindeki sürelerin ve 
gümrük indirimlerinin Türkiye tarafından ayarlanması, bu ayarlamada tek taraflı karar almak için esneklik tanınması amacıyla 
Ortak Pazar’a yaptığı müracaat reddedildi.  

12 Temmuz 1972 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Tersanesi’nde yapılan ilk Türk muhribi “Berk” donanmaya katıldı.  

20 Temmuz 1972 500 bininci Türk işçisi Almanya’ya gitti. Bu arada Almanya’daki Türk işçilerinden 113 bin 523’ünün kadın olduğu açıklandı.  

5 Kasım 1972 CHP Milletvekili İsmet İnönü, “Parti politikası memleket için sakıncalı istikamet aldığı” gerekçesiyle gece geç saatlerde hem 
CHP’den, hem milletvekilliğinden istifa etti. İnönü, eski Cumhurbaşkanı olduğundan senatör olarak senatoda yer alacak. 

31 Aralık 1972 İstanbul Çamlıca’daki antenin devreye girmesiyle televizyon ilk kez saat 11.00-24.00 arasında sürekli yayın yaptı. 



19 Ocak 1973 Türkiye’nin dış borçlarının, 1972 Kasım’ında 34 milyar lirayı bulduğu açıklandı. Bunun 12 milyar lirasını borç faizleri oluşturuyor. 

14 Şubat 1973 ABD Dolar değerini yüzde 10 oranında düşürünce, Türk parası doların yeni değerine göre ayarlandı. 1 dolar 14 lira. 

23 Şubat 1973 Külçe altın fiyatı iki saat içinde 10 bin lira arttı. Cumhuriyet altını 300, Reşat 470, Aziz 330 liraya çıktı. Bir gram altın 50 liraya 
satılıyor. 

26 Mart 1973 İstanbul’da iki kıta birleşti. Boğaz Köprüsü’nün 57. ünitesinin de yerine konulmasıyla şehrin Asya ve Avrupa yakaları birbirine 
bağlandı. Ünitelerin yerine konulması işlemine 7 Aralık 1972 günü başlanmıştı. 

6 Nisan 1973 TBMM’de yapılan 15. tur oylamada (25. gün) AP, CHP ve CGP’nin üzerinde anlaşarak aday gösterdiği kontenjan grubu başkanı 
emekli Oramiral Fahri Korutürk, 557 üyeden 365’inin oyunu alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 6. cumhurbaşkanlığına seçildi. 

22 Nisan 1973 Hakkâri İl Radyosu yayına başladı. Böylece Türkiye radyolarını yurt düzeyinde dinleyemeyen bölge kalmadı. 

10 Mayıs 1973 Boğaziçi Köprüsü’nün son anayol bağlantısı da yerine konuldu. 

30 Mayıs 1973 İstanbul’da ucuz pirinç kuyruğu. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kilosu 5 liradan piyasaya verdiği Amerikan pirincini almak için 
İstanbullular kuyruğa girdi. İstanbul’da ekmek, şeker ve makarnaya zam yapıldı. İstanbul’da 470 gram ekmek 1 liraya 
satılacak. Böylece ekmek 1 lira sınırına ulaşmış oldu. 

8 Eylül 1973 Piyasadaki pirinç darlığını gidermek amacıyla 90 bin ton pirinç ithaline karar verildi. 

14 Eylül 1973 Hayali ihracat olayı. Bir şirketin sahte belge ile yapmadığı ihracata karşılık vergi iadesi adıyla devletten 1 milyon lira tahsil ettiği 
belirlendi. Sahtekârlık Ticaret Bakanlığı’nca ortaya çıkarıldı. 

25 Eylül 1973 Bütün yurtta şeker, tuz, yağ ve bazı gıda maddeleri karaborsaya düştü. 

3 Ekim 1973 75 yıldan beri petrol aranan Trakya bölgesinde ilk petrol bulundu. Lüleburgaz yakınlarındaki yüksek graviteli petrolü TPAO 
çıkardı. Verim günde 1200 varil. 

20 Ekim 1973 İstanbul’da yapımı süren Asma Köprü’ye Bakanlar Kurulu kararıyla resmi ad konuldu. Başlangıçta İstanbul Köprüsü olan bu ad, 
Bakanlar Kurulu kararıyla “İstanbul Boğaziçi Köprüsü” olarak değiştirildi ve karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

24 Ekim 1973 Necmettin Erbakan, Milli Selamet Partisi Genel Başkanlığı’na seçildi. 

30 Ekim 1973 İstanbul’da tarihi gün. Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul Boğaziçi Köprüsü, Danny Kaye, Josefin Baker gibi 
ünlü sanatçıların da katılımıyla Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından törenle açıldı. Binlerce İstanbullu, yürüyerek Asya 
kıtasından Avrupa’ya geçmek için köprüye akın etti. 20 Şubat 1970 günü temeli dönemin Cumhurbaşkanı Sunay tarafından 
atılan ve toplam 440 milyon liraya mal olan köprü, 1074 metre uzunluğunda ve 33 metre genişliğinde. 

19 Kasım 1973 Tüm yurtta elektrik sıkıntısı arttı. Kısıtlamaya gidilmesi düşünülüyor. 

26 Kasım 1973 Federal Almanya’nın enerji bunalımı nedeniyle dış ülkelerden işçi alımını durdurduğunu açıklamasından sonra İstanbul’da işçi 
yollama işlemleri durduruldu. 

30 Kasım 1973 Eskişehir’de Anadolu, Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi kuruldu. 

25 Aralık 1973 Atatürk’ün silah arkadaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularından, ikinci Cumhurbaşkanı CHP’nin 33 yıllık genel başkanı İsmet 
İnönü saat 16’yı 10 geçe Pembe Köşk’te hayata gözlerini yumdu. İnönü’nün ölümü üzerine radyolar matem yayınına geçerken 
bayraklar yarıya indirildi. 

28 Aralık 1973 İsmet İnönü devlet töreniyle Anıtkabir’de hazırlanan yerde toprağa verildi. 



12 Ocak 1974 Hava Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Başkanı Orgeneral Emin Alpkaya 1.5 milyar sermayeli “Türk 
Uçak Sanayi Anonim Şirketi” (TUSAŞ) kurulacağını açıkladı. Şirket sermayesinin yüzde 45’i vakıf tarafından yüzde 55’i ise 
Hazine tarafından karşılanacak. 

21 Ocak 1974 Türkiye İş Bankası, 50. kuruluş yılında Türkiye’de ilk kez yapılan bir uygulamayı başlattı. Banka kartı uygulamasıyla mevduat 
sahibi İş Bankası şubelerinde doğrudan vezneye giderek hiçbir işleme gerek kalmadan para çekebiliyor. 

2 Şubat 1974 Japonya’dan satın alınan 246 metre boyundaki Rauf Bey tankeri İstanbul’a geldi. 49 bin 786 gros tonluk bu tanker ticaret 
filomuzun 1974 itibariyle en büyük gemisi. 

18 Şubat 1974 Celaliye’de 2250 metre derinlikten petrol fışkırdı. Petrolün veriminin 1200-1500 varil arasında değiştiği açıklandı. 

14 Mart 1974 Ecevit hükümeti Türkiye’de çok sınırlı ve kontrollu olmak koşuluyla haşhaş ekimine yeniden başlama zorunluluğu bulunduğunu, 
ancak haşhaş ekimi yasağından sonra ortaya çıkan ve devam eden ekonomik ve sosyal sorunların karşılıklı olarak 
görüşülmesinin yararlı olacağını ABD hükümetine bildirdi. 

19 Mart 1974 Türkiye’de haşhaş ekimine bu yılın sonbaharında başlanıyor. 

31 Mart 1974 Irak Türkiye ile yaptığı 3 yıl süreli ve varili 2.8 dolardan petrol satışına ilişkin antlaşmayı tek yanlı olarak feshettiğini açıkladı. 
TPAO yetkilileri, Ege Denizi’nde petrol aranacağını, Yunanistan’ın karşı çıkmasının bu kararı değiştirmeyeceğini açıkladı. Suriye 
ve Irak Türkiye’ye bir nota vererek Fırat Nehrin’den saniyede 100 metreküp yerine 300 metreküp su verilmesini talep etti. 
Türkiye’nin bu isteği karşılaması halinde Keban’da su yetersizliğinden haziran ayında elektrik üretilemeyecek. 

1 Mayıs 1974 Suudi Arabistan’da “Türkiye’ye ucuz petrol verilmesi ve özel muamele yapılması” konusunda temaslarda bulunan Başbakan 
Yardımcısı Necmettin Erbakan olumsuz cevap aldı. 

9 Mayıs 1974 ABD Kongresi’nde Türkiye’nin haşhaş ekimine yeniden başlaması halinde her türlü ekonomik ve askeri yardımın kesilmesini 
öngören bir kanun tasarısı sunuldu. 

14 Mayıs 1974 Aynı anda 1000 kişinin konuşmasına imkân veren Türkiye’nin en büyük kapasiteli ilk yerli telefon kablosu Türkkablo Anonim 
Ortaklığı’nın İzmit tesislerinde imal edildi. 

16 Haziran 1974 Türk deniz, kara ve hava kuvvetleri alarma geçti. Bazı birlikler Trakya ve güneyde stratejik bazı bölgelere kaydırılıyor. 

15 Temmuz 1974 Yunan subayları yönetimdeki Ulusal Muhafız gücü kuvvetleri bu sabah adada bir hükümet darbesi yaparak yönetime elkoydu. 
Türkiye darbeyi Yunan müdahalesi sayıyor. TBMM olağanüstü toplantıya çağırıldı. 

20 Temmuz 1974 Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs’ta. Denizden Girne ve Larnaka sahillerine çıkartma yapılırken paraşüt birlikleri Girne ve Lefkoşe’ye 
indi. Barış Harekatı’yla ilgili olarak bu sabah saat 7.00’den itibaren aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 14 
ilimizde sıkı yönetim ilan edildi. 

23 Temmuz 1974 Başarıyla tamamlanan Barış Harekatı sırasında 57 şehit verdiğimiz, 242 askerin kayıp olduğu açıklandı. Esir alınan 600 Rum 
askeri Mersin’e getirildi. 

24 Temmuz 1974 Genelkurmay Başkanlığı Barış Harekatı sırasında Kocatepe muhribi ile iki uçağımızın kaybedildiğini açıkladı. 

18 Ağustos 1974 Birinci Kıbrıs Barış Harekatı’nın mali portresi 5 milyar lira. Genelkurmay Başkanlığı, II. Harekatta 250 şehit verdiğimizi açıkladı. 

26 Ağustos 1974 Türkiye İş Bankası 50. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Atatürk’ün isteği üzerine 1924 yılında 4 milyon sermaye ile kurulan 
bankanın 1973 sonunda sınai, mali ve ticari plasmanının eriştiği rakam 17 milyar 580 milyon lira olarak açıklandı. Banka, 50. 
kuruluş yıldönümü şenliklerini, Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle iptal ederek harcamaların tümünü Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 



armağan etti. İş Bankası’nın toplam bağış miktarı böylece 20 milyon lirayı buldu. 

27 Ağustos 1974 Türkiye’nin en büyük (1974) ve dünyanın da sayılı barajları arasında yeralan Keban Barajı’nda deneme niteliğinde elektrik 
üretimine başlandı. 10 gün sürecek deneme çalışmalarından sonra Keban sürekli olarak elektrik verecek. 

20 Eylül 1974 ABD Senatosu Türkiye’ye yapılmakta olan askeri yardımın tümüyle kesilmesini öngören bir karar aldı. Piyasada yağ, tüpgaz, ilaç 
ve filtreli sigara bulunamıyor. Yağ sıkıntısını önlemek için yağ ithali serbest bırakıldı. Bu arada karaborsaya mani olmak için 
margarin fabrikalarının üretim ve satışlarının denetlenmesine başlandı. 

19 Ekim 1974 1200 Iraklı Kürt Türkiye’ye sığındı. Kürtler Bağdat hükümetine teslim edilmemelerini istiyor. 

11 Aralık 1974 ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye yapılan askeri yardımın Kıbrıs’ta anlaşma yolunda kesin bir gelişme oluncaya kadar 
durdurulmasına karar verdi. 

1 Ocak 1975 Türkiye radyoları bu sabahtan itibaren TRT 1, TRT 2, TRT 3 adı altında ayrı, ayrı yayın yapmaya başladı. Bunlardan TRT 1’in 
yayın süresi 24 saat. 

4 Şubat 1975 ABD Kongresi tarafından daha önce alınan Türkiye’ye askeri yardımın kesilmesi kararına tepkisi, Amerika’ya konuyla ilgili bir 
nota verildi, ayrıca üslerle ilgili ikili anlaşmaların uygulanması durduruldu. 

13 Şubat 1975 Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Otonom Türk yönetimi ile Yasama Meclisi tarafından oybirliğiyle alınan kararla kurulan 
devletin başkanlığına Rauf Denktaş seçildi. 

25 Nisan 1975 Batılı ünlü işadamlarının katıldığı “Bilderberg” toplantısı Çeşme’de yapıldı. 

8 Haziran 1975 Kıbrıs’ta Türk Federe Devleti Anayasası için halk oylaması yapıldı ve halk yeni Anayasa’ya evet dedi. 

25 Temmuz 1975 ABD’nin silah ambargosunun kaldırılması konusunda beklenen çabayı göstermemesi üzerine Bakanlar Kurulu Türkiye’deki 
Amerikan üslerine el konulmasını ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne devredilmesini kararlaştırdı. 

26 Temmuz 1975 Türkiye’nin ikili anlaşmalarla faaliyet gösteren 45 Amerikan üssüne bu sabah Türk bayrağı çekildi. İncirlik üssü ise NATO’ya 
bağlı olduğu için bu karar kapsamına alınmadı. Bu arada iki ülke arasındaki savunma işbirliği anlaşmalarının da geçersiz olduğu 
açıklandı. —Türkiye-Irak petrol boru hattı ile Aslantaş Barajı’nın temelleri Başbakan Demirel tarafından atıldı. 

2 Ekim 1975 ABD Temsilciler Meclisi Türkiye’ye silah ambargosunu 176’ya karşı 237 oyla kısmen kaldırdı. Karara göre Türkiye’nin parasını 
ödediği silahlar gönderilecek. Kararda Türkiye’nin Kıbrıs’taki askeri gücünü azaltması ve haşhaş ekiminin kontrolü şartları da 
bulunuyor. Ancak Ankara kararı “yetersiz” buldu.  

10 Kasım 1975 İstanbul’un üçüncü gökdeleni olan ETAP Oteli tören yapmadan hizmete girdi. 

18 Aralık 1975 İzmir’de kadınlar et boykotuna başladı. Eyleme Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi öncülük yapıyor. Eylemin hedefi pahalı 
bulunan et fiyatlarının düşürülmesi. Millet Meclisi’nde 45. tur yapılmasına rağmen başkan seçilmeyişini protesto amacıyla 6 CHP 
milletvekili açlık ve oturma direnişine başladı. 

1 Mart 1976 Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Brüksel’de yapılan AET (Ortak Pazar) toplantısında yapılan konuşmalar üzerine toplantıyı 
�umlamızı. Olay AET çevrelerinde politik gerginlik yarattı. Türkiye koşullar değiştiği için anlaşmanın yeniden düzenlenmesini 
istiyor. Dokuzlar adı verilen 9 Avrupa ülkesi tarım konusunda söz verdikleri tavizlere yanaşmadılar. 

9 Mart 1976 “Gecekondu” affına ilişkin yasa TBMM’de kabul edildi. Yasaya göre 1 Mart 1976’ya kadar yapılmış olan gecekondulara tapu 
verilecek ve yol, su, elektrik gibi hizmetler götürülecek. 

26 Mart 1976 Türkiye ile Amerika arasında “Savunma İşbirliği Anlaşması” imzalandı. Dışişleri Bakanları tarafından imzalanan anlaşmaya göre 



Türkiye, üsleri açmasına karşılık ABD’den 4 yıl içinde 1 milyar dolar tutarında yardım alacak. 

21 Mayıs 1976 Piyasada bulunamayan kahvenin kilosuna 15 lira zam yapıldı. Bir kilo kahve 50 liradan 65 liraya çıktı. Karaborsada ise bir kilo 
kahve 100 liranın üstünde satılıyor. 

6 Haziran 1976 Türkiye’de ilk defa bir fabrikanın kapanış töreni yapıldı. Uşak’ın Banaz ilçesinde 1970 yılında kurulan Türk Civa Anonim Şirketi 
Banaz Civa Fabrikası civa fiyatlarındaki aşırı düşüş nedeniyle üretimini sürdüremedi ve fabrika düzenlenen törenle kapatıldı. 
Kapanış töreninde işçiler ağladı. 

21 Haziran 1976 Kıbrıs Türk Federe Devleti’nde Rauf Denktaş yine Devlet Başkanlığı’na seçildi. 

15 Eylül 1976 Anayasa Mahkemesi CHP’nin başvurusu üzerine incelediği kamu iktisadi kuruluşlarının hisselerinin yüzde 49’una kadar olan 
bölümlerinin özel sektöre satılmasına ilişkin yasa maddesini iptal etti. 

2 Ekim 1976 İstanbul’da yine benzin sıkıntısı başladı. İtalya’dan gelecek benzin bekleniyor. 

5 Ekim 1976 Dünyanın en uzun petrol boru hattı olan Türkiye-Irak petrol boru hattının yapımı tamamlandı. 

20 Ekim 1976 Milliyetçi Cephe hükümeti, Türk Lirası’nın değerini 20 ayda sekizinci defa düşürdü. Dolar 16 bin 83 kuruş mark ise 695 kuruştan 
işlem görecek. — Türk Lirası’nın 53 yıllık cumhuriyet tarihinde yüzde 906 oranında değer kaybına uğradığı açıklandı. 

2 Kasım 1976 İstanbul-İzmir-Ankara arasında otomatik telefon görüşmeleri başladı. 

8 Kasım 1976 AET Parlamento Komisyonu’nda Türkiye aleyhine karar Türk işçileri AET ülkelerinde serbest dolaşım hakkından 
yararlanamayacak. 

13 Kasım 1976 Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında elektrik alışverişini sağlayacak 10 yıl süreli anlaşma imzalandı. 

24 Kasım 1976 Van’ın Muradiye ve Çaldıran ilçeleri 7.5 şiddetindeki depremle sarsıldı. Deprem sırasında 3840 kişi öldü, 499 kişi yaralandı. 
9332 ev yıkıldı. 1784 konut da büyük hasar gördü. 

25 Aralık 1976 Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu’na karşı olan yükümlülüklerini dondurduğunu ilan etti. Türkiye AET ile yaptığı anlaşmaların 
bir gereği olarak topluluk üyesi ülkelere uygulaması gereken gümrük indirimlerini içinde bulunduğu ekonomik sorunlar 
nedeniyle gerçekleştiremeyeceğini ileri sürerek uygulamaya sokmadı.  

16 Ocak 1977 TV yayınlarının süresi haftada 65 saate çıkarıldı. 

10 Mart 1977 CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’e Amerika gezisi sırasında New York’ta suikast girişiminde bulunan Stavro 10 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. 

30 Nisan 1977 Döviz dengesi bozulan Türkiye’nin çeklerini İngiltere ve Fransa ödememeye başladılar. 

14 Ağustos 1977 Demir ve çimento Ankara’da karaborsaya düştü. Torbası 29 lira olan çimento 60 liraya, fiyatı 5 lira 60 kuruş olan çekme demir 
ise karaborsada 12 liradan satılıyor. 

1 Eylül 1977 Türkiye’nin en uzun karayolu tüneli Trabzon-Erzurum karayolu üzerinde hizmete girdi. Zigana tüneli 1960 metre uzunluğunda 
11.20 metre genişliğinde. 

10 Eylül 1977 Döviz sıkıntısı nedeniyle yılda bir kereden fazla yurtdışına çıkmak yasaklandı. 

28 Ekim 1977 Merkez Bankası yurtdışına çıkışı yıl sonuna kadar yasakladı. 

24 Kasım 1977 Irak Türkiye’ye ham petrol pompalamayı durdurdu. Nedeni Türkiye’nin birikmiş borçlarını ödememesi. 

27 Kasım 1977 Şiddetli kuraklık nedeniyle su seviyesi düştüğünden Seyhan Hidroelektrik Santralı’nda elektrik üretimi durdu. 



31 Aralık 1977 Cumhuriyet tarihinde ilk kez gensoruyla hükümet düşürüldü. Meclis’te yapılan oylamada 228 güvensizlik oyuna karşı 218 
güvenoyu çıkınca hükümet düştü. Demirel oylamadan sonra’ Çankaya’ya çıkarak Cumhurbaşkanı’na istifasını sundu. Korutürk 
istifayı kabul etti. 

1 Ocak 1978 Cumhurbaşkanı Korutürk, Hükümeti kurma görevini Ecevit’e verdi. Ecevit, bir süre önce AP’den ayrılan 11 milletvekili ile 
İstanbul’da Güneş Otel’de görüştü. (Bu görüşme ‘Güneş Otel’ görüşmesi olarak anılır.) 

3 Ocak 1978 Ermeni teröristler, Londra’daki Kıbrıs Türk Bankası ile Brüksel’deki Türk Ticaret Ateşeliği’ne bomba attılar. 

5 Ocak 1978 Yapılan açıklamada, rafinerilerde 2 günlük petrol kaldığı açıklandı. 

8 Ocak 1978 Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin 450 milyon dolara düştüğü açıklandı. Son yılların en düşük rakamı. 

15 Ocak 1978 Son 15 günde siyasi cinayetler sonucunda 30 kişinin öldürüldüğü açıklandı. 

30 Ocak 1978 Türkiye İşçi ve Köylü Partisi (TİKP) kuruldu. Genel Başkanlığı’na Doğu Perinçek getirildi. 

1 Şubat 1978 İstanbul Sağmalcılar Cezaevi’nde isyan çıktı. 

25 Şubat 1978 Hammadde ve yakıt sıkıntısından dolayı, Samsun Azot Fabrikası ile Ünye Çimento Fabrikası üretimlerini durdurdular. 

1 Mart 1978 Devalüasyon yapıldı. TL. %38 oranında değer kaybetti. 

11 Mart 1978 ABD Başkanı Carter’ın, Türkiye’ye karşı devam eden ambargoyu devam ettirme isteği üzerine ABD’ye nota verdik. 

16 Mart 1978 İstanbul Üniversitesi’nden çıkan sol görüşlü 100’e yakın öğrencinin üzerine ülkücüler tarafından bomba atıldı ve silahla ateş 
açıldı. 5 kişi öldü, 47 kişi yaralandı. Olayın faillerinden kimse yakalanamadı. Üniversite süresiz kapatıldı. 

24 Mart 1978 Ankara Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz, bir suikast sonucu öldürüldü. 

7 Nisan 1978 İstanbul’da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Server Tanilli ağır yaralanarak felç oldu. 
Not: Tarihte bir çelişki var 7si veya 8 Nisanda olabilir! 

20 Nisan 1978 Dev-Genç ve Ülkücü Memurlar Derneği kapatıldı. 

10 Mayıs 1978 İstanbul’da, tarihi Çiçek Pasajı çöktü. 12 kişi öldü. 

19 Mayıs 1978 Ankara’da, Gençlik ve Spor Bayramı’nda kız öğrencilerin kıyafetlerinden dolayı aleyhte tezahürat yapıldı. İstanbul’da tribünlerin 
önünde bomba patladı. Antakya’da kız öğrencilere saldırıldı ve elbiseleri yırtıldı. MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, 
Anıtkabir’e gitmedi. 

24 Mayıs 1978 Bir süredir piyasada bulunmayan ve ancak karaborsada satılan ‘yağ’dan sonra, ‘şeker’de karaborsaya düştü. 

2 Haziran 1978 Madrid’de Ermeni teröristlerin düzenlediği saldırı sonucunda, Büyükelçimiz Zeki Kuneralp’in makam arabasında bulunan eşi 
Necla Kuneralp, emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu ve şoför öldüler. Büyükelçi araçta bulunmadığı için kurtuldu. 

7 Haziran 1978 TİKKO terör örgütünün lideri İbrahim Kaypakkaya’nın yargılamasını yapan Hakim Binbaşı Yaşar Değerli, otomobiline konulan 
bombanın patlaması sonucu ağır yaralandı. 

23 Haziran 1978 30.05.1971’de Mahir Çayan ve Hüseyin Cevahir’inde aralarında bulunduğu kişilerce kaçırılarak 51 saat rehin tutulan Sibel Erkan 
isimli kız çocuğunu kurtarma operasyonuna katılan ve Hüseyin Cevahir’i operasyon sırasında vuran emekli deniz Yarbay 
Cihangir Erdeniz, düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldü. Olayı Marksist-Leninist Propaganda Birliği üstlendi. 

1 Ağustos 1978 ABD Senatosu, Türkiye’ye uygulanan silah ambargosunu, uzun tartışmalardan sonra şartlı olarak kaldırılmaya karar verdi. 
Oylamada, 205’e karşı 208 oy ile ambargo kalktı ancak Kıbrıs’tan Türk askerinin çekilmesi istendi. 



1 Eylül 1978 Yağ, benzin, ilaç ve sabundan sonra kahvede karaborsaya düştü. Geçim sıkıntısının �umlamızı anarşide yükseliyor. 

30 Eylül 1978 Bu ay içinde 2. kez devalüasyon yapıldı. İstanbul Sirkeci Vapur İskelesi’nin bekleme salonuna bomba atıldı. 1 kişi öldü, 13 kişi 
yaralandı. 

9 Ekim 1978 Ankara Bahçelievler’de TİP üyesi 7 genç, kaldıkları evde kurşun yağmuruna tutularak öldürüldüler. Sağ kalan ağır yaralı bir 
genç, Polise, ‘katillerin sağcı intikam komandoları’ olduğunu söyledi. 

19 Ekim 1978 Amerika, Türkiye’ye askeri malzeme sevkiyatına başladı. 

29 Kasım 1978 6 ayrı şehirde çıkan olaylarda 6 genç öldürüldü. 

3 Aralık 1978 Mazot sıkıntısı başladı. Otobüs seferleri aksadı. 

8 Aralık 1978 İran’da devam eden iç savaş yüzünden binlerce İranlı Türkiye’ye sığındı. İstanbul-Tahran hava köprüsü kuruldu. 

20 Aralık 1978 Hacettepe Hastanesi’nde, Türkiye’de ilk defa ilik nakli gerçekleştirildi. 

23 Aralık 1978 Kahramanmaraş yanıyor. Kentin heryerinde çatışma var, Güvenlik Güçleri asayişe hakim olamıyor. 33 kişi öldürüldü, 100’den 
fazlası ağır olmak üzere 300’den fazla yaralı var. Evler ve dükkanlar yakıldı. Şehir Cehennemi yaşıyor. 

24 Aralık 1978 Kahramanmaraş alev, alev. Hükümet Konağı’na yürüyüp ele geçirmeye çalışan grup ile Polis arasında çatışma çıktı. Ölü sayısı 
77’ye yükseldi, yaralı sayısı 1000’i geçti. Şehir sanki bir iç savaş yaşıyor. Şehre komando birlikleri gönderildi, çevre illerden 
Güvenlik Güçleri şehre hareket etti. Jetler Kahramanmaraş üzerinde alçaktan uçuyor. Şehirde sokağa çıkma yasağı kondu. 

25 Aralık 1978 Kahramanmaraş’taki ölü sayısı 98’i buldu. Askeri birliklere sığınan halk çadırlara yerleştirildi. Bakanlar Kurulu sıkıyönetem kararı 
aldı. Cumhurbaşkanı Korutürk, Başbakan Ecevit ve AP Lideri Demirel ile ayrı ayrı görüştü.  
Ecevit: “Sıkıyönetim ilan edilebilir. 
Demirel: “Artık yeter demenin zamanı gelmiştir. 
Türkeş: “Ecevit’in konuşması nedeniyle olaylar çıkmıştır. 

27 Aralık 1978 Kahramanmaraş’ta ölü sayısı 104’e çıktı. Olaylar yavaş, yavaş yatışıyor. Güvenlik güçleri şehre hakim durumda. Sıkıyönetim 
ilanından sonra büyük şehirlerde sükûnet sağlandı. ‘Sigara’da karaborsada. 10 liralık samsun karaborsada 25 lira. 

3 Ocak 1979 42 milyonluk Türkiye’de, sadece 4 milyon kişinin vergi ödediği açıklandı. 

9 Ocak 1979 Ağustos 1976’da Yeşilköy Havaalanı’nda 4 İsrailliyi öldüren, Muhammed Reşit ve Mehdi Muhammed isimli Filistinli teröristler, 
Sağmalcılar Cezaevi’nden kaçtılar. 

20 Ocak 1979 Bütün ithalat izne bağlandı. Nescafe, oyun kâğıdı, müzik aletleri ve poster ithali yasaklandı.  

24 Ocak 1979 Ortak Pazar, Türkiye’ye acil yardımı görüştü. AET Komisyonu Türkiye’ye verilen kredilerin iki katına çıkarılmasını kararlaştırdı. 

1 Şubat 1979 Milliyet Gazetesi Başyazarı ve Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi, İstanbul Nişantaşı’nda evinin önünde otomobilinin içindeyken 
tabanca ile öldürüldü. Cinayeti daha sonradan, Mehmet Ali Ağca’nın işlediği tesbit edildi. Ağca tutuklandı, yargılanırken 
cezaevinden kaçtı. Not: Tarihte bir çelişki var 1si veya 2 Şubatta olabilir! 
Uzun yıllar sonra İran’a dönen İmam Humeyni’yi Tahran’da 2 milyon kişi karşıladı. 

21 Şubat 1979 CHP Genel Merkezi bombalandı. Adana, Ankara ve Kars’ta meydana gelen olaylarda toplam 7 kişi öldü. 

24 Şubat 1979 Piyasada ampul bulunamıyor. 

25 Şubat 1979 Dünyada yaşanan petrol bunalımı Türkiye’yi derinden etkiliyor. Akaryakıt karneye bağlandı, kriz had safhada. Yunanistan’dan 



mazot istedik, olumsuz yanıt verdiler. 

3 Mart 1979 Piyasada ilaç sıkıntısı başladı. 

27 Mart 1979 Yeşilköy Havaalanı’na döviz yokluğundan dolayı ‘pist lambası’ alınamadı, pilotlar günlerce Havaalanı’na ‘kör iniş’ yaptılar. 

7 Nisan 1979 İstanbul’da, motorin olmadığı için arabalı vapur seferleri iptal edildi. 

9 Nisan 1979 CIA hesabına casusluk yaptığı öne sürülen MİT İstihbarat Başkan Yardımcısı emekli Albay Sebahattin Savaşman 17 yıl 6 ay 
hapis cezasına mahkum oldu. 

25 Nisan 1979 Sıkıyönetim, TBMM tarafından uzatıldı. Meclis’te milletvekilleri arasında ‘Türk-Kürt’ tartışmaları yaşandı. 

29 Nisan  İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, 1 Mayıs günü İstanbul’da sokağa çıkma yasağı koydu. �umla giriş ve çıkışlar 30 Nisan 
akşamından 2 Mayıs sabahına kadar yasaklandı. 

10 Mayıs 1979 IMF ile anlaşma sağlanamadı. Kredi umutları söndü. 

15 Mayıs 1979 Brüksel’de yapılan NATO toplantısında Milli Savunma Bakanı Neşet Akmandor: “Gerekli askeri yardımı alamayan Türkiye’den, 
bundan sonra bir şey beklemeyin.” Dedi. 

24 Mayıs 1979 Hava kuvvetleri’ne bağlı Kayseri İkmal Bakım Merkezi’nde yapılan ilk Türk uçağı ‘Mavi Işık’ başarı ile uçtu. 

11 Haziran 1979 IMF’nin şartlarını kabul ettik. Devalüasyon yapıldı, dolar 47.10 lira. 

20 Haziran 1979 Türkiye’de ilk defa, Vakıf Gureba Hastanesi’nde bir hastanın beynine pil takıldı. 

23 Haziran 1979 İstanbul Beyazıt Meydanı’nda saatli bomba patladı, 2 kişi öldü. 

30 Haziran 1979 Ankara’da MHP Genel Merkezi’ne bomba atıldı, makineli tüfeklerle tarandı, 2 kişi öldü. 

5 Temmuz 1979 THKP-C militanları, İstanbul’da bir Başkomiser’i şehit ettiler. 

8 Temmuz 1979 Ankara’da 30 Ağustos’ta MHP Genel Merkezi’ni bombalayanların Polis oldukları ortaya çıktı. 

10 Temmuz 1979 Gazeteci Abdi İpekçi’nin katil zanlısı Mehmet Ali Ağca yakalandı. 

18 Ağustos 1979 Demirel, ‘Apoculara karşı’ Cumhurbaşkanı Korutürk’ten tedbir istedi. 

21 Ağustos 1979 Komutanlar Güneydoğu’ya gittiler. Demirel TBMM’de yaptığı konuşmada, “Güneydoğu’da Devletin yerini Apo almış.” Dedi. 

31 Ağustos 1979 Şiddetli yağışların neden olduğu sellerden dolayı toplam 62 kişi öldü. 

12 Ekim 1979 Hollanda Büyükelçimiz Özdemir Benler’in oğlu Ahmet Benler Ermeni teröristlerce öldürüldü. 

17 Ekim 1979 Ankara’da bir Camii’nin avlusunda oturanlara ateş açıldı, 1 kişi öldü. 

27 Ekim 1979 İstanbul Bayrampaşa’da bir kahvehane tarandı, 6 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. 

15 Kasım 1979 İstanbul Haydarpaşa önlerinde bir Yunan şilebiyle çarpışan, İndependenta isimli dev Romen tankeri infilak edip yanmaya 
başladı. Kazada 51 denizci öldü. Yangın söndürülemiyor. 96.000 ton ham petrolün denize döküldüğü tesbit edildi. 

28 Kasım 1979 Papa 2. John Paul Ankara’ya geldi ve ilk kez ayakbastığı �umlamız bir ülkenin toprağını öptü. 
Urfa’nın Hilvan ve Siverek İlçelerinde gizli bir Kürt partisi kuran 242 Apocu yakalandı. PKK’nın ilk tohumları. 

1 Aralık 1979 Başbakan Demirel tarafından, Başbakanlık Müsteşarlığı’na Turgut Özal atandı. 

15 Aralık 1979 İstanbul Beşiktaş’ta bir kahvehaneye bomba atıldı, 5 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. 



17 Aralık 1979 Ankara’da Polisler tarafından, ‘MSP Milli Görüş Kültür Sarayı’ adı verilen binada yapılan aramada gizli bir atış poligonu bulundu. 
MSP Yenimahalle İlçe Merkezi ve Akıncılar Lokali’nin bulunduğu binada yapılan aramalarda ise, Türkiye’de Humeyni tipi bir 
ayaklanma başlatmayı amaçlayan bildiriler bulundu. 

24 Aralık 1979 Kahramanmaraş’ta geçen yıl meydana gelen elim olayların yıldönümünde tüm Yurtta olaylar çıktı. Ankara’da, okullarda ders 
yapılamadı. Çıkan olaylarda biri öğretmen, biri öğrenci toplam 3 kişi öldü. 

30 Aralık 1979 İstanbul Yeşilköy Havaalanı’nda ard, arda iki bomba patladı. Havaalanı’nda büyük hasar meydana geldi. 

5 Ocak 1980 Demirel, Ecevit’in ‘AP-CHP işbirliği’ önerisini reddetti. 

24 Ocak 1980 Ünlü ‘24 Ocak Kararları’ alındı. IMF’nin isteklerini kabul ettik. Devalüasyon sonucu dolar 70 lira oldu. A’dan Z’ye �umlamız zam 
geliyor. 

7 Şubat 1980 Bern Büyükelçimiz Doğan Türkmen, Ermeni teröristlerin saldırısından yaralı olarak kurtuldu. 

12 Şubat 1980 İzmir’de artan gerilim üzerine şehre 3.000 asker gönderildi. Çatışmalar devam ediyor. 

14 Şubat 1980 İstanbul Valisi Nevzat Ayaz, kepenk kapatan esnafa çağrıda bulunarak, dükkanlarını açmalarını istedi. Kent genelinde yapılan 
operasyonlarda 322 militan yakalandı. 

15 Şubat 1980 İstanbul’da kepenkleri kapalı dükkânları askerler açtı. İzmir’de asker TARİŞ’e girdi. 

16 Şubat 1980 İstanbul’da esnaf dükkânlarını açtı. 

17 Şubat 1980 İzmir Gültepe’de Polis, aşırı sol görüşlüler tarafından ‘kurtarılmış bölge’ olarak ilan edilen yere girdi, 16 Polis yaralandı, 3 kişi 
öldü. 

3 Mart 1980 Hatay eski Cumhurbaşkanı olan ve Hatay’ın Anayurda katılmasında büyük emekleri geçen Tayfur Sökmen öldü. 

21 Mart 1980 Nevruz Bayramı nedeniyle yurdun çeşitli yerlerinde çıkan olaylarda 8 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. 

29 Mart 1980 Şiddetli yağışlar nedeniyle Sivas Develi’ye bağlı Ayvazhacı köyünde meydana gelen toprak kaymasında 57 kişi öldü, 100’den 
fazla kişi yaralandı. 

2 Nisan 1980 Devalüasyon yapıldı. Dolar 75 lira oldu. 

7 Nisan 1980 7 yıllık görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, törenle Çankaya Köşkü’nden ayrıldı. Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
İhsan Sabri Çağlayangil, Cumhurbaşkanı Vekili oldu. 

12 Nisan 1980 Yazar Ümit Kaftancıoğlu, Müslümün Kardeşler Birliği adlı örgüt tarafından öldürüldü. 

5 Mayıs 1980 Anayasa Mahkemesi, Türkiye Emekçi Partisi’ni kapattı. 

8 Haziran 1980 Bu yıl içinde 8. kez devalüasyon yapıldı. 

23 Haziran 1980 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Demir, Müslüman Kardeşler Birliği adlı örgüt tarafından öldürüldü. 

2 Temmuz 1980 Sivas’ta artan çatışmalar üzerine sokağa çıkma yasağı kondu. 

3 Temmuz 1980 TBMM’den güven isteyen Demirel, 214 red, 227 kabul oyu aldı. 

4 Temmuz 1980 Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir türlü sonuca bağlanamıyor. Partiler arasında en ufak bir uzlaşma ümidi görünmüyor. Bunalım 
Devleti derinden etkiliyor. 

5 Temmuz 1980 Çorum ateşler içinde. Alevi-Sünni çatışması çıktı. Olaylarda 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. 



19 Temmuz 1980 Eski Başbakanlardan Nihat Erim, solcu teröristlerin düzenlediği bir buikast sonucu öldürüldü. 

1 Ağustos 1980 Atina Büyükelçiliği İdari Ateşesi Galip Özmen, ASALA’ya bağlı Ermeni teröristlerce öldürüldü. 

5 Ağustos 1980 Ali Özgentürk’ün ‘Hazal’ isimli filmi, Paris’te düzenlenen ‘Prades Film Festivali’nde en iyi film seçildi. 

6 Ağustos 1980 ASALA militanları, Türkiye’nin Lion Konsolosluğu’nu bastılar, 4 Konsolosluk görevlimiz yaralandı. 

27 Ağustos 1980 Alman Hükümeti, Türkiye’ye verdiği notada MSP Genel Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı eroin 
kaçakçılığı ile suçladı. 

28 Ağustos 1980 Ankara Savcılığı, Erbakan’ın dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. 

16 Ağustos 1980 Adalet Bakanlığı’nda bazı önemli dosya ve belgelerin çalındığı açıklandı. 

5 Eylül 1980 AP’li Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, gensoru ile düşürüldü. İlk defa bir Bakan gensoru ile düşürülmüş oldu. 

6 Eylül 1980 MSP, Konya’da Kudüs’ü kurtarma yürüyüşü yaptı. İstiklal Marşı okunurken protestolar oldu, bazı kişiler yere oturdu. 

12 Eylül 1980 Darbe...  
Genelkurmay Başkanı Org. Kenan Evren Başkanlığında, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri 
Komutanı Org. Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oram. Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Org. Sedat 
Celasun’dan oluşan Milli Güvenlik Konseyi (MGK) yönetime el koydu. Tüm yurtta sıkıyönetim ilan edildi. 

19 Eylül 1980 Avrupa Parlamentosu, AET-Türkiye ilişkilerinin askıya alınmasını reddetti. Enflasyon oranının %78 olduğu açıklandı. 

21 Eylül 1980 Değişiklik yapılan yeni Sıkıyönetim Kanunu yürürlüğe girdi. 

22 Eylül 1980 Türk-İş’e bağlı kapatılan sendikaların yeniden açılmasına karar verildi. 

26 Eylül 1980 Paris Büyükelçiliği’nin Basın Danışmanı Sevinç Bakkalbaşı, ASALA teröristlerince düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralandı. 

27 Eylül 1980 Fransa, Türk Vatandaşları için vize uygulayacağını açıkladı. 

8 Ekim 1980 Balgat Katliamı sanıklarından sağcı Mustafa Pehlivanoğlu ile Telsizler Katliamı sanıklarından solcu Necdet Adalı idam edildi. 8 
yıldan beri uygulanan ilk idam cezaları. Suç işleyen milletvekillerinin dosyaları, mahkemelere gönderilmeye başlandı. 

11 Ekim 1980 Güvence altında tutulan parlamenterler ile sendikacıların salıverilmesine başlandı. Genel Nüfus sayımı yapıldı. Nüfusumuz 
45.000.00’u geçti. 

23 Ekim 1980 160.000 silahın yetkili makamlara teslim edildiği açıklandı. 

24 Ekim 1980 14 Eylül tarihinde Yüzbaşı Bülent Angın’ı Şehit eden Serdar Soyergin, idam edildi. Demirel ve Ecevit’in evlerinde ifadeleri alındı. 

30 Ekim 1980 Ecevit, CHP Genel Başkanlığı’ndan istifa etti. 

4 Kasım 1980 MHP Genel Başkanı Türkeş’in bankalardaki paraları bloke edildi. 

7 Kasım 1980 34’ü tutuklu bulunan 44 eski milletvekili hakkında dava açıldı. 

11 Kasım 1980 Cumhuriyet Gazetesi kapatıldı. 

1 Aralık 1980 İsrail ile ilişkiler donduruldu. 

13 Aralık 1980 Yer altı dünyasının önde gelen isimlerinden 15’i tutuklandı. 

24 Aralık 1980 Irak, Türkiye’nin tüm petrol ihtiyacını karşılamayı taahhüt etti. 



31 Aralık 1980 Yıllık enflasyon oranının %106 olduğu açıklandı. 

5 Ocak 1981 Atatürk’ün doğumunun 100. yılı nedeniyle ilan edilen ‘Atatürk Yılı’ törenlerle başladı. 

2 Şubat 1981 Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar, ‘Adam kayırma, usulsüzlük, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma, nüfuz ticareti ve 
çıkar sağlamak’ suçlamasıyla Yüce Divan’a verildi. 

4 Mart 1981 Paris Büyükelçiliği Çalışma Ataşesi Reşat Moralı ve Din Görevlisi Tecelli Arı, ASALA terör örgütü tarafından şehit edildiler. 

24 Nisan 1981 MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile 33 arkadaşının, ‘laikliğe aykırı hareketten’ yargılanmasına, Ankara Sıkıyönetim 
Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde başlandı. 

27 Nisan 1981 Ünlü Türk müziği sanatçısı ve bestekar Münir Nurettin Selçuk öldü. 

30 Nisan 1981 Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi’nce silah kaçakçılığı suçundan 2 yıl hapse mahkûm 
oldu. 

1 Haziran 1981 MGK tarafından yayınlanan bir bildiri ile, ülkeyi 12 Eylül 1980 ortamına getiren siyasi partilerin eski yöneticilerinin demeç 
vermeleri ve yazı yazmaları yasaklandı. Aynı bildiriyle, eski politikacıları övme, yerme ve eleştirme de yasaklandı. 

5 Haziran 1981 Genel ahlak kurallarını bozduğu gerekçesiyle, eşcinsellerin sahneye çıkması İstanbul Valiliği’nce yasaklandı. Daha sonra diğer 
başka valiliklerde bu yönde karar aldılar. 

24 Temmuz 1981 ‘Laikliğe aykırı harekette bulunmak’ suçlamasıyla Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi’nce yargılanan MSP 
Genel Başkanı ve 9 MSP’li hakkında tahliye kararı verildi. 

27 Temmuz 1981 Kültür Bakanlığı tarafından; Besteciler Cemal Reşit Rey, Nevit Kodallı, Orkestra Şefleri Hikmet Şimşek, Gürer Aykal, Solistler 
İsmail Aşan, Tunç Ünver, Sahne Sanatçıları Meriç Sümen, Cüneyt Gökçer, Suna Korat ve Yıldız Kenter ‘Devlet Sanatçısı’ olarak 
seçildiler. 

18 Ağustos 1981 MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve 586 MHP’li ve Ülkücü Kuruluşların yöneticileri hakkındaki yargılama Ankara Sıkıyönetim 
Kom. Ask. Mahkemesi’nde başladı. Türkeş’in de aralarında bulunduğu 220 sanık için idam isteniyor. 

16 Ekim 1981 Siyasi partilerin feshedildiğine dair kanun, MGK tarafından kabul edildi. 

21 Ekim 1981 Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise 3. büyük barajı olan ‘Atatürk Barajı’ Devlet Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Org. Kenan 
Evren tarafından törenle faaliyete geçti. 

3 Kasım 1981 Kapatılan CHP’nin eski Genel Başkanı Ecevit, siyasal demeç vermek ve yaymak suçundan dolayı, Ankara Sıkıyönetim Kom. Ask. 
Mahkemesi’nce, tek celse süren yargılanmasından sonra 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

26 Aralık 1981 Eski Cumhuriyet Senatosu Başkanı ve eski Başbakan Suat Hayri Ürgüplü öldü. 

21 Ocak 1982 THKP-C davası başladı. 30 kişinin idamı isteniyor. 

29 Ocak 1982 Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal Arıkan, ASALA terör örgütü mensubu Hanpig Harry Sasunyan’ın düzenlediği suikast 
sonucu şehit oldu. Terörist Sasunyan, 16.06.1984’de biten yargılamasında ömür boyu hapse mahkum oldu. 

27 Şubat 1982 DEV-SOL davası başladı. 186 kişinin idamı isteniyor. 

4 Mart 1982 Abdi İpekçi’yi öldürmekten sanık Mehmet Ali Ağca’nın idam kararı Danışma Meclisi tarafından onandı. 

17 Mart 1982 Eski Gümrük Bakanı Tuncay Mataracı, ‘rüşvet almak’ suçundan dolayı 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

7 Nisan 1982 İstanbul’da, 2 Haziran 1981 yılından sonra yapılan bütün gecekonduların yıkılmasına karar verildi. 



9 Nisan 1982 Ottowa (Kanada) Büyükelçimiz Kani Güngör ve Ticaret Ateşemiz Cengiz Haktemur, Ermeni ASALA teröristlerince düzenlenen 
suikastten yaralı olarak kurtuldular. 

13 Nisan 1982 ‘Adam kayırma, usulsüzlük, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma, nüfuz ticareti ve çıkar sağlamak’ suçlamasıyla Yüce Divan’da 
yargılanan, Eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar, 9 yıl 8 ay hapis ve 5.250.000 TL para cezasına çarptırıldı. 

23 Nisan 1982 TRT, renkli yayına başladı. 

27 Nisan 1982 Bülent Ecevit, BBC’de yayınlanan bir mektubu nedeniyle tutuklandı. 

5 Mayıs 1982 Bankerzedelere yapılacak ödeme planı açıklandı. 

6 Mayıs 1982 Boston Fahri Konsolosumuz Osman Gündüz, Ermeni ASALA örgütü tarafından şehit edildi. 

23 Mayıs 1982 Türkiye’nin 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay öldü. 

8 Haziran 1982 Lizbon (Portekiz) Büyükelçiliği İdari Ateşesi Erkut Akbay, ASALA örgütü tarafından şehit edildi. 

12 Haziran 1982 Türkiye güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu, Avrupa güzeli seçildi. 

20 Haziran 1982 Banker Kastelli olarak tanınan Cevher Özden ve eşi İsviçre’ye kaçtı. 

1 Temmuz 1982 Banker Kastelli’ye para yatıran 220.000 kişi olduğu açıklandı. 

22 Temmuz 1982 Ermeni Kızılordusu isimli terör örgütü tarafından, Rotterdam Başkonsolosumuz Kemalettin Demirer’e suikast düzenlendi, 
saldırganlardan biri yaralı olarak ele geçirildi. Demirer, yara almadan kurtuldu. 

8 Ağustos 1982 Ermeni ASALA örgütü mensubu iki teröristin, Esenboğa Havaalanı’nda yaptığı saldırıda, 8 kişi öldü, 72 kişi yaralandı. 
Teröristlerden biri ölü diğeri yaralı olarak ele geçirildi. Bu ASALA’nın Türkiye’de ki ilk eylemidir. 

11 Ağustos 1982 Ermeni asıllı Türk vatandaşı Artin Penik, ASALA terörünü protesto etmek için Taksim Meydanı’nda kendini yaktı. 4 gün komada 
kalan Penik, kurtarılamayarak vefat etti. 

21 Ağustos 1982 Cumhuriyet altını bir günde 600 liradan 1500 liraya fırladı. 

28 Ağustos 1982 Kanada Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Kurmay Albay Atilla Altıkat, ASALA teröristlerinin düzenlediği saldırı sonucunda şehit oldu. 

9 Eylül 1982 12 Eylül İhtilalından önce Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Devlet Güvenlik Mahkemelerinin tekrar kurulmasına karar 
verildi. 

10 Eylül 1982 Bulgaristan Başkonsolosluğu İdari Ateşesi Bora Süelkan, Ermeni ASALA teröristlerince şehit edildi. 

15 Ekim 1982 Yaşar Kemal, ‘İnce Memed’ isimli romanıyla, yer altı ‘Del Duca’ Edebiyat ödülünü kazandı. 

7 Kasım 1982 Yeni Anayasa için referandum yapıldı. %91.5 kabul oyu alan Anayasa ile Kenan Evren’de Cumhurbaşkanı oldu. 

2 Aralık 1982 Günaydın Gazetesi’nin yayını, Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından durduruldu. 

9 Aralık 1982 Türkiye Gazetesi’nin yayını, Sıkıyönetim Komutanlığı’nca durduruldu. 

3 Ocak 1983 Diyarbakır’da büyük facia Şehitlik Caddesi’nde yapımı 6 ay önce tamamlanan bir apartman sabaha karşı herkesin uykuda 
olduğu sırada çöktü. İlk anda 6 kişi öldü. Ancak olayın hemen ardından başlatılan ve yaklaşık bir hafta süren enkaz kaldırma 
çalışmaları sırasında bulunan cesetlerle can kaybı bilançosu 83’e yükseldi. Apartmanın eksik demir ve beton kullanımı nedeniyle 
çöktüğü belirlenirken müteahhidi yakalanarak tutuklandı. – Sırdaş hesap’larla ilgili kararname yürürlüğe girdi. İsimsiz hesaplara 
bankalarca verilen faizlerden alınacak vergi oranı yüzde 25’ten30’a yükseltilirken, nama yazılı tasarruf mevduatından kesinti 



oranı yüzde 20’ye indirildi. 

11 Ocak 1983 Yapımı kamuoyunda büyük tartışmalara �umlamız “Yatağan Termik Santralı” hizmete girdi. 

16 Ocak 1983 THY’nin İstanbul-Ankara seferini yapan Afyon isimli uçağı, Esenboğa Havaalanı’na inişte piste çakıldı, 46 kişi öldü. 

25 Ocak 1983 Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından, Cumhuriyet Gazetesi ile Milli Gazete kapatıldı. 

29 Ocak 1983 Ermeni terörist Levam Ekmekçiyan idam edildi. 

9 Mart 
 

1983 Belgrat (Yugoslavya) Büyükelçimiz Galip Balkar ve makam şoförü Necati Kaya, ASALA töröristleri tarafından şehit edildiler. 

21 Nisan 1983 Avusturya Büyükelçisi’nin eşi ve kızını öldüren Şener Yiğit idam edildi. 

25 Nisan 1983 Siyasi hayat yeniden başladı. 

9 Mayıs 1983 Kıbrıs sorunu Birleşmiş Milletler gündemine alındı. 

13 Mayıs 1983 BM, Rum yanlısı Kıbrıs tasarısını onayladı. 

14 Mayıs 1983 Türkiye, BM’nin Kıbrıs konusundaki kararının geçersiz olduğunu, Türkiye’nin bu kararı kabul etmediğini açıkladı. 

15 Mayıs 1983 12 Eylül’den sonra ilk siyasi parti olarak Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) kuruldu. 

18 Mayıs 1983 Prof. Erdal İnönü, siyasi hayattan ve görevden kaçamayacağını açıkladı, TÜBİTAK ve Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevlerinden 
ayrıldı. 

20 Mayıs 1983 ANAVATAN PARTİSİ (ANAP) kuruldu 

6 Haziran 1983 SOSYAL DEMOKRASİ PARTİSİ (SODEP) kuruldu 

16 Haziran 1983 İstanbul Kapalıçarşı’da bir saldırgan tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Saldırgan 
kaçamayınca, karnındaki bombayıda patlatarak intihar etti. 

1 Temmuz 1983 İstanbul’da taksilere taksimetre takılmasına başlandı. 

14 Temmuz 1983 Brüksel Ateşemiz Dursun Aksoy, ASALA militanlarınca şehit edildi. 

15 Temmuz 1983 Paris’in Orly Havaalanı’nda bulunan THY bürosuna, ASALA militanlarınca bomba atıldı. 7 kişi öldü, 56 kişi yaralandı. 

19 Temmuz 1983 Refah Partisi kuruldu 

14 Ağustos 1983 Tercüman ve Milliyet Gazeteleri süresiz kapatıldı. 

24 Ağustos 1983 Nokta Dergisi kapatıldı. 

27 Ağustos 1983 Nokta Dergisi ve Milliyet Gazetesi tekrar yayınlanmaya başlandı. 

24 Ekim 1983 Diyarbakır eski Belediye Başkanlarından Mehdi Zana 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

30 Ekim 1983 Erzurum ve Kars arasında sabaha karşı şiddetli deprem oldu. 34 köy yok oldu, 12 köy oturulamaz hale geldi. Rakamlar 1155 ile 
1330 ölü arası değişiyor 

2 Kasım 1983 İstanbul’da ilk defa başarılı bir böbrek nakli yapıldı. 

3 Kasım 1983 GAP projesinin gerçekleşmesinde ilk adım Bitirildiği zaman dünyanın beşinci büyük barajı olacak olan Atatürk Barajı’nın temeli 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından atıldı. – OECD konsorsiyumu çerçevesinde Almanya’nın 1983 yılı taahhüdünü oluşturan 



130 milyon marklık proje kredisine ilişkin anlaşma Ankara’da imzalandı. Bu kredi, ilk 10 yılı ödemesiz 30 yılda ve yüzde 2 faizle 
geri ödenecek. 

6 Kasım 1983 Genel seçimler yapıldı. MGK’nın seçimlere katılmasına izin verdiği 3 partiden ANAP birinci parti, HP ikinci, MDP ise üçüncü parti 
oldu. 

15 Kasım 1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağımsızlığını ilan etti. Türkiye, KKTC’yi tanıdığını ilan etti. 

18 Kasım 1983 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, KKTC’nin bağımsızlık kararını geçersiz saydığını açıkladı. 

24 Kasım 1983 TBBM açıldı. Başbakan Bülent Ulusu istifa etti. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Hükümeti kurma görevini ANAP Genel Başkanı 
Turgut Özal’a verdi. 

5 Aralık 1983 Tedavüldeki paranın düşük gösterildiği ortaya çıktı. (Gizli emisyon) 

9 Aralık 1983 Erdal İnönü, yargılandığı davadan beraat etti. 

12 Aralık 1983 Kapatılan Büyük Türkiye Partisi (BTP)’nin 18 kurucu üyesi DYP’ye girdi. 

21 Aralık 1983 Ankara’da bir arabaya yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 100’den fazla binanın camları kırıldı. Olayı İslami Dava Örgütü 
üstlendi. Yapılan operasyonlarda 9 kişi yakalandı. Ankara ve İstanbul’da ele geçirilen militanların ‘Hizbul Dava-i İslami’ örgütü 
üyesi oldukları belirlendi. 

6 Ocak 1984 Türk Parasını Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklik ile ‘döviz taşımak’ suç olmaktan çıkarıldı ve alım-satımı serbest bırakıldı. 

10 Ocak 1984 Kürtaj yasallaştı. 

13 Ocak 1984 Serbest piyasada dolar 347 liraya fırladı. Karaborsa ile resmi kur arasındaki fark 34 liraya yükseldi. 

14 Ocak 1984 Kıbrıs Türk Toplumu’nun önderlerinden Dr. Fazıl Küçük, Londra’da öldü. 

19 Ocak 1984 Güneydoğu’da 66 okul, öğretmensizlikten dolayı kapatıldı. 

8 Şubat 1984 KDV, resmen uygulanmaya başlandı. Böylelikle faturalı yaşama geçilmiş oldu. 

18 Şubat 1984 Türkiye Güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu, Avrupa Güzeli seçildi. 

25 Mart 1984 Yerel seçimler yapıldı. ANAP %45’in üzerinde oy alarak yine birinci parti oldu. İstanbul Belediye Başkanlığı’nı ANAP’lı Bedrettin 
Dalan kazandı. 

28 Mart 1984 Tahran Büyükelçiliğimize, ASALA militanlarınca saldırı düzenlendi. Askeri Ateşe Yardımcısı İsmail Pamukçu ağır yaralanarak 
komaya girdi. Başkatip Servet Öktem ise hafif yaralı olarak kurtuldu. İran Polisi 7 Ermeni teröristi yakaladı. 

30 Mart 1984 ABD Dış İlişkiler Komisyonu, Türkiye’ye hibe edilen 46 milyon doların serbest bırakılması için Maraş’ın Rum yerleşimine 
açılmasını talep etti. ABD Başkanı Reagan, hibenin koşula bağlanması önerisini protesto etti. 

6 Nisan 1984 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, DYP’nin kapatılması için dava açtı. 

15 Nisan 1984 Tahran İdari Ateşesi İbrahim Özdemirci’nin evi, silahla tarandı. 

28 Nisan 1984 Tahran Büyükelçiliği Sekreteri Şadiye Yönder ve eşi Işık Yönder’e Ermeni teröristlerce saldırı düzenlendi. Işık Yönder hayatını 
kaybetti. 

8 Mayıs 1984 Türkiye, Avrupa Konseyi’ne kabul edildi. 

28 Mayıs 1984 ABD Kongresi, Türkiye’ye askeri yardımı artırmak için üç şart koştu: 1-Maraş iade edilecek, 2-Referandum ertelenecek, 3-



KKTC’de seçim yapılmayacak. 

29 Mayıs 1984 TİKKO davasında 7 idam, 8 ömür boyu hapis kararı verildi. 

15 Haziran 1984 Askerlik süresi 18 aya indirildi. 

20 Haziran 1984 Viyana Büyükelçiliği Çalışma Ateşesi Erdoğan Özen, otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu şehit oldu. Olayı 
‘Devrimci Ermeni Ordusu’ adlı örgüt üstlendi. 

26 Haziran 1984 Rusya, Karadeniz’deki ekonomik bölgesini 200 mile çıkardı. Moskova Yer altı Deniz Hukuku Konferansı’nda alınan “200 millik 
ekonomik bölge” kararının Karadeniz için de geçerli olduğunu Türkiye’ye bildirdi. Karar geçerli olursa Türk balıkçılarının 
avlanmaları büyük ölçüde kısıtlanacak ve 200 millik alandaki deniz üstü ve denizaltındaki her türlü kaynaktan yararlanma 
olanağı Sovyetler’in denetiminde olacak. Kararı tepkiyle karşıladık 

4 Temmuz 1984 Hümeyni karşıtı İranlı lider �umla Mamadi, Türkiye’ye kaçtı. 

18 Temmuz 1984 Alman Milli Takımı’nın teknik direktörü Jupp Derwall, Galatasaray ile anlaştı. 

26 Temmuz 1984 Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Nebahat Koru’nun derse başörtüsü ile girmesi, kıyafet kanunu tartışmalarını alevlendirdi. 
MDP İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve bir grup kadın milletvekili Koru’yu eleştirdi. 

6 Ağustos 1984 Irak ile ikinci petrol boru hattı için anlaşma imzalandı. 

17 Ağustos  Ayrılıkçı örgütlere mensup bir terörist örgütün Eruh ve Şemdinli ilçelerinde giriştiği silahlı saldırı sonucu çıkan çatışmada bir 
jandarma eri şehit oldu. 6’sı yaralandı. (Ayrılıkçı PKK örgütünün ilk saldırısı). – İthal malı patates piyasaya sunuldu. 

4 Eylül 1984 Tercüman Gazetesi süresiz kapatıldı. 

5 Eylül 1984 Uludağ Üniversitesi’nde bir grup kız öğrenci, başörtülerini çıkarmadıkları için Üniversiteden çıkarıldılar. 

12 Eylül 1984 ABD Temsilciler Meclisi’nde, ‘Ermeni Soykırımı Günü’ kabul edildi. Türkiye bu kararı protesto etti. ABD Temsilciler Meclisi, ‘24 
Nisan’ tarihini ise ‘İnsanın insana zulüm günü’ olarak ilan etti. Bu kararlar üzerine Türkiye-ABD ilişkileri gerginleşti. 

15 Eylül 1984 ABD ile Türkiye ilişkilerinin gerginleşmesi üzerine, Hükümet, soğukkanlı davranma kararı aldı. Tercüman Gazetesi tekrar 
yayınlanmaya başlandı. 

16 Eylül 1984 İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, Haliç’in çevresini temizlemek için Haliç kıyısında bulunan arazileri istimlâk etmeye 
başladı. İlkokullara başlama yaşı 6’ya indirildi. 

13 Ekim 1984 İsveç’te ele geçirilen bazı belgelerde, PKK’nın ASALA ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı. 

26 Ekim  Başbakan Özal’ın istifa etmesini istediği Maliye Bakanı Vural Arıkan, istifa etmeyi reddedince, Özal, Arıkan’ın azledilmesi için 
Cumhurbaşkanı’na başvurdu. Evren, Arıkan’ı azletti. 

16 Kasım 1984 Osmanlı ailesinin en yaşlı üyesi olan ve tahtın varislerinden Şehzade Nazım Efendi öldü. 

19 Kasım 1984 Ermeni Devrimci Ordusu adlı örgüt mensubu teröristlerin açtığı ateş sonucu, Viyana’da BM’de görevli Enver Ergun otomobilinin 
içinde şehit edildi. 

2 Aralık 1984 İrlanda Büyükelçimiz Gündoğdu Üstün, Dublin’deki evinde ölü olarak bulundu. 

15 Aralık 1984 Yurtdışındaki kaçak solcular işbirliği yaparak eylemlerini sürdüreceklerini açıkladılar. PKK, TİP, TKEP, TKP, TKSP ve TSİP birlikte 
çalışacaklarını ilan ettiler. 

1 Ocak 1985 Türkiye’de KDV’li yaşam kargaşayla başladı. Kimi firmalar gazete ilanlarıyla katma değer vergisini, fiyatlara katmadıklarını, 



ayrıca alınacağını açıklarken, bazı firmalar da halka bir aylık “ısınma süresi” tanıdı. Bu firmalar, ocak ayı boyunca KDV’yi 
fiyatlara yansıtmayacaklarını, kendilerinin ödeyeceğini bildirdiler. Aralık ayı içinde de, KDV’siz mal almak isteyenlerin hücumu 
nedeniyle özellikle beyaz eşyada talep patlaması yaşandı. Bu arada okul ücretlerine de KDV bindi. Maliye Bakanlığı yayınladığı 
tebliğle, bir öğretim yılı tutarını peşin yatıranların söz konusu miktarın 1985’e sarkan bölümü için KDV ödemesi gerektiğini 
açıkladı. 

3 Ocak 1985 Hükümet, NATO tarafından Pershing ve Cruise füzelerinin Türkiye’ye yerleştirilmesi teklifini, kabul etmedi. 

4 Ocak 1985 Devlet Bakanı İsmail Özdağlar yolsuzluk iddiaları üstüne istifa etti. Yerine Mustafa Tınaz Titiz getirildi. 

17 Ocak 1985 Kıbrıs Zirvesi New York’ta başladı. Denktaş ve Kipriyanu �umlamızı geldiler. 

21 Ocak 1985 Kipriyanu’nun uzlaşmaz tutumu nedeniyle, Kıbrıs zirvesi başarısızlıkla sonuçlandı. 

22 Ocak 1985 Türkiye’de bulunan Bulgaristanlı göçmenler, Birleşmiş Milletler ve Cumhurbaşkanına 1000 imzalı birer telgraf çekerek, 
Bulgarlaşmayı kabul etmeyen 12.500 Bulgar vatandaşı Türk’ün, çeşitli baskılara maruz kaldıklarını ve isimlerinin zorla 
değiştirildiğini belirterek, durumu protesto etmelerini istediler. 

5 Şubat 1985 Hayali İhracat konusundaki soruşturmalar esnasında daha pek çok şirketinde bu olaylara karıştığı tespit edildi. 

9 Şubat 1985 İstanbul’da, yıllardır görülmemiş soğuk ve kar oldu, kömür sıkıntısı başladı, su boruları dondu. 

13 Şubat 1985 Aniden bastıran kar İstanbul’da hayatı felce uğrattı, okullar 3 hafta tatil edildi. 

14 Şubat 1985 1981’de açılan MSP davasında delil yetersizliği gerekçesiyle aralarında Necmettin Erbakan’ın da bulunduğu 22 kişi beraat etti. 

16 Şubat 1985 ASALA terör örgütünün TKP (Türkiye Komünist Partisi) ile işbirliği yaptığı tespit edildi. 

19 Şubat 1985 624 sanıklı PKK Mardin davası sonuçlandı. 22 kişi idama mahkum olurken, 25 kişide ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 

20 Şubat 1985 Son 55 yılın en soğuk kışı yaşanıyor. Isı Sivas’ta -55, Antalya’da -14 dereceye kadar düştü. 

12 Mart 1985 Kanada Büyükelçiliğimizi basan 3 ASALA militanı, 11 Elçilik personelini rehin aldı. Büyükelçi Coşkun Kırca, ikinci kattan atlarken 
yaralandı. 5 saat süren operasyon neticesinde teröristler yakalandı. Operasyon esnasında bir Kanadalı Polis hayatını kaybetti. 

13 Mart 1985 Bulgaristan, Türkler konusunda taviz vermiyeceğini açıkladı. 

24 Mart 1985 Son iki gün içinde, İran’dan kaçan yaklaşık 20.000 kişi Gürbulak sınır kapısından Türkiye’ye sığındı. 

25 Mart 1985 Rahşan Ecevit, Demokratik Sol Parti (DSP) adında parti kurma çalışmalarına başladı. 

4 Nisan 1985 Balıkesir’de bir jet uçağı şehrin üzerine düştü, 15 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Bulgar Dışişleri Bakanı, ilk kez Büyükelçimiz Ömer 
Lütem’i makamına çağırarak nota vermek istedi ancak Lütem, Dışişleri Bakanı’nın çağrısına uymayarak notayı kabul etmedi. 

9 Nisan 1985 Eski MHP Lideri Alparslan Türkeş serbest bırakıldı. 

12 Nisan 1985 Türkiye, Bulgaristan’a 3. kez nota verdi. 

24 Nisan 1985 Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları Komitesi’ndeki dönem başkanlığımız reddedildi. �umlam İnan, Avrupa Meclis Başkan 
Yardımcısı oldu. 

10 Mayıs 1985 Türkiye’de dünya standartlarına uygun ilk bulaşık makinesi “Leydi”, Arçelik firması tarafından üretildi. 72 parça yemek takımını 
bir defada yıkayabilen makine KDV hariç 280 bin liradan satılacak.  

14 Mayıs 1985 DYP Kongresinde, Hüsamettin Cindoruk Genel Başkanlığa seçildi. 



15 Mayıs 1985 Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek Türkiye’ye geldi. İlk defa bir Mısır Devlet Başkanı Türkiye’ye gelmiş oldu. 

29 Mayıs 1985 Cumhurbaşkanı Evren tarafından 2. Boğaz Köprüsü’nün temeli atıldı. 

1 Haziran 1985 Türk, Amerikan ve Alman bilim adamları, 21 yıllık kazının sonucunda dünyada en eski köyün Diyarbakır’da bulunduğunu ortaya 
çıkardılar. 

4 Haziran 1985 Dışişleri Bakanlığı, Filibe Başkonsolosluğumuzun ablukaya alınması ve 2 Bulgar savaş uçağının hava sahamızı ihlal etmesi 
üzerine Bulgaristan’a 4. kez nota verdi. 

5 Haziran 1985 Sözde Ermeni Soykırım Tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi’nde reddedildi. 

17 Haziran 1985 Mehmet Ali Ağca, kendisini hapisten eski Tekel Bakanı Tuncay Mataracı’nın kaçırdığını söyledi. 

10 Haziran 1985 KKTC’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Rauf Denktaş kazandı. 

11 Haziran 1985 Polis Yasa Tasarısı’na gösterilen tepkiler neticesi Özal, tasarının biraz yumuşatılması için talimat verdi. Anayasa Mahkemesi, 
‘yabancılara mülk satışını öngören’ yasayı iptal etti. 

20 Haziran 1985 Konya’nın Karaağa kasabasının ANAP’lı Belediye Başkanı Mehmet Topuz, oruç yedikleri gerekçesiyle 16 kişiye 10’ar bin lira para 
cezası kesti. 

17 Temmuz  Bugün yürürlüğe giren ambalaj standardına göre ambalajı üzerinde mala ilişkin bilgileri içeren etiket bulunmayan mallar 
piyasada satılamayacak. Üzerindeki bilgilerin yanlış ya da yanıltıcı olduğunun saptanması durumunda bu malları satanlar 
hakkında yasal işlem yapılacak. 

25 Temmuz 1985 Ürdün Ankara Büyükelçiliği 1. Katibi Ziad Cevdet Satı, İslami Cihad örgütünce öldürüldü. 

29 Temmuz 1985 Yeşilköy Havaalanı’nın adı Atatürk Havaalanı olarak değiştirildi. 

30 Temmuz 1985 Bulgaristan Meriç Nehri’nin sularını barajda topladı. İpsala Ovası susuz kaldı. 

8 Ağustos 1985 Erzurum Aşkale’de halkın ‘su su’ diye bağırmasına kızan Başbakan Turgut Özal konuşmasını yarıda kesti ve İlçe’yi terk etti. 

11 Eylül 1985 Cumhuriyet tarihinin en büyük aşı kampanyası Cumhurbaşkanı Evren tarafından başlatıldı. Kampanya ile 5 milyon çocuk 
aşılandı. 

27 Eylül 1985 Koruculuk sistemi faaliyete geçti. Güvenlik Güçlerinin olmadığı yerlerde, güvenliği korucular sağlayacak. 

1 Ekim 1985 Bursa’da Bulgaristan göçmenleriyle görüşen Yer altı Af Örgütü temsilcisi Hugh Poulton, Türk Azınlığın adlarının zorla 
değiştirildiğini ve baskı uygulandığını rapor etti. 

6 Ekim 1985 Nakşibendi tarikatından Şeyh Mahmut Hoca, Fatih’teki Yavuz Sultan Selim Camii’nde verdiği vaazda, kadınlara, TV 
seyretmemelerini, gazete okumamalarını söyledi. Cumhuriyet Savcılığı Şeyh Mahmut Hoca hakkında soruşturma başlattı. Yunan 
Başbakanı Andreas Papandreu, 1976’da Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Bern Anlaşması’nı tanımadığını ilan etti. 

16 Ekim 1985 Düzenlediği İzmir Mitingi’nde haremlik-selamlık bölümleri oluşturan Refah Partisi hakkında soruşturma açıldı. 

17 Ekim 1985 PKK’nın elebaşını Abdullah Öcalan’ı Suriye’den resmen istedik. 

19 Ekim 1985 Genel nüfus sayımı yapıldı. Nüfusumuzun 51.4 milyon olduğu açıklandı. 

31 Ekim 1985 AET’nin Türkiye temsilcisi Morgan’ın aleyhimizdeki raporunu, İrlandalı parlamenter John Taylor Türkiye’ye verdi. 

4 Kasım 1985 Adıyaman Vali Yardımcısı İdris Kurtkaya hakkında, PKK’yı övücü konuşmalar yaptığı gerekçesiyle dava açıldı. 



14 Kasım 1985 Demokratik Sol Parti (DSP) kuruldu. Genel Başkanlığı’na Rahşan Ecevit seçildi. 

28 Kasım 1985 Dolmabahçe Sarayı’nın Harem dairesi halka açıldı. 

9 Aralık 1985 Bulgaristan’daki baskılar nedeniyle Yunanistan’a kaçan üç Türk ailesi, Bulgaristan’ın iade talebine Yunanistan Yüksek 
Mahkemesi’nin olumsuz yanıt vermesi üzerine kurtuldular. Türkiye, soydaşlarımızı Yunanistan’dan istedi. 20 Aralık’ta Anayurda 
getirildiler. 

11 Aralık 1985 ABD Başkanı Reagan ve BM Genel Sekreteri, Bulgaristan’da Türklere yapılan baskıları, İnsan Hakları Günü’nde kınadılar. 

12 Aralık 1985 Türk işçisi kılığına girerek, Almanya’da Türklere yapılan baskıları yaşıyan ve bu yaşadıklarını kitaplaştıran Alman yazar Günter 
Wallraff’ın ‘En Alttakiler’ isimli kitabı 1 milyon adet sattı. Wallraff, kitabının tüm gelirini Türklere bıraktığını açıkladı. 

13 Aralık 1985 SSCB, Karadeniz’de Türklerin 10 yıl süre ile kalkan balığı avlamasını yasakladı. Kalkan balığı, Sovyetler’e ait bölgeden çıkıyordu 
ve Türk balıkçılar ancak izinle kalkan avlıyorlardı. 

16 Aralık 1985 SHP Adana Milletvekili Cüneyt Canver, karakollarda işkenceden 113 kişinin öldüğünü iddia ederek TBMM’ye bir liste ve işkence 
aleti verdi. 

24 Aralık 1985 Emeklilik yaşı kadınlarda 55, erkeklerde 60 olarak kabul edildi. 

20 Ocak 1986 Soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına aldı. Erzurum’da sıcaklık -35 dereceye düşerken, batıda Abant Gölü ve doğuda Aras 
Nehri dondu. 

24 Şubat 1986 1985 Einstein Bilim Ödülü’nü Prof. Dr. Üner Tan kazandı. 

7 Mart 1986 Lazkiye’de 4 kişinin saldırısına uğrayan ve yaylım ateşine tutulan PKK örgütü lideri Abdullah Öcalan, yaralı olarak kurtuldu. 

12 Mart 1986 Hükümet, 12 Eylül öncesi yasaklı siyasetçilerin konuşma yasağını kaldırdı. 

18 Mart 1986 Solun önde gelen bazı isimlerinin ve PKK’dan kopan bazı kişilerin katılımıyla yurtdışında kurulan ‘Sol Birlik’ adı altındaki yeni 
örgüt, Türkiye’ye karşı eylem kararı aldı. Sol Birlik adlı örgütte, Behice Boran, Ahmet Kaçmaz, Kemal Burkay, Teslim Töre, 
Haydar Kutlu ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın eşi Kesire Öcalan yer alıyor. 

28 Mart 1986 Kürdistan Ulusal Cephesi (ERNK) lideri terörist Mahsun Korkmaz Siirt’te ölü olarak ele geçirildi. Mahsun Korkmaz, Öcalan’ın 
celladı olarak tanınıyordu. 

22 Nisan 1986 Daha önce yabancıların Türkiye’de mülk edinebileceklerine dair çıkan ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen kanun bazı 
değişiklikler yapılarak tekrar kabul edildi. 

25 Nisan 1986 Osmanlı Padişahı Sultan 5. Mehmet Reşad’ın torunu ve tahtın 2. varisi Ömer Fevzi Osmanoğlu, Ürdün’ün Amman şehrinde öldü. 

29 Nisan 1986 SSCB’de Kiev yakınlarında Çernobil Nükleer Santrali’nde kaza oldu. Radyoaktif sızıntı güçlükle kontrol altına alınabildi ve 
Santral’in diğer bölümlerine sıçrama ihtimali önlendi. Ancak meydana gelen sızıntı ile oluşan radyoaktif bulutlar başta Türkiye 
olmak üzere, tüm Karadeniz ülkeleri ile SSCB’yi etkisi altına aldı. 

16 Mayıs 1986 Radyasyonun, Türk turizmini de olumsuz etkilediği açıklandı. Eyüp Can, Dünya Boks Şampiyonası’nda bronz madalya aldı. Can, 
daha sonra Danimarka vatandaşlığına geçeceğinin açıkladı. 

4 Haziran 1986 9 Eylül Üniversitesi’nde, açık saçık giyindiği gerekçesiyle bir kız öğrenci bir Polis Memuru tarafından tartaklandı. Polis hakkında 
soruşturma açıldı. 

23 Haziran 1986 İnsan Hakları Komisyonu Helsinki İzleme Komitesi, Bulgaristan’da 1.500 Türk’ün öldürülüp cesetlerinin Tuna Nehri’ne atıldığını, 



1.500 Türk’ün de Belene Adası’na sürüldüğünü açıkladı. 

12 Temmuz 1986 Jaguar araba firmasının Türkiye temsilcisi Zeki Küçükberber, Başbakan Özal’ın kızı Zeynep Ekren’e 50 milyon değerinde bir 
Jaguar hediye etti. Arabayı kabul eden Zeynep �umla ve eşi Asım �umla, olayın basına aksetmesi üzerine hediyeyi geri 
verdiler. Ancak olay yatışmadı, yolsuzluk iddiaları iyice büyüdü. 

15 Temmuz 1986 Zeynep Ekren’e Jaguar hediye eden galeri sahibi Zeki Küçükberber’in Jaguar servis istasyonu Belediye’nin buldozerleri ile yıkıldı. 
Kaçak binanın yıkılmaması için galeri sahibinin Jaguar’ı hediye ettiği ortaya çıktı. 

27 Temmuz 1986 Bülent Ecevit, 6 yıl aradan sonra ilk defa Karabük’te bir konuşma yaptı. 

9 Ağustos 1986 Türkiye’nin, Federal Almanya Stuttgart Başkonsolosluğu’nda, Ermeni teröristlerce benzin dökülerek yangın çıkarıldı. Maddi zarar 
meydana geldi. 

10 Ağustos 1986 Türk Silahlı Kuvvetleri, karadan ve havadan yaptığı operasyonla Kuzey Irak’ta bulunan PKK’nın 22 kampını yerle bir etti. 300 
teröristin öldürüldüğü açıklandı. 

22 Ağustos 1986 Bir süredir hasta olan 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar 104 yaşında vefat etti. Hükümet resmi yas ilan etti. Ailesinin isteği 
üzerine, doğumyeri olan Umurbey’e defnedilmesine karar verildi. 

3 Eylül 1986 Doğu Karadeniz’de yetişen fındıkta radyasyon olduğu açıklandı. 

6 Eylül 1986 Neva Şalom Katliamı. İstanbul Kuledibi’nde bulunan Neva Şalom Sinagogu’nu ayin esnasında basan teröristler önce silahla ateş 
açtılar daha sonra Sinagog’un içine el bombaları atarak kaçtılar. 21 kişi öldü, onlarca yaralı var. Teröristlerden ikisininde el 
bombaları atarken bombaların patlaması sonucu öldükleri tespit edildi. Olayı, İslami Direniş, İslami Cihad, Filistin İntikam Kuzey 
Arap Birliği gibi örgütler üstlendi, ancak kesin deliller bulunamadı. 

23 Eylül 1986 Doğu Karadeniz’de yetişen fındıkta AET standartlarının üstünde radyasyon bulunması üzerine Hükümet fındığa el koydu ve İl 
sınırlarının dışına çıkartılmasını yasakladı. 

6 Ekim 1986 TRT’nin 2. kanalı resmen yayına başladı. 

9 Ekim 1986 Yabancılara mülk satışını öngören yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından ikinci defa iptal edildi. 

24 Kasım 1986 AET, Türk işçilerin serbest dolaşım hakkını kabul etmedi. 

26 Kasım 1986 Türkiye’nin Avustralya Melbourne Başkonsolosluğu’nda patlama meydana geldi. Patlama ile ilgili olarak 3’ü kadın 8 Ermeni, 
Avusturalya Polisi tarafından yakalandı. 

5 Aralık 1986 Çayda radyasyon olduğu söylentisi halk arasında panik yarattı, çay satışları önemli ölçüde düştü. 

16 Aralık 1986 UNICEF’in 40. yıldönümünde çocuk hastalıklarına karşı mücadelede Türkiye örnek ülke gösterildi. 

19 Aralık 1986 Keşan İpsala bölgesinde iki Yunan eri sınır hattını geçip topraklarımıza girdi. Nöbetçilerimizin uyarılarına rağmen Yunanlılar bir 
manga askerle karşılık verince çatışma çıktı. Hudut karakol Komutanı Teğmen Hakan Türkyılmaz ve Er Mehmet Kalyoncu şehit 
oldu. 

2 Ocak 1987 Cumhurbaşkanı Evren, ‘kızların, başörtüyle okullara giremiyeceğini’ söyledi. 

10 Ocak 1987 Adana’da Cumhurbaşkanı Evren’in de katıldığı Rektörler düzeyindeki toplantıda, türbanın kesinlikle yasaklanmasına dair karar 
alındı. İran İslam Cumhuriyeti’nin Sesi Radyosu’nda yayınlanan Mollalar bildirisinde ‘Türkiye’de türbanın yasaklanması’ kınandı. 

13 Ocak 1987 Pek çok hamile kadının radyasyon yüzünden sakat çocuk doğurma endişesiyle kürtaj oldukları açıklandı. Samsun’da sebebi 



belirlenemeyen 22 sakat doğum olduğu açıklandı. 

14 Ocak 1987 Federal Almanya’nın Köln şehrinde Cemalettin Kaplan’ın (Kara ses) Türkler arasında irtica kampanyası sürdürdüğü ortaya çıktı. 

19 Ocak 1987 Tahran’da yayın yapan bir radyo, Türkiye’deki �umlamızı�la isyana çağırdı. 

24 Ocak 1987 Hakkari’de bir düğün evini basan PKK militanları, evin içine bacadan el bombası attılar, 8 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. 

28 Ocak 1987 KKTC Hükümeti, sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle Türkiye’den şampuan ve deterjan ithalini yasakladı. Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Cahit Aral’ın ‘Radyasyon tehlikesi yoktur. Hele çayda hiç yoktur’ şeklindeki açıklamasından hemen sonra, Yer altı bir 
rapor, Karadeniz’deki radyoaktivite oranının tehlikeli bir şekilde yükseldiğini açıklıyordu. 

1 Şubat 1987 Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde yapılan bir araştırmada ‘Türkiye’de üretilen deterjanlarda, kanser dahil �umlamı hastalığa 
yol açabilecek maddeler olduğu ve kullanımının sağlığa uygun olmadığı’ tespit edildi. 

6 Şubat 1987 Yazar Aziz Nesin, Cumhurbaşkanı Kenan Evren aleyhinde, ‘Aydınlar dilekçesini imzalayanları eleştirirken kişiliğine yönelik ağır 
bir saldırı olduğu’ gerekçesiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500.000 liralık manevi tazminat davası açtı. 

7 Şubat 1987 Başbakan Özal, ABD’nin Houston kentinde başarılı bir By-Pass ameliyatı oldu. “Beni Türk doktorlarına emanet ediniz…” kim 
demişti? 

9 Mart 1987 Aralıksız yağan kar İstanbul’da hayatı felce uğrattı. Kalınlığı 1 metreyi bulan kar yüzünden okullar 3 gün, resmi daireler 2 gün 
tatil edildi. Şehirde ekmek sıkıntısı �umlamızı�la. 

8 Nisan 1987 6 yıldır devam eden MHP davasında, Türkeş dışındaki tüm parti yöneticileri beraat etti. Türkeş ise 11 yıl hapse mahkum oldu. 

23 Nisan 1987 24 Nisan’ı ‘Ermeni soykırım kurbanlarını anma günü’ kabul eden tasarı, ABD Temsilciler Meclisi Komisyonunda 4’e karşı 14 oyla 
kabul edilerek Genel Kurul’a gönderildi. ABD Temsilciler Meclisi Komisyonu’nun Ermeni yanlısı tasarıyı kabul etmesi Türkiye-ABD 
arasındaki ilişkileri iyice gerginleştirdi. Washington Büyükelçimiz Şükrü Elekdağ Türkiye’ye çağrıldı. 

4 Mayıs 1987 Van’da bir grup öğrencinin, oruç tutmayan öğrencilerin bulunduğu kafeteryayı basmaları üzerine çıkan çatışmada 1 öğrenci 
öldü, 7 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. 

5 Mayıs 1987 Türban yasağını protesto etmek için açlık grevine başlayan Ankara İlahiyat Fakültesi öğrencileri, Dekan Prof. Dr. Meliha 
Ambarcıoğlu’nun ‘İsteyen istediği kıyafetle okula girsin’ demesine rağmen eylemlerinden vazgeçmediler. 

16 Mayıs 1987 Ermeni terör örgütü ASALA bir açıklama yaparak, ‘Olası bir Türk-Yunan savaşında, Yunanistan’ı kendi yolları ve yöntemleri ile 
destekleyeceklerini’ belirttiler. 

17 Haziran 1987 Resmi bir ziyaret için Türkiye’ye gelen İran Başbakanı Mir Hüseyin Musavi, Anıtkabir’i ziyaret etmek istemediğini söyledi. 

14 Ağustos 1987 PKK militanları, Siirt’in Eruh İlçesi’ne bağlı Milan Mezrası’na bir baskın düzenlediler. 19’u çocuk ve kadın olmak üzere 25 kişiyi 
katlettiler. 

28 Ağustos 1987 İlkokula başlama yaşı 6’ya indirildi. 

6 Eylül 1987 Siyasi yasakların kalkmasına dair yapılan referandumda, %50.16 evet oyu ile siyasi yasaklar kaldırıldı. Çok renkli bir kampanya 
dönemi yaşandı. Başbakan Özal, üzerinde ‘No No’ yazılı tişörtler ile mitingler düzenledi. 

13 Eylül 1987 Rahşan Ecevit DSP Genel Başkanlığı’ndan istifa etti. Bülent Ecevit DSP Genel Başkanı oldu. 

13 Ekim 1987 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk öldü. 

21 Ekim 1987 Türkiye’de montajı yapılan ilk savaş uçağı ‘Savaşan Şahin’ F-16, yapılan törenle resmen uçuruldu. 



29 Kasım 1987 7 partinin katılımıyla Genel Seçimler yapıldı. DSP, RP, MÇP ve IDP barajı aşamadı. ANAP birinci parti olurken SHP ikinci, DYP ise 
üçüncü parti oldu. 

12 Ocak 1988 İstanbul Mecidiyeköy’de İETT bilet fiyatlarına yapılan zammı protesto eden yüzlerce kişi, Polis ile çatıştı. Belediye yaptığı zammı 
geri aldı. 

25 Ocak 1988 Türkiye, Birleşmiş Milletler’in ‘İşkence, insanlık dışı ve küçültücü muamele ve ceza ile mücadele antlaşması’nı imzaladı. 

27 Ocak 1988 Doç. Dr. Server Tanilli’nin, ‘Nasıl Bir Demokrasi İstiyoruz’ adlı kitabı, DGM kararı ile toplatıldı. 

28 Ocak 1988 THY, iç hat seferlerinde sigara içmeyi yasakladı. 

30 Ocak 1988 Döviz fiyatlarının ani yükselmesi üzerine panik yaşanmaya başlandı, serbest döviz piyasasının kalbi Tahtakale’de yaşanan 
arbedenin üzerine Polis copla müdahale etti. 

2 Şubat 1988 2000’e Doğru Dergisi, Hükümete hitaben yazıldığını iddia ettiği ‘MİT Raporu’nu yayınladı. Bu rapor büyük tartışmalara neden 
oldu. 

9 Şubat 1988 Hükümet, 2000’e Doğru Dergisi’nde yayınlanan MİT raporunun asılsız olduğunu açıkladı. Derginin bu sayısı, İstanbul 
Savcılığı’nca toplatıldı. 

12 Şubat 1988 Dr. Ziya Özel’in zakkum bitkisiyle kanseri tedavi ettiğine dair çalışmaları TRT’de ilk haber olarak verildi. Bu haber büyük yankı 
uyandırdı. 

17 Şubat 1988 65 yaşındaki kanser hastası İzzet Şakacı, TRT’de ki ‘zakkumla kanser tedavisi’ programından etkilenerek bahçesindeki zakkum 
bitkisini (Zakkum zehirli bir bitkidir) kaynatıp içince öldü. 

28 Şubat 1988 Ankara İbn-i Sina Hastanesi’nde, bir erkek hastaya yapay kalp takıldı. 

22 Mart 1988 İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Henry Miller’in ‘Oğlak Dönencesi’ ve Ahmet Altan’ın ‘Sudaki İz’ romanlarının toplatılmasına 
karar verdi. 

27 Mart 1988 Sol görüşlü 29 tutuklu ve hükümlü, Metris Askeri Cezaevi’nden tünel kazarak kaçtılar. 

6 Nisan 1988 Yer altı Camel Trophy Rallisi’ni Ali Deveci ve Galip Gürel’den oluşan Türk ekibi kazandı. 

8 Nisan 1988 TRT Yönetim Kurulu, bazı sözcüklerin TV’de söylenmesini yasaklayan ‘yasak sözcük’ genelgesini kaldırdı. 

10 Nisan 1988 Paris’in enbüyük konser salonu Zenith’te sahneye çıkan İbrahim Tatlıses’in konseri PKK teröristlerince basıldı. 

27 Nisan 1988 Avrupa Halter Şampiyonasına katılan Naim Süleymanoğlu, 3 dünya rekoru kırarak 3 altın madalya aldı. 

2 Mayıs 1988 ASALA terör örgütünün kurucusu ve lideri Agop Agopyan öldürüldü. 

5 Mayıs 1988 20.000 liralık banknotlar tedavüle sürüldü. 

7 Mayıs 1988 Metris Askeri Cezaevi’den tünel kazarak kaçan firarilerden 9’u Yunanistan’a kaçmak üzereyken yakalandı. 

10 Mayıs 1988 Başbakan Turgut Özal’ın annesi Hafıze Özal öldü. Hafıze Özal’ın, Süleymaniye Camii avlusuna gömülmesi tartışmalara yol açtı. 
Saltanat düşüncesi! 

22 Mayıs 1988 Galatasaraylı Tanju Çolak, 39 golle Avrupa Gol Kralı oldu. Böylece, 1963’de Galatasaraylı Metin Oktay’ın 38 gollük rekorunuda 
kırmış oldu. 

23 Mayıs 1988 Atina Büyükelçiliğimizde çalışan iki görevlinin otomobiline bombalı saldırı düzenlendi. Maddi hasar meydana geldi. 



7 Haziran 1988 Cumhurbaşkanı Evren, hayali ihracatçıları hapis cezasından kurtaran yasayı veto etti. 

10 Haziran 1988 Mehmet Ali Birand’ın Milliyet Gazetesi’nde yayınlanan, Abdullah Öcalan ile yaptığı röportaj İstanbul DGM Savcılığı’nca 
durduruldu. 

3 Temmuz 1988 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü törenle açıldı. Başbakan Turgut Özal, eşi Semra Özal ile birlikte kendi kullandığı arabayla 
köprüden ilk resmi geçişi yaptı. Trabzon’un Maçka İlçesi Çatak Köyü’nde meydana gelen heyelanda 64 kişi öldü. 2 ev, 3 işyeri 
ve 1 İlkokul tamamen toprak altında kaldı. 

14 Temmuz 1988 ANAP Kongresi’nde, Kartal Demirağ isimli şahıs Başbakan Turgut Özal’a kürsüde konuşma yaparken tabanca ile ateş etti, 
elinden yaralanan Özal, diğer kurşunun kürsüdeki mikrofona isabet etmesi sayesinde kurtulabildi. Saldırgan Kartal Demirağ’ın, 
salonda bulunan güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirilmesinden sonra, Başbakan Özal’a ilk müdahale salonda bulunan sağlık 
görevlilerince yapıldı. Soğukkanlılığını koruyan Özal, eli sargılı olarak konuşmasına devam etti. Konuşmasında: “Allah’ın verdiği 
canı, O’nun izni olmadan kimse alamaz.” Dedi. Kartal Demirağ’ın, hiçbir örgütle bağlantısı olmadığı ve bu eylemi tek başına 
yaptığı açıklandı. Başbakan Özal, daha sonra Cezaevi’nde Demirağ ile görüştü ve O’nu affettiğini açıkladı. 

24 Ağustos 1988 Anıtkabir’e gömülen 27 Mayıs ve 21 Mayıs şehitleri subay ve erlerin naaşları Cebeci Şehitliği’ne nakledildi. 

1 Eylül 1988 Türkiye ile SSCB arasındaki Sarp sınır kapısı açıldı. Başbakan Özal, Irak’tan kaçıp Türkiye’ye sığınan Peşmergelerin 10 ayrı 
kampta barındırılacağını açıkladı. 

3 Eylül 1988 Eski Başbakanlardan Ferit Melen öldü. 

6 Eylül 1988 Denizli Belediye Başkanı Ziya Tıkıroğlu, İbrahim Tatlıses’in vermek istediği konseri iptal etti. Tıkıroğlu, iptal gerekçesi olarak; 
“Ben, kadın döven, kadın dövmekle övünen bir adamı kültür sanat merkezimize sokmam” dedi. 

11 Eylül 1988 SHP Genel Başkanı İnönü’nün, Başbakan Özal için ‘Menderes’e benzemesin sonu’ sözü büyük tepkiye neden oldu. 

20 Eylül 1988 Seul Olimpiyat oyunlarında mücadele eden Naim Süleymanoğlu, Olimpiyat rekoru kırarak altın madalya aldı. 

11 Ekim 1988 Akaryakıt ile başlayan zam sağanağı tüm hızıyla devam ediyor. 

19 Ekim 1988 Federal Almanya’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Evren’e ‘liyakat nişanı’ verildi. 

9 Kasım 1988 Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası’nda İsviçre’nin Neuchatel Xamax takımını 5-0 yendi (İlk maç 3-0 Neuchatel lehine). 
Neuchatel takımı, maç öncesi ve sonrasında çıkan olayları bahane ederek maçın iptali için UEFA’ya başvurdu. İsviçre takımının 
bu davranışı tüm Türkiye’de büyük bir tepkiye neden oldu. Avrupa’nın en iyi avukatları tutularak, takımımızın aleyhine karar 
alınması önlendi. Böylece ilk kez bir Türk takımı Şampiyon Kulüpler Kupası’nda çeyrek finale kaldı. 

10 Kasım 1988 Atatürk, Hükümet’in aldığı karar ile 50. ölüm yılında yas tutulmadan anıldı. 

15 Kasım 1988 Atina’da Akropolis Turnuvası’na katılan Türk asıllı Bulgar eskrimci Sezgin Şakirov (Şakiroğlu), Atina Büyükelçiliğimize sığındı. 
Şakirov daha sonra Türkiye’ye getirildi. 

23 Kasım 1988 Ankara DGM, Başbakan Özal’a suikast düzenleyen Kartal Demirağ’ı önce ölüm cezasına çarptırdı, daha sonra cezasını 20 yıla 
indirdi. 

28 Kasım 1988 Başbakan Özal’ın Tercüman Gazetesi’ne verdiği demeçte Cumhuriyet Gazetesi’ni ‘Babıali’nin Pravdası’ diye nitelemesi üzerine 
Cumhuriyet Gazetesi’nin açtığı davada, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özal’ı, 500.000 lira manevi tazminat ödemeye 
mahkum etti. 

30 Kasım 1988 Türk satranç ustası Suat Atalık, 28. Satranç Olimpiyatları’nda satrançta en yüksek kategori olan ‘Yer altı Usta’ ünvanını aldı. 



1 Aralık 1988 Öğrenci affı ve giyim kuşamın serbest bırakılmasına dair yasa, Cumhurbaşkanı Evren tarafından, ‘giyimde serbestlik zararlıdır’ 
gerekçesiyle veto edildi. 

3 Aralık 1988 YÖK Genel Kurulu, disiplin yönetmeliğinde yaptığı değişiklik ile ‘Dini inançlar nedeniyle saçların ve boynun kapatılmasını’ serbest 
bıraktı. 

15 Ocak 1989 Bülent Ecevit, DSP Genel Başkanlığı’na seçildi. 

22 Ocak 1989 Türkiye güzeli Meltem Hakarar, Moskova’da düzenlenen Yer altı Güzellik Yarışması’nda birinci oldu. 

25 Ocak 1989 Bir organize suç örgütünün, Türkiye ile İngiltere arasında böbrek ticareti yaptığı ortaya çıkarıldı. 

6 Şubat 1989 SHP, ‘Kürtler ayrı bir halktır’ dediği öne sürülen Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy’u partiden geçici olarak ihraç etti. 

9 Şubat 1989 Banker Kastelli olarak tanınan Cevher Özden, konkordato ilan etti. 

7 Mart 1989 Anayasa Mahkemesi, üniversitelerde uygulanan türban serbestisini Anayasa’ya aykırı bularak ilgili kanunları ve kararları iptal 
etti. 

12 Mart 1989 Türban yasasının iptali nedeniyle yurdun çeşitli yerlerinde yapılan gösteriler bugünde devam etti. 

15 Mart 1989 Galatasaray, cezası nedeniyle, Almanya’nın Köln şehrinde oynadığı Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final rövanş maçında 
Monaco ile 1-1 berabere kalarak yarı finale çıktı. İlk maçı Galatasaray, Monaco’da 1-0 kazanmıştı. 

26 Mart 1989 Erken yerel seçimler yapıldı. SHP (%28.2 oy) 39 İl Belediye Başkanlığı, DYP (%25.6 oy) 16 İl Belediye Başkanlığı, ANAP (%21.9 
oy) 3 İl Belediye Başkanlığı, RP 5 İl Belediye Başkanlığı ve MÇP 3 İl Belediye Başkanlığı kazandı. Bir İli Bağımsız aday kazandı. 

2 Nisan 1989 İstanbul’da, gece yarısı, Okmeydanı’nda bulunan ESKA, Fındıklı’da bulunan Sabancı Holding ve Şişli’de bulunan ENKA 
binalarında ard arda patlamalar meydana geldi, olayı DEV-SOL üstlendi. 

11 Nisan 1989 Tokat’ın DYP’li Belediye Başkanı, 400 dolayındaki hayvanı katlettirerek Hayvanat Bahçesi’ni kapattı. 

18 Nisan 1989 Türkiye’de ilk tüp bebek, İzmir’de Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi’nde dünyaya geldi. 

25 Nisan 1989 Karayollarında çalışan 120.000 işçi, bütün Türkiye’de çıplak ayakla yürüyerek, içinde bulundukları zor durumu protesto ettiler. 

20 Mayıs 1989 Sovyet Yüzbaşısı Aleksander Zurev, SSCB Hava Kuvvetleri’nin en gelişmiş uçağı Mig 29 ile Türk radarlarına yakalanmadan 
Trabzon Havaalanı’na mecburi iniş yaptı. Uçaktan yaralı olarak çıkan Zurev, ABD’ye iltica talebinde bulundu. 

21 Mayıs 1989 Bulgaristan, ülkesinde yaşayan Bulgar vatandaşı Türkleri Avusturya üzerinden zorunlu göçe tabi tutmaya başladı. Çoluk çocuk 
demeden binlerce Türkü yollara döken Bulgaristan, Türkiye’nin bütün uyarılarına rağmen göçü durdurmaya yanaşmadı. 

23 Mayıs 1989 Siirt’in Eruh İlçesinde PKK militanları ile Güvenlik Güçleri arasında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu, 19 terörist ölü olarak 
ele geçirildi. 

2 Haziran 1989 Bulgaristan, 20 gündür Avusturya üzerinden sürdürdüğü zorunlu göçü direkt Türkiye üzerinden yapmaya başladı. Kapıkule ve 
Dereköy sınır kapılarında tam bir insanlık dramı yaşanıyor, binlerce kadın, çocuk, yaşlı Türk, aç ve sefil bir halde, bir an önce 
Türkiye’ye geçebilmeye çalışıyor. 

6 Haziran 1989 Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Hükümetin İran’ın dini Lideri Humeyni’nin ölümü üzerine aldığı tüm yurtta bayrakları yarıya 
indirme kararına uymayacağını belirtti ve Çankaya Köşkü’ndeki bayrakları indirtmedi. 

12 Haziran 1989 Fenerbahçe 1. Lig Şampiyonu oldu. 

13 Haziran 1989 Bulgaristan’ın zorunlu göçe tabi tuttuğu Türklerin sayısı 12.000’i buldu. 



14 Haziran 1989 Kapalı yerlerde, her türlü toplu taşıma araçlarında ve bekleme salonlarında sigara içmeyi yasaklayan kanun kabul edildi. Bu 
kanunla sigara reklamı yapmakta yasaklandı. 

15 Haziran 1989 Aksaray, Bayburt, Karaman ve Kırıkkale İl yapıldı. İl sayısı 71’e çıktı. 

22 Haziran 1989 Cudi dağında PKK teröristleri, 1’i Astsubay olmak üzere 11 kişilik timi pusuya düşürerek şehit ettiler. 

30 Haziran 1989 Bulgaristan’daki soydaşlarımız akın akın Türkiye’ye geliyor, Bulgarların binbir baskılarına ve işkencelerine maruz kalan 
soydaşlarımız Türkiye’ye girebilmek için günlerce aç ve sefil bir halde yürüyerek geldiklerini, Bulgarların kendilerine her türlü 
işkenceyi yaptıklarını belirtiyorlar. Hükümet’in, soydaşlarımızın rahatça girebilmeleri için sınır kapılarını koşulsuz olarak açma 
kararına rağmen Bulgarlar her Türk’e Türkiye’ye girmeden önce ellerinden gelen her türlü zorluğu çıkartıyorlar. Kırklareli’nde 
kurulan göçmen misafirhanesine yerleştirilen soydaşlarımıza, yurdumuzun her yerinden ve yurtdışında yaşayan Türklerden 
yardım yağıyor. 

16 Temmuz 1989 Bulgaristan’dan gelen soydaşlarımızın sayısı 160.000’i buldu. Türkiye’nin ve Dünyanın bütün uyarılarına kulak tıkayan 
Bulgaristan, göçü olanca hızıyla devam ettiriyor. 

31 Temmuz 1989 Türkiye, İngiliz vatandaşlarına vize uygulayacağını açıkladı. 

5 Ağustos 1989 Döviz alım satımı serbest bırakıldı. 

15 Ağustos 1989 Gümüşhane’nin Şiran İlçesi’ne bağlı Kozağaç Jandarma Karakolu’nu basan TİKKO militanları, 1 Astsubay, 6 Er ile Köyün eski 
muhtarını şehit ettiler. 

4 Eylül 1989 Siirt Valiliği, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği’nin kararına istinaden, 6 kişiye daha bölge dışına çıkmaları için bildirimde bulundu. 
Siirt/te uygulanan ‘Sürgün’ uygulaması, kamuoyunda büyük tepki ile karşılandı. 

6 Eylül 1989 İçişleri Bakanlığı, kamuoyunun büyük tepkisi üzerine, Olağanüstü Hal Bölge Valiliği’nden, ikinci bir emre kadar kimsenin 
sürgüne gönderilmemesini istedi. 

12 Eylül 1989 Ortaokul ve Liselerde yabancı dil zorunlu ders oldu. 

17 Eylül 1989 Atina’da yapılan Dünya Halter Şampiyonası’nda Naim Süleymanoğlu 3 altın madalya kazandı. 

6 Ekim 1989 İstanbul’un Pendik, Kartal ve Kadıköy kıyılarına binlerce ölü balık vurdu. Balıkların oksijensizlik nedeniyle öldükleri tespit edildi. 

12 Ekim 1989 SHP’li 7 Milletvekili, Paris Kürt Enstitüsü ile Fransa Özgürlük Vakfı’nın ortaklaşa düzenledikleri ‘Kürt Ulusal Kimliği ve İnsan 
Hakları’ konulu konferansa katılmak üzere Fransa’ya gittiler. 

25 Ekim 1989 Kanlı terör örgütü DEV-SOL’un lideri Dursun Karataş ile örgütün önde gelen isimlerinden Bedri Yağan, Sağmalcılar Cezaevi’nden 
firar ettiler. 

31 Ekim 1989 Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun yeterli olduğu 3. tur oylamada DYP ve SHP’lilerin katılmamasına rağmen, 263 
Milletvekilinin oyu ile Turgut Özal, Türkiye Cumhuriyetinin 8. Cumhurbaşkanı seçildi. 

5 Kasım 1989 Anayasa Mahkemesi’nin ‘Türbanla derse girilemiyeceğini hükme bağlayan kararı’ üzerine yurdun çeşitli yerlerinde protesto 
gösterileri yapılmaya başlandı. 

9 Kasım 1989 Çankaya Köşkü’nde düzenlenen törenle, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren görevini 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a devretti. 
Turgut Özal, Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan 2 saat sonra Hükümeti Kurma görevini TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut’a 
verdi. 

10 Kasım 1989 İstanbul’da, türban yasağını protesto eden bir grup eylemci, Basın Müzesi Sanat Galerisi’ni basarak 150’ye yakın eseri tahrip 



ettiler. SHP ve DYP, Cumhurbaşkanı Özal’ı protesto etmek için Anıtkabir’de düzenlenen devlet törenine katılmayarak kendi 
törenlerini düzenlediler. 

25 Kasım 1989 PKK teröristleri, Hakkari Yüksekova’ya bağlı İkikaya Köyü’nde 21 kişiyi katlettiler. 

21 Aralık 1989 Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi olarak gelen soydaşlarımızdan 86.297’sinin geri döndüğü açıklandı. 

28 Aralık 1989 Hükümet, üniversitelerde, türban ve başörtüsü takılmasını serbest bıraktı. 

5 Ocak 1990 İrticai faaliyetlere karıştıkları gerekçesiyle, Hava Kuvvetleri’ne mensup 15 subay ve astsubay ordudan atıldı. 

10 Ocak 1990 Anayasa Mahkemesi, ‘fahişe ve hayat kadınlarına yönelik tecavüzün’ daha hafif hapis cezası ile cezalandırılmasını Anayasa’ya 
uygun buldu. 

12 Ocak 1990 Zorunlu askerliğe hayır kampanyası başlatan Dr. Tayfun Gönül’ün röportajını yayınlayan Güneş Gazetesi, İstanbul DGM 
tarafından toplatıldı. 

18 Ocak 1990 Kamuoyunda ‘Kıyak Emeklilik Yasası’ olarak anılan, Milletvekillerinin emeklilik haklarını düzenleyen yasa TBMM’de kabul edildi. 

31 Ocak 1990 Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy, düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldü. Türk Hukuk Kurumu ve 
Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı, Anayasa Profesörü Muammer Aksoy, Ankara’da Bahçelievler semtinde evine girerken, 
kimliği belirlenemeyen üç kişinin silahlı saldırısı sonucu öldü. Cinayeti şimdiye kadar adı duyulmamış “İslami İntikam Örgütü” 
üstlendi. Öldürme gerekçesi olarak da “Prof. Aksoy’un tesettür konusundaki tutumu” gösterildi. 

5 Mart 1990 Türkiye’nin ilk yabancı Menkul Kıymetler Fonu Vakıfbank tarafından oluşturuldu. “Vakıfbank 5. Menkul Kıymetler Yatırım Fonu” 
Newyork, Frankfurt, Londra ve Lüksemburg borsalarına kote edilmiş menkul kıymetlerden oluşturuldu. Fonun katılma belgeleri 
Türk Lirası üzerinden satılacak. – Turşuya standart getirildi. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) patlıcan, biber, lahana, hıyar ve 
karışık turşuda bulunması gereken özellikleri hazırladığı standartlarla belirledi. Turşu, sağlığa zararlı olmayan plastik laklı 
teneke, cam, kavanoz gibi kapalı ambalajlarda satılabilecek. 

7 Mart 1990 Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazarı Çetin Emeç ile şoförü, düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldüler. Gazeteci-
yazar Çetin Emeç, bu sabah Suadiye’deki evinden göreve gitmek üzere çıktığı sırada, kimliği henüz saptanamayan kişiler 
tarafından tabancayla öldürüldü. Olay sırasında Emeç’in yanında bulunan şoför Sinan Ercan da hayatını kaybetti. Saldırganlar 
ise kaçtı. Olay tüm yurtta büyük tepki yarattı. 1935 yılında İstanbul’da doğan Çetin Emeç, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ni bitirmiş, daha öğrencilik yıllarında babası Selim Ragıp Emeç’in sahibi olduğu Son Posta Gazetesi’nde gazeteciliğe 
başlamıştı. Daha sonra Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde Genel Yayın Yönetmenliği, Hürriyet Gazetesi Genel Koordinatörlüğü 
yapan Çetin Emeç, köşe yazılarıyla da tanınıyordu. 

13 Mart 1990 Hava Kuvvetleri’nden, ‘irtica’ nedeniyle 146 subay ve astsubayın daha ordudan ilişiği kesildi. 

15 Mart 1990 2 gün önce Mardin kırsalında öldürülen 13 PKK militanından birinin Nusaybin’de yapılan cenaze töreninde olaylar çıktı. 1 kişi 
öldü. Olayların büyümesi üzerine, sokağa çıkma yasağı kondu. 500’e yakın kişi gözaltına alındı. 

21 Mart 1990 Elazığ’da, Alarko firmasına ait bir otobüsü durduran PKK’lı teröristler, 9 kişiyi katlettiler. 

5 Nisan 1990 ‘Özal’a suikastta meçhul tanık’ haberinin yer aldığı Sabah Gazetesi’nin dağıtımına yasak kondu. Günaydın, Güneş, Milliyet ve 
Sabah Gazetelerinin bürolarında, Polisçe arama yapıldı. 

16 Nisan 1990 Türk �umlamızı�ları üç yıl süren çalışmalar sonunda halen 14 ülkede üretilebilen nükleer araştırma reaktörünü yapmayı 
başardılar. Küçükçekmece’de ilki 1961 yılında Amerikalılar, ikincisi 1977 yılında Türk-Fransız ortaklığıyla gerçekleştirilen nükleer 
reaktörlerden üçüncüsü kendi teknisyenlerimizce yapıldı. “Türk reaktörü-1” adı verilen reaktör 450 metreküp su bulunan bir 



havuzla 18 metre 70 santim derinlikte kuruldu. Beş megavat gücündeki reaktörün çalıştırılması için gerekli uranyum – 235 
yakıtı da Fransa’dan sağlandı.  

24 Mayıs 1990 İstanbul’da Belediye temizlik işçilerinin sürdürdüğü grev yüzünden, şehrin çeşitli yerlerinde oluşan çöp yığınları, halkın sağlığını 
tehdit edici boyuta ulaştı. Salgın hastalık tehlikesi artıyor. 

26 Mayıs 1990 Hükümet, genel sağlığı tehdit ettiği gerekçesiyle, İstanbul’da Belediye işçilerinin grevini durdurdu. Her köşe başında oluşan çöp 
yığınları nihayet toplanmaya başlandı. 

11 Haziran 1990 Şırnak’ın Güçlükonak İlçesi’ne bağlı Çevrimci Köyü’nü basan PKK’lı teröristler, 12’si çocuk, 7’si kadın ve 4’ü köy korucusu olmak 
üzere 27 kişiyi katlettiler. 

19 Haziran 1990 Kara yoluyla hacca gidişler iptal edildikten sonra onbinlerce hacı adayı hacca gidemedi ve büyük karışıklıklar meydana geldi. 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Said Yazıcıoğlu istifa etti. Başbakan Akbulut, Yazıcıoğlu’nun istifasını kabul etmedi. 

20 Haziran 1990 Viyana’da açılacak olan ‘Anadolu’nun Görkemi’ adlı sergi için gönderilen 7.500 yıllık Ana Tanrıça heykeli çalındı. Dünya 
Ekonomik Forumu ve Yer altı Yönetim Geliştirme Enstitüsü’nün yıllık raporunda Türkiye’nin “Rekabet gücü yüksek sanayileşmiş 
ülkeler arasında 21’inci sırada yer aldığı” açıklandı. Rapora göre ilk dört sırada Japonya, İsviçre, ABD ve Almanya yer alıyor. – 
Ziraat Bankası’ndan yeni kredi kartı Ziraat-Visa adıyla yeni bir kredi kartı uygulaması başlattı. Bu kartla otomatik makinelerden 
para çekmenin yanı sıra, ücretsiz sigorta olanaklarından yararlanılabilecek. 

27 Haziran 1990 1.000 liralık madeni paralar piyasaya sürüldü. 

12 Temmuz 1990 İMKB kurulduğundan bu yana bugün ilk kez 4000 puan sınırını geçti ve günü 4229 puanla kapattı. Bu yükselişte Koç Holding 
hisselerinin aşırı artışı etkili oldu. 

30 Temmuz 1990 Siirt-Pervari yolunda PKK teröristleri ile çıkan çatışmada Garnizon Komutanı, Jandarma Bölük Komutanı ile 5 er şehit oldular. 

2 Ağustos 1990 Irak, Kuveyt’i yuttu. Irak Ordusu 18 bin kilometrekarelik, 967 bin nüfuslu ülkeyi 4 saatte işgal etti. Irak Devlet Başkanı 
Saddam, işgale gerekçe olarak Kuveyt’in bol petrol üretip fiyatları düşürmesini gösterdi, Kuveyti Irak’ın ili olarak ilan etti. İşgal 
tüm dünyadaki tepki yaratırken, Türkiye-Irak petrol boru hattının kapatılması gündeme geldi. 

5 Ağustos 1990 Irak Başbakan birinci yardımcısı Taha Yasin Ramazan Ankara’ya geldi. Taha Yasin, yetkililerle yaptığı görüşmede Türkiye’nin bu 
olayda tarafsızlığını korumasını ve petrol boru hattını kapatmamasını istedi. Bakanlar Kurulu toplantısında ise Birleşmiş Millet 
Güvencesi Konseyi’nden bir karar çıkması ya da yer altı bir eylem birliği halinde petrol boru hattının kapatılabileceği görüşü ağır 
bastı. 

7 Ağustos 1990 Türkiye, Irak petrol boru hattını kapattı. Bakanlar Kurulu’nda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Irak için aldığı ambargo 
kararları görüşüldü. Özal, Birleşmiş Milletler Kararları’na uyulacağını açıkladı. Bu arada petrol fiyatları yükselirken, İMKB’ninde 
hisse senetleri düşmeye başladı. Paranın altına yöneldiği bildirildi. 

17 Ağustos 1990 Körfez Krizi nedeniyle gözlerin çevrildiği İncirlik Hava Üssü’nün kapıları ilk kez basına açıldı. 

17 Eylül 1990 27 Mayıs darbesinin ardından idam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye 
Bakanı Hasan Polatkan’ın naaşları, feribotla İmralı Adası’ndan İstanbul’a getirildi. Devlet töreniyle Topkapı’da yaptırılan Anıt 
Mezara defnedildi. 

26 Eylül 1990 Milli İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT) uzun yıllar çalıştıktan sonra Müsteşar Yardımcılığı görevinden emekli olan Hiram Abas, 
İstanbul’da özel otomobilinin içinde uğradığı bir suikast sonucu şehit edildi. Anayasa Mahkemesi’nce 2 kez iptal edilen, daha 
sonra Cumhurbaşkanı Özal tarafından veto edilen, kamuoyunda ‘Kıyak emeklilik yasası’ olarak bilinen Milletvekillerinin emeklilik 



haklarını düzenleyen kanun TBMM’de grubu bulunan 3 partinin (ANAP, SHP, DYP) desteğiyle tekrar kabul edildi. 

6 Ekim 1990 Doçent Doktor Bahriye Üçok, kendisine kargoyla gönderilen paketi açarken, paketteki bombanın patlaması sonucu öldü. Eski 
milletvekillerinden, SHP Parti Meclisi üyesi Bahriye Üçok laiklik üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmış, laikliği savunarak türbana 
karşı çıkmıştı. Suikastı “İslami Hareket Örgütü” adındaki örgüt üstlendi. 

22 Ekim 1990 Barajlardaki su seviyesinin tehlikeli ölçüde düşmesi üzerine, İstanbul’da yağmur bombası atıldı. Yağan yoğun yağmur, 
barajlardaki su seviyesini yükseltti. 

11 Kasım 1990 Eski Başbakanlardan Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak öldü. 

12 Kasım 1990 Hacettepe, Ankara, Gazi ve ODTÜ’de bazı öğretim üyeleri, ‘Türbanı ve Laiklik karşıtı akımları’ protesto etmek amacıyla derslere 
girmediler. Bazı öğretim üyeleri Anıtkabir’e yürüdüler. 

15 Kasım 1990 Aileden sorumlu Devlet Bakanı Cemil Çiçek’in ‘Flörtün fahişelikten ne farkı var’ şeklindeki açıklaması büyük tepkilere neden 
oldu. 

23 Kasım 1990 Politika sahnesinde yeni bir isim Prof. Dr. Tansu Çiller. Boğaziçi Üniversitesi İktisat profesörlerinden Tansu Çiller Doğruyol 
Partisi’ne katıldı. Çiller, Özal’ın izlediği ekonomik politikaya yaptığı eleştirilerle tanınmıştı. – Tarım ürünlerinin ihracatında vergi 
kaybını önlemek ya da azaltmak için ticaret borsalarının müteselsil sorumluluk sınırı genişletildi. Maliye Bakanlığı’nın tebliğine 
göre borsalarda kote edilen ürün ihracatında gelir vergisi tevkifatının yapılması için borsa tescil beyannamesi istenecek. 

1 Aralık 1990 İlk Türk robotu “Altınay” İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde üretildi. 1.90 metre boyundaki Altınay hiç hata yapmıyor, 4 
kiloya kadar her yükü istenilen yere taşıyor, ortalama büyüklükteki bir odayı 15, bir otomobili 12 dakikada boyuyor ve insandan 
10 kat daha hızlı ve kusursuz davranıyor. – Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı 48 bin maden işçisi ile MTA arasındaki 
sözleşmede anlaşma sağlanamayınca greve başlayan işçiler madene inmediler. Maden işçisine fırıncılar bedava ekmek 
dağıtacak, belediye su parasını tahsil etmeyecek, işçilere gıda yardımı başlıyor. Maden İşçileri Sendikası Başkanı Şemsi Denizer 
“Taleplerimiz karşılanıncaya kadar greve devam” dedi. 

3 Aralık 1990 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay, istifa etti. Torumtay istifa gerekçesini “İnandığım prensiplerle ve devlet 
anlayışımla hizmete devamı mümkün görmediğim için istifa ediyorum” sözleriyle açıkladı. İstifanın nedeni Özal’la Körfez 
politikası konusunda ters düşmesi olarak gösteriliyor. Genelkurmay Başkanlığı’na Orgeneral Doğan Güreş atandı. 

18 Aralık 1990 MİT’te uzun yıllar çalışan ve önemli görevlerde bulunan Ferdi Tamer, silahlı saldırı sonucu şehit edildi. 

27 Aralık 1990 Türkiye’de ilk özel limanın yapımına başlandı. Gemlik Limanı ve depolama tesislerinin temeli bugün Cumhurbaşkanı Özal 
tarafından atıldı. Finansmanını Pamukbank’ın üstlendiği tesise Bisaş firması yüzde 86, Gemlik Belediyesi yüzde 14 oranında 
ortak. 142 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan liman RO-RO taşımacılığına da cevap verebilecek ve 36 milyar liraya mal 
olacak. 

28 Aralık 1990 Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘Çok Gizli’ damgası taşıyan 70 adet belge çalındı. Belgeleri çaldığı iddia edilen Bakanlık görevlisi 
İrfan Kaya Ülgen tutuklandı. 

9 Ocak 1991 Emekli Yarbay Ata Burcu, uğradığı bir silahlı saldırı sonucu şehit oldu. 

12 Ocak 1991 Türkiye’nin Irak sınırındaki askeri sığınak bölgesinde bulunan askerlerin terhisleri durduruldu. Güneydoğu halkı, batıya doğru 
yoğun bir şekilde göç etmeye başladı. 

17 Ocak 1991 İncirlik Hava Üssü’nden kalkan ABD uçakları, Irak’taki hedefleri bombaladı. 

19 Ocak 1991 İncirlik’ten kalkan ABD uçaklarının saldırısı artarak devam ediyor. CNN televizyonu Irak’ın bombalanışını naklen bütün dünyaya 



duyuruyor. Böylece, dünyada ilk defa bir savaş, canlı olarak yayınlanmış oldu. 

21 Ocak 1991 Olası bir Irak saldırısına karşı, Türkiye’de belirli noktalara Patriot savunma füzeleri yerleştirildi. 

25 Ocak 1991 ‘Kürtçe konuşmayı ve şarkı söylemeyi yasaklayan’ 2932 sayılı kanun yürürlükten kaldırıldı 

28 Ocak 1991 Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi: “Körfez Savaşı’ndaki tutumu nedeniyle Türkiye’nin cezalandırılması gerekir.” Dedi. 

18 Mart 1991 Irak’ta ki savaştan kaçan Kürtler (Peşmergeler) Türkiye’ye sığınmaya başladılar. 

20 Mart 1991 Adana’da Nevruz Bayramı nedeniyle ateş yakmak ve yürüyüş yapmak isteyen göstericilere, Polis müdahale etti. Çıkan olaylarda 
çok sayıda yaralanan oldu, göstericiler ise 4 Polis arabasını tahrip etti. Yaklaşık 80 kişi gözaltına alındı. 

22 Mart  Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın büyük oğlu Ahmet Özal, 2 milyar lira sermayeli, birinci sınıf hizmet verecek bir havayolu şirketi 
kurdu. İç hatlarda hizmet verecek olan VİP Air Turizm AŞ, Sultan Air’in uçaklarını kullanacak. –Merkez Bankası, 4080 liraya 
tırmanan dolara müdahale etti. Müdahale sonucu dolar yüzde 9’luk düşüşle 3710 liraya indi. 

24 Mart 1991 DSP’nin 2. Kurultayı’nda Genel Başkanlığa yeniden Bülent Ecevit seçildi. SHP ile birleşme önerisi ise reddedildi. 

26 Mart 1991 Türk-Metal İş Sendikası yöneticilerinden Mustafa İnci, Türkiye Komünist İşçi Hareketi adlı örgüt militanlarınca öldürüldü. 

3 Nisan 1991 İkinci bir göç dalgası, Türkiye sınırına dayandı. Kürt ve Türkmen yüzbinlerce Iraklı Türkiye’ye veya İran’a geçebilmek için 
mücadele ediyor. Sınırda bulunan mayınlı alana giren binlerce kişinin ise öldüğü bildirildi. 

7 Nisan 1991 Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk, DEV-SOL militanlarının düzenlediği saldırı neticesi şehit oldu. 

8 Nisan 1991 Türkiye’ye sığınan Iraklıların (Peşmergelerin) sayısının 300.000’i bulduğu belirtildi. 

9 Nisan 1991 İstanbul Şehzadebaşı’nda içinde 120 Yunanlı Turistin bulunduğu 2 katlı otobüs, akli dengesi bozuk bir kişinin saldırısı sonucu 
tamamen yandı. Saldırgan ile birlikte 3’ü çocuk, 36 kişi yanarak öldü, 6 kişi ağır yaralandı. 

27 Nisan 1991 Irak Başkonsolosluğu’ndan ateş açarak 2 kişiyi öldüren koruma görevlisi, Konsolosluk yetkililerince Türk Polis’ine teslim edildi. 

28 Nisan 1991 Bingöl’ün Solhan İlçesi Öğretmen Evi’ne, PKK militanlarınca saldırı düzenlendi. Saldırıda Kaymakam Metin Ateş, Savcı Mehmet 
Türksever ve Orman Müdürü Ahmet Yener şehit oldular. 

23 Mayıs 1991 DEV-SOL terör örgütünün üstlendiği olaylarda; Ankara’da emekli Jandarma Korgeneral İsmail Selen; Adana’da Jandarma Bölge 
Komutanı Tümgeneral Temel Cingöz şehit edildiler. 

13 Haziran 1991 Türkiye ve KKTC, aldıkları kararlarla her iki ülkeye giriş çıkış yapacak kişilerde pasaport zorunluluğunu kaldırdı. Giriş ve çıkışlar 
için yalnızca nüfus cüzdanının yeterli olacağı açıklandı. –Türk Ceza Kanunu’nda yapılan bir düzenlemeyle, bilgisayar program ve 
verilerini çalanlarla bunları kullanılmaz hale getirenlerin hapis ve para cezasına çarptırılması hükmü getirildi. 

16 Haziran 1991 Başbakan Yıldırım Akbulut, ANAP Genel Başkanlığı’nı kaybetmesi üzerine Başbakanlık’tan istifa etti. 

17 Haziran 1991 Cumhurbaşkanı Özal, Hükümeti kurma görevini ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz’a verdi. 

6 Temmuz 1991 Muğla Valiliği’ne atanan Lale Aytaman, Türkiye’nin ilk kadın valisi olarak göreve başladı. 

10 Temmuz 1991 Kendilerini Polis olarak tanıtan kişilerce evinden alındıktan 3 gün sonra ölü olarak bulunan HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat 
Aydın’ın Diyarbakır’daki cenazesi gösteriye dönüştü. Çıkan olaylarda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

22 Temmuz 1991 Anayasa Mahkemesi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi’nin (TBKP) kapatılmasına karar verdi. 

2 Ağustos 1991 Nemrut Dağı’ndaki bir kır kahvesini basan PKK militanları 10 Alman turisti kaçırdı. 



9 Ağustos 1991 Nemrut Dağı’nda kaçırılan Alman turistler serbest bırakıldı. 

14 Ağustos 1991 Olağanüstü Hal Bölge Valisi Hayri Kozakçıoğlu yaptığı basın toplantısında, 10 Alman turistin kaçırılma olayı hakkında; 
‘Almanya’da başlayıp yine Almanya’da biten bir senaryo olduğunu, kaçırılma gibi bir olay olmadığını’ belirtti. 

16 Eylül 1991 Sabah Gazetesi, Turgut Özal’ın 1983 seçimlerini kazanmasının ardından, ABD’nin Ankara Büyükelçisi’ne yazdığı iddia edilen 
‘Şükran Mektubu’nu yayımlaması kamuoyunda büyük tepki yarattı. Cumhurbaşkanı Özal, mektubun ve imzanın sahte olduğunu 
belirterek Sabah Gazetesi aleyhinde ‘sahtekarlık’ iddiası ile 5 milyar liralık tazminat davası açtı. 

29 Eylül 1991 İstanbul Metrosu’nun inşaatı başladı. 

2 Ekim 1991 Fener Rum Ortodoks Patriği Papadopulos Dimitrios öldü. 

10 Ekim 1991 İstanbul Bahçelievler ve Pendik’te iki Polis aracına düzenlenen saldırılarda, 4 Polis ve 1 Bekçi şehit oldu. 

13 Ekim 1991 Devlet Sanatçısı ünvanı verilen 36 sanatçıdan 6’sı (Süreya Koral, Zühdü Müridoğlu, Yaşar Kemal, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Hüseyin 
Gezer ve Ömer Lütfi Akad) devlet sanatçısı ünvanını reddettiler. 

14 Ekim 1991 Eski MİT Müsteşarı, emekli Orgeneral Adnan Ersöz, DEV-SOL militanlarınca düzenlenen saldırı sonucu şehit edildi. 

19 Ekim 1991 PKK tarafından kaçırılarak Kuzey Irak’a götürülen 7 Türk askeri serbest bırakıldı. 

25 Ekim 1991 Hakkari Çukurca’ya bağlı Çınarlı ve Çayırlı Köylerindeki Sınır Karakollarını roketatar ve toplarla basan yaklaşık 500 kişilik PKK 
teröristleri, 17 Eri şehit ettiler. Saldırıdan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak’ta bulunan PKK kamplarını imha etmek için 
‘Sınır ötesi Operasyon’ düzenledi. 

29 Ekim 1991 İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani, Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a bir mesaj göndererek, İstanbul Boğazı’ndan geçerken 
yakalanan silah yüklü Kıbrıs Rum bandıralı geminin serbest bırakılmasını istedi. 

6 Kasım 1991 19. Dönem çalışmalarına başlayan TBMM’deki ant içme töreni olaylı geçti. HEP kökenli Milletvekillerinin, PKK Bayrağı’nın rengi 
olan ‘sarı-kırmızı-yeşil’ renkli yaka mendilleri ile Meclis’e gelmeleri TBMM’deki diğer Milletvekilleri tarafından büyük tepki ile 
karşılandı. Yemin esnasında, HEP kökenli SHP Diyarbakır Milletvekili Hatip Dicle’nin, ‘Bu yemin metnini Anayasa baskısı altında 
okuyorum.’ Demesi, SHP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana’nın ant içtikten sonra Kürtçe slogan atması büyük tepkilere neden 
oldu. 

7 Kasım 1991 Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Hükümeti kurma görevini DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel’e verdi. 

10 Kasım 1991 RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, 12 yıl sonra ilk kez Anıtkabir’de düzenlenen resmi törenlere katıldı. SSCB’ye bağlı 
eyaletler bağımsızlıklarını ilan etmeye başladılar. Bağımsızlığı’nı ilan eden Azerbaycan Cumhuriyeti’ni tanıyan ilk ülke Türkiye 
oldu. 

12 Kasım 1991 100.000 liralık banknotlar ile 2.500 liralık madeni paralar tedavüle çıktı. 

14 Kasım 1991 İstanbul Boğazı’nda koyun yüklü Lübnan bandıralı gemi ile Filipin bandıralı gemi çarpıştı. Kazada 22.000 koyun boğaz sularına 
gömüldü. 

5 Aralık 1991 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş ve Kuvvet Komutanlarının, İstanbul’da yaptıkları denetlemeler sırasında, içtikleri 
kahvede zehirli madde saptandığı açıklandı. Olayı PKK üstlendi. 

11 Aralık 1991 Sedat Simavi’nin 38. ölüm yıldönümü dolayısıyla Kanlıca’daki mezarında yapılacak törenden az önce mezara konulan bir bomba 
patladı. Yağan yoğun kar dolayısıyla, törene katılacak gazetecileri taşıyan otobüsün gecikmesi dolayısıyla olayda ölen yada 
yaralanan olmadı. 



14 Aralık 1991 Gazeteci Egemen Bostancı, Turgut Özal’ın George Bush’a hitaben yazdığı iddia edilen ‘Şükran Mektubu’nun kendisine eski MDP 
Genel Başkanı emekli Orgeneral Turgut Sunalp tarafından verildiğini açıkladı. 

25 Aralık 1991 PKK’lı teröristler ‘Yaşasın Kürdistan’ sloganları atarak, İstanbul Bakırköy’de bulunan bazı mağazalara �umlamı kokteylleri 
attılar. Olağanüstü Hal Bölge Valisi Necati Çetinkaya’nın kardeşine ait olan Çetinkaya Mağazası’nda çıkan yangında çoğunluğu 
kadın ve çocuklardan oluşan 11 kişi öldü. Şırnak Dereler Köyü yakınlarında bulunan Jandarma Komando Birliği, yaklaşık 250 
kişilik bir PKK grubu tarafından basıldı. 2 Asteğmen, 1 Astsubay ve 6 Er şehit oldu. 

28 Aralık 1991 Seçimlere RP’den giren ve kısa süre önce RP’den istifa eden Alparslan Türkeş, 18 Milletvekili arkadaşı ile birlikte MÇP’ye girdi. 
Yapılan MÇP Kongresi’nde Genel Başkanlığa Alparslan Türkeş seçildi. 

30 Aralık 1991 Hürriyet Gazetesi’nin Ankara Temsilciliği önündeki çöp bidonuna bomba konuldu. Olayı İslami Direniş örgütü üstlendi. 

1 Ocak 1992 Araçlarda, sürücünün ve ön koltukta oturan yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu yürürlüğe girdi. 

25 Ocak 1992 İstanbul’da Galleria İş Merkezi ve Kapalıçarşı’ya bombalı saldırılar düzenlendi, 1 kişi öldü, 18 kişi yaralındı. Saldırıları PKK 
üstlendi. 

1 Şubat 1992 Şırnak’ın Görmeç Köyü’ne çığ düştü. Jandarma Komando Bölüğü ve Köy karlar altında kaldı. 91’i asker 151 kişi hayatını 
kaybetti. 

6 Şubat 1992 İstanbul DGM Başsavcısı Yaşar Günaydın silahlı saldırı sonucu şehit edildi. 

17 Şubat 1992 ANAP ve RP, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Güler İleri hakkında yolsuzluk iddiaları için ayrı ayrı gensoru önergesi 
verdiler. 

18 Şubat 1992 Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Nursal Uçurum’un makam aracına DEV-SOL militanlarınca saldırı düzenlendi. Başsavcı ağır yaralı 
olarak kurtulurken, makam şoförü ve koruma polisi hayatını kaybetti. 

20 Şubat 1992 İstanbul Ticaret Odası’na bırakılan bombalı bir çantanın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Saldırıyı PKK üstlendi. 
Vergi affı ve askerlik süresini 12 aya indiren yasalar kabul edildi. 

22 Şubat 1992 Yolsuzluk yaptığı iddiası ile hakkında gensoru verilen Devlet Bakanı Güler İleri, görevinden istifa etti. 

26 Şubat 1992 TKPML/TİKKO terör örgütü üyesi 11 tutuklu, Kayseri Cezaevi’nden tünel kazarak firar ettiler. 

1 Mart 1992 İstanbul Şişhane’de bulunan Neva Şalom Sinagogu’na bombalı saldırı düzenlendi. 1 kişi yaralandı, Sinagog’da maddi hasar 
meydana geldi. 

3 Mart 1992 Zonguldak Kozlu’da bulunan İncirharmanı Maden Ocağı’nda grizu patlaması meydana geldi. 1500’den fazla işçi toprak altında 
kaldı. 122 işçinin cesedi çıkarılırken, 150 işçinin hayatından ise ümit kesildi. 

13 Mart 1992 Erzincan’da 6.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 653 kişi hayatını kaybederken, 100.000’e yakın kişi evsiz kaldı. Rakamlar 
498 ile 653 ölü arası değişiyor 

21 Mart 1992 Nevruz kutlamaları Türkiye’yi kana buladı. Van, Şırnak, Cizre ve Adana’da PKK militanları Güvenlik Güçleri ile çatışmaya girdiler. 
Olaylarda 38 kişi öldü. Van, Şırnak ve Cizre’de sokağa çıkma yasağı kondu. 

22 Mart 1992 Şırnak Cizre’de çıkan olaylarda 3 Polis şehit oldu. Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde çıkan olaylarda 10 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. 
Hakkari Yüksekova’da çıkan çatışmada 5 kişi öldü. PKK militanları Şırnak’a roketatarlarla saldırdılar, çatışmalar tüm yoğunluğu 
ile devam ediyor. 

23 Mart 1992 Şırnak’ta PKK’lı teröristler ile dün çıkan çatışma 20 saat sonra bitirilebildi. Şırnak Valisi, halktan evlerindeki silahları teslim 



etmesini istedi. Cizre’deki olaylarda ise, Sabah Gazetesi muhabiri İzzet Keser, Güvenlik Güçleri’nin kaza kurşunu neticesi 
hayatını kaybetti. 

24 Mart 1992 MİT’e ait servis otobüsü İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı önünde DEV-SOL militanlarınca tarandı. 2 MİT mensubu şehit oldu, 9 kişi 
yaralandı. 

6 Nisan 1992 Karadeniz kıyılarında bulunan ve günlerdir kamuoyunun ilgi odağı olan Beyaz Balina, Ruslar tarafından yakalanarak geri 
götürüldü. 

9 Nisan 1992 İzmir Bornova Polis Okulu servis otobüsü, DEV-SOL militanlarınca tarandı. 1 Polis ile 1 Öğretmen şehit oldu. Olayın akabinde 
düzenlenen operasyonlarda, teröristlerden 1’i ölü 3’ü sağ olarak ele geçirildi. 

14 Nisan 1992 PKK ile girişilen çatışmalarda; Şırnak’ta 1 Teğmen, 6 Er, Elazığ’da 2 Er, Siirt’te 1 Er olmak üzere 10 Askerimiz şehit oldu. 

16 Nisan 1992 Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın Türkiye vergi rekortmeni olduğu açıklandı. 

17 Nisan 1992 İstanbul’da DEV-SOL hücre evlerine düzenlenen operasyonlarda 6’sı kadın 11 kişi ölü, 6 kişi ise sağ olarak ele geçirildi. 
Mardin’in Savur İlçesi’nde PKK ile Güvenlik Güçleri arasında çıkan çatışmada 5 Er şehit olurken 37 terörist öldürüldü. 

18 Nisan 1992 İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir Polis otosu silahlı 4 terörist tarafından tarandı. Olayda 1 Polis ile 1 Bekçi şehit oldu. 

2 Mayıs 1992 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli Polislere düzenlenen saldırıda 5 Polis Memuru şehit oldu, 1 
Komiser Yardımcısı ağır yaralandı. 

9 Mayıs 1992 1. Futbol Ligi şampiyonluğunu Beşiktaş kazandı. 

16 Mayıs 1992 Şırnak Uludere’ye bağlı Işıkveren ve Taşdelen Jandarma Karakolları’na PKK militanlarınca baskın düzenlendi. Çıkan çatışmalarda 
29 Asker şehit oldu, 36 teröristin ise öldürüldüğü bildirildi. 

17 Mayıs 1992 İstanbul Haliç’de bulunan tarihi Galata Köprüsü, köprü altındaki bir lokantada çıkan yangın yüzünden kullanılamaz hale geldi. 

1 Haziran 1992 Tatvan’da bir minibüsü durduran PKK’lılar 15 yolcuyu katlettiler. 

12 Haziran 1992 Sabah Gazetesi, diğer basın kuruluşlarının tepkisine rağmen, Kurban Bayramı’nın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü gazete 
yayınlayarak, yıllardır gelenek haline gelen, Bayramların ilk günü haricinde gazete yayınlamama ilkesini, bozdu. 

14 Haziran 1992 Türkiye’nin ilk AİDS hastası olan Murtaza Elgin (Murti) öldü. 

15 Haziran 1992 Avrupa Double Trap Atıcılık Şampiyonası’nda Türkiye takım halinde şampiyon olurken, Alp Kızılsu dünya rekoru kırarak Avrupa 
Şampiyonu oldu. 

17 Haziran 1992 Haliç’te yapılan yeni Galata Köprüsü törenle hizmete açıldı. 

18 Haziran 1992 Maddi imkânları az olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmalarını öngören ‘Yeşil Kart’ yasası 
TBMM’de kabul edildi. 

19 Haziran 1992 12 Eylül Askeri yönetimince kapatılan siyasi partilerin tekrar açılmasına olanak tanıyan yasa TBMM’de kabul edildi. 

26 Haziran 1992 Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’ne bağlı �umlam Köyü’nü basan PKK militanları, Camii’den çıkardıkları 10 kişiyi kurşuna dizdiler. 

30 Haziran 1992 Bitlis’in Hizan İlçesi’nde 2 minibüsü durduran PKK militanları, 10 yolcuyu katlettiler. 

10 Temmuz 1992 Anayasa Mahkemesi, Sosyalist Parti’nin kapatılmasına karar verdi. 

28 Temmuz 1992 Naim Süleymanoğlu, Barcelona Olimpiyatları’nda, altın madalya kazandı. 



29 Temmuz 1992 Kıbrıs Barış Harekatı’nda Deniz Kuvvetleri Komutanı ve eski CHP Milletvekili olan emekli Oramiral Kemal Kayacan, İstanbul’da 
DEV-SOL’un Silahlı Devrim Birlikleri’ne mensup militanlarınca şehit edildi. Savaş Buldan’a ait Etiler’deki bir eve sabaha karşı 
baskın düzenleyen Polis, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, eşi Mehdi Zana, kardeşi Ali İhsan Dağlı, yeğeni Alican 
Buldan ile ev sahibi Savaş Buldan’ı gözaltına aldı. 

3 Ağustos 1992 1.000 liralık banknotlar tedavülden kaldırıldı. 

6 Ağustos 1992 İlkokullarda disiplin cezası uygulaması kaldırıldı. 

10 Ağustos 1992 Kars’a bağlı Ardahan ve Iğdır İl yapıldı. Böylelikle İl sayısı 76’ya yükseldi. 

11 Ağustos 1992 PKK’lı teröristler, Siirt Eruh’a bağlı Dikboğaz Köyü Jandarma Karakolu’na roketatarlarla saldırdılar. Saldırıda 6 Er şehit oldu, 9 Er 
ise yaralandı. 

13 Ağustos 1992 DEV-SOL’un, Ankara Maltepe ve Küçükesat’ta bulunan hücre evlerine Polis tarafından baskın düzenlendi. 2’si kadın 5 militan ölü 
olarak ele geçirilirken 1’i yaralı 4 militan ise sağ olarak yakalandı. 

15 Ağustos 1992 Hürriyet Gazetesi’nin İkitelli tesislerine TEM otoyolundan ateş açıldı. Can kaybı yok. 

17 Ağustos 1992 Diyarbakır Lice ve Şanlıurfa Suruç’ta, PKK teröristlerinin saldırısı sonucu 8 Er şehit oldu. 

19 Ağustos 1992 PKK’lı yaklaşık 300 terörist Şırnak’a saldırdı. Şehri ablukaya alan teröristler önce trafoyu havaya uçurarak Şehrin elektriğini 
kestiler. Roketatar ve havan topları ile Tugay, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma ve Valiliğe ateş açtılar. Sabaha kadar süren 
çatışmalarda 3 Er ve 1 Polis şehit oldu. Sabah 6’dan itibaren sokağa çıkma yasağı kondu. 

30 Ağustos 1992 İran’dan Türkiye’ye giren yaklaşık 300 PKK’lı terörist, Alan Sınır Karakolu’na saldırdı. Ağır silahlarla saldırıya geçen teröristlere 
karşı Askerlerimiz karakolu kahramanca savundular. Çevre İllerden gelen takviye birlikler sayesinde teröristler püskürtüldü. 4 
gün 13 saat (109 saat) süren çatışma sonucunda 10 Er şehit oldu, 43 terörist öldürüldü. Zafer Bayramı töreni öncesinde 
İstanbul Vatan Caddesi’ndeki şeref tribününün altında saatli bir bomba bulundu. Tahrip gücü yüksek olduğu belirtilen bomba 
uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi. 

9 Eylül 1992 CHP tekrar açıldı. SHP’den ayrılan Antalya Milletvekili Deniz Baykal Genel Başkanlığa seçildi. 

10 Eylül 1992 Ağrı’nın Habur İlçesi kırsalında PKK militanları ile çatışmaya giren Güvenlik Güçleri, 2 güne yakın süren çatışmalar sonunda 4’ü 
kadın 22 teröristi ölü olarak ele geçirdiler. 

13 Eylül 1992 Hakkari Şemdinli’ye bağlı Aktütün Jandarma Karakolu’na baskın düzenleyen PKK teröristleri ile çıkan çatışmada 1 Astsubay, 8 
Er ve 2 Korucu şehit oldu, 30 terörist öldürüldü. 

15 Eylül 1992 Dolar, Tahtakale’de 7.600 lirayı gördü. 

19 Eylül 1992 Halkın Emek Partisi’nin (HEP) 2. Olağanüstü Kongresi’nde Genel Başkanlığa Ahmet Türk seçildi. 

20 Eylül 1992 PKK yanlısı yayın yapan Özgür Gündem Gazetesi’nin köşe yazarı Musa Anter, Diyarbakır’da silahlı bir saldırı sonucu hayatını 
kaybetti. 

27 Eylül 1992 PKK Teröristleri, Bitlis Mutki kırsalında 10 Askeri şehit etti. 

28 Eylül 1992 Edirne’nin tarihi Alipaşa Çarşısı, çıkan yangın yüzünden kullanılamaz hale geldi. 

29 Eylül 1992 PKK’lı teröristler, Hakkari Şemdinli’ye bağlı Derecik Sınır Karakolu’na baskın düzenlediler. Karakol’dan yapılan yardım çağrısı 
üzerine, yardıma gelen Cobra helikopterleri ve savaş uçakları teröristlere karşılık verdi. Çatışmada, 2 Astsubay ve 21 Er şehit 
olurken 53 terörist ölü olarak ele geçirildi. 



1 Ekim 1992 Bitlis’in Cevizdalı Köyü’nü basan PKK’lılar, 30 kişiyi katlettiler, evleri ateşe verdiler. 

14 Ekim 1992 İstanbul Metrosu’nun ikinci aşaması olan Şişli-4.Levent bölümünün temeli atıldı. 

19 Ekim 1992 Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hava ve Kara Kuvvetleri’nin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda 600 
teröristin öldürüldüğü, özellikle Hakurk kampı civarında şiddetli çatışmaların sürdüğü belirtildi. 

20 Ekim 1992 DYP ve SHP, ‘Turgut Özal’ı Cumhurbaşkanlığı’ndan indirmek için’ gerekli Anayasa değişikliği konusunda anlaştıklarını açıkladılar. 
Bingöl Solhan yakınlarında bir yolcu otobüsünü durduran PKK’lı teröristler, 19 yolcuyu kurşuna dizerek öldürdüler, 6 yolcu ise 
yaralı olarak kurtuldu. 

24 Ekim 1992 Kuzey Irak’ta imha operasyonuna devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’nın en önemli kamplarından birisi olan Hakurk 
Kampı’na girdiler. PKK’lıların güneye doğru kaçtıkları belirtildi. 

26 Ekim 1992 BM Genel Sekreterliği’nden yapılan bir açıklamada, Rum Yönetimi Lideri Yorgo Vasiliu’dan ‘Kıbrıs Cumhurbaşkanı’ olarak söz 
etmesi, Türkiye’de ve KKTC’de tepki ile karşılandı. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, düzeltme yapılmaması üzerine BM 
Genel Sekreteri Butros Gali ile olan görüşmesine gitmedi. 

27 Ekim 1992 Kıbrıs Krizi, Birleşmiş Milletler’in, bir daha böyle bir şey olmıyacağına dair güvence vermesi üzerine giderildi. 

4 Kasım 1992 5.000 liralık madeni paralar tedavüle çıktı. İstanbul’da ekmek 2.000 lira. 

5 Kasım 1992 Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Irak’ta yapılan operasyonun tamamlandığını, operasyonda 1.800 teröristin öldürüldüğünü ve 
lojistik imkânlarının imha edildiğini, operasyon esnasında 23 Askerin şehit olduğunu, 96 Askerin ise yaralandığını bildirdi. 

10 Kasım 1992 Diyarbakır’ın Hani İlçesi’ne roketatar ve havan topları ile saldıran yaklaşık 200 kişilik PKK grubu, 1 Astsubay ve 2 Polis’i şehit 
ettiler, çatışmalar esnasında 9 vatandaş da hayatını kaybetti. 

17 Kasım 1992 İstanbul’da, DEV-SOL teröristleri bir ekip otosunu pusuya düşürdüler. Ekip otosunda bulunan 4 Polis Memuru şehit oldu. 

24 Kasım 1992 İspanya’da yapılan Dünya Karate Şampiyonası’nda 80 kiloda mücadele eden Veysel Bugün dünya şampiyonu oldu. 

7 Aralık 1992 Antalya’da bir polis otobüsünü düzenlenen silahlı saldırıda 1 Komiser ile 3 Polis Memuru şehit oldu, 25 Polis Memuru ise 
yaralandı. 

27 Aralık 1992 Haldun Simavi’ye ait Sarayburnu isimli yolcu gemisi, Kuruçeşme açıklarında bombalanarak batırıldı. Olayda 1 kişi öldü. Sabotajı, 
Halkın Kurtuluş Güçleri ve DEV-SOL ayrı ayrı üstlendi. 

11 Ocak 1993 İstanbul Polisi, Lucky-S adlı Panama bandıralı bir gemide 15 ton uyuşturucu ele geçirdi. 

15 Ocak 1993 Bingöl ile Diyarbakır’ın Kulp İlçesi arasında bulunan PKK kampları havadan bombalandı. 150 PKK’lının öldüğü açıklandı. 

20 Ocak 1993 Eski ANAP hükümetlerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapan Safa Giray ve Cengiz Altınkaya’nın yolsuzluk yaptıkları 
gerekçesiyle dokunulmazlıkları kaldırıldı ve Yüce Divan’a sevk edildiler. 

21 Ocak 1993 Anayasa Mahkemesi, dini bayramlarda Bayram Gazetesi dışında gazete çıkarılmasını yasaklayan yasa hükümlerini Anayasa’ya 
aykırı bularak iptal etti. 

24 Ocak 1993 Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu, Ankara’daki evinin önünde bulunan arabasına konan bomba ile öldürüldü. Suikasti, 
saldırıdan hemen sonra İslami Kurtuluş Örgütü üstlendi, ancak bugüne kadar bir netlik kazanmadı. 

27 Ocak 1993 Uğur Mumcu’nun cenazesi, Türkiye’nin her yanından Ankara’ya gelen yüz binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Suikastte 
şüphelerin İran destekli terör örgütlerinin üzerinde toplanması cenaze törenini, laiklik, cumhuriyet ve demokrasiye bağlılık 



mitingine dönüştürdü. 

17 Şubat 1993 Jandarma Genel Komutanı Org. Eşref Bitlis’in bindiği askeri helikopter, Ankara yakınlarında düştü. Helikopterde bulunanlardan 
kurtulan olmadı. Genelkurmay, olayın teknik bir arızadan meydana geldiğini açıkladı, ancak kamuoyunda sabotaj ihtimali 
üzerinde ağırlıkla duruldu. 

24 Şubat 1993 TBMM İnsan Hakları Komisyonu, ‘Said-i Nursi’nin nereye gömüldüğünün araştırılmasını ve itibarının iadesi’ raporunu kabul etti. 

7 Mart 1993 DEV-SOL terör örgütünün Türkiye’deki beyni olarak kabul edilen Bedri Yağan, İstanbul’daki bir hücre evinde Polis’in düzenlediği 
baskın sonucu 4 militan arkadaşı ile birlikte ölü olarak ele geçirildi. 

18 Mart 1993 500.000 liralık banknotlar tedavüle çıktı. 

19 Mart 1993 PKK lideri Abdullah Öcalan ile PKK’ya göre daha ılımlı olan Türkiye Kürdistan Sosyalist Partisi lideri Kemal Burkay’ın, iki örgüt 
arasında işbirliği protokolü imzaladıkları öğrenildi. 

21 Mart 1993 Nevruz kutlamaları nedeniyle çıkan olaylarda yaklaşık 400 kişi gözaltına alındı. Balıkesir, Tunceli ve İstanbul’da çıkan 
çatışmalarda 11 kişi yaralandı. Geçen yıl şiddetli çatışmaların yaşandığı, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde ise Nevruz kutlamalarına izin 
verilmedi. 

25 Mart 1993 İstanbul Bahçelievler’de, DEV-SOL’a ait bir hücre evine baskın düzenleyen Polis, 3 militanı ölü olarak ele geçirdi. 

29 Mart 1993 DYP ile SHP’nin beraber verdikleri Anayasa değişikliği teklifinde, milletvekili yemininde yer alan ‘Laik cumhuriyete ve Atatürk 
ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağıma’ cümlesi ile ‘Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü...’ cümlesindeki ‘millet’ kelimesinin 
kaldırılması istendi. 

30 Mart 1993 Özel radyolar, izinsiz yayın yaptıkları gerekçesiyle Hükümet tarafından kapatıldı. Kapatma kararı kamuoyunda büyük tepki ile 
karşılandı. Araçlara protesto amacıyla siyah kurdeleler takıldı. 

14 Nisan 1993 Beyaz balina Aydın, 1 yıllık aradan sonra tekrar Karadeniz’in Gerze sahillerine geri döndü. 

17 Nisan 1993 Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kalp yetmezliğinden dolayı sabah saatlerinde öldü. Özal’ın ölüm haberinin 
duyulmasıyla ülkede tam anlamıyla bir şok yaşandı. Atatürk’ten sonra görevi başında ölen ikinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 
vefatı dolayısıyla 5 günlük yas ilan edildi. Yurtta ve dış temsilciliklerimizde bayraklar yarıya indirildi, spor müsabakaları iptal 
edildi, radyo ve televizyonlar yayın akışlarını değiştirdiler. 

21 Nisan 1993 Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı son yolculuğuna uğurlamak için sabahın erken saatlerinde TBMM’nden cenaze 
namazının kılınacağı Kocatepe Camii’ne kadar uzun kuyruklar oluşturdu. Kocatepe Camii’nde Generaller saygı duruşunda 
bulunurken, cenazeye katılan on binlerce kişi tekbir getirdi. Cenaze törenine 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Cumhurbaşkanı 
Vekili ve TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Başbakan Süleyman Demirel, Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, ANAP Genel 
Başkanı Mesut Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Org. Doğan Güreş, diğer tüm siyasi partilerin liderileri ile yüzü aşkın yabancı 
devlet temsilcisi katıldı. 100.000’den fazla kişinin katıldığı cenaze namazından sonra top arabasına konan Turgut Özal’ın �uml, 
başkentlilerin büyük sevgi gösterisi eşliğinde Havaalanı’na getirildi. Cenaze, uçakla İstanbul’a getirildi. 

22 Nisan 1993 Cumhurbaşkanı Özal’ın cenazesi, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra, 100.000 fazla kişinin oluşturduğu kortej 
eşliğinde Vatan Caddesi’nde yaptırılan Anıt Mezara defnedildi. Özal’ın ölümünün hemen ardından, İstanbul’a gömülme vasiyeti 
üzerine, bir Anıt Mezar yaptırılması kararlaştırılmıştı. 

28 Nisan 1993 İstanbul Ümraniye’de çöp faciası yaşandı. Hekimbaşı çöplüğünde biriken metan gazı patlayınca havaya uçan çöpler bir 
mahallenin üzerine çöktü. Çöp yığınının altında kalan 13 evde, çoğu kadın ve çocuk 39 kişi öldü. 



7 Mayıs 1993 DEP, ‘HEP’in kapatılma ihtimali üzerine’ resmen kuruldu. Genel Başkanlığa Yaşar Kaya seçildi. 

13 Mayıs 1993 1993 Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Kültür Bakanı Fikri Sağlar tarafından yazar Yaşar Kemal’e verildi. 

16 Mayıs 1993 TBMM’de yapılan 3. tur oylama sonucunda DYP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti’nin 9. 
Cumhurbaşkanı seçildi. 

25 Mayıs 1993 150’ye yakın PKK’lı terörist, Bingöl-Elazığ karayolunu kesti. 20’ye yakın aracı durdurup kimlik kontrolü yaptı. Durmayan bir 
araca ateş açıp içinde bulunan 1 asker ve 1 kadını öldürdüler. Kimlik kontrolü yaptıkları yolcuları asker ve sivil olarak ayırıp 50 
kişiyi kaçırdılar. Bunlardan 33 eri kurşuna dizerek şehit ettiler. Olay yerine gelen Güvenlik Güçleriyle girdikleri çatışmada 10 
PKK’lı öldürüldü, teröristlerin kaçırdığı 13 er, 1 polis ve 8 vatandaş kurtarıldı. Olayın duyulması üzerine Başbakan Vekili Erdal 
İnönü, Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu’ndan geçen “PKK’ya af kararnamesini” ertelediğini açıkladı. 

28 Mayıs 1993 Salman Rüşdi’nin yazdığı ‘Şeytan Ayetleri’ adlı kitabın Aydınlık Gazetesi’nde yayınlanmasını protesto eden göstericiler, Cuma 
Namazı çıkışında Kaynak Yayınevini bastılar. Polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmada 25 kişi yaralandı. 

8 Haziran 1993 Devlet Bakanlığı’ndan istifa eden Tansu Çiller, DYP Genel Başkanlığı’na resmen aday olduğunu açıkladı. 

13 Haziran 1993 DYP Olağanüstü Kongresi’nde 1. turda Tansu Çiller 574 oy alırken, İsmet Sezgin 320 ve Köksal Toptan 212 oy aldılar ve her iki 
adayda 2. tur oylamaya katılmayacaklarını açıkladılar. Yapılan ikinci tur oylamada Tansu Çiller 933 oyla DYP Genel Başkanı 
seçildi. 

15 Haziran 1993 Cumhurbaşkanı Demirel, Hükümeti kurma görevini DYP Genel Başkanı Tansu Çiller’e verdi. Böylelikle Tansu Çiller, Türkiye’nin 
ilk kadın Başbakanı ünvanını kazandı. 

27 Haziran 1993 PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın bir süre önce yaptığı ‘Turistik yörelerede saldıracağız’ açıklamasından sonra PKK, ilk saldırısını 
Antalya’da yaptı. Patlama sonucunda ölen veya yaralanan olmadı. 

30 Haziran 1993 Siirt’te Jandarma karakolu PKK’lı teröristlerce basıldı, 12 asker şehit oldu, 8 terörist öldürüldü. Teröristler, Van’da bir oteli 
kundakladılar, 11 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Diyarbakır’da, askeri bir araca ateş açıldı, 1 asker şehit oldu. 

1 Temmuz 1993 Mardin’de bir mezrayı basan PKK’lılar 7 kişiyi katlettiler. Yol kesen PKK’lılar, bir yolcu otobüsünün şoförünü ve muavinini 
öldürdüler. Bir tankeri de ateşe vererek şoförünü öldürdüler. Tansu Çiller’i protesto etmek için DYP’den istifa eden Milletvekili 
Tevfik Diker, DYP’ye geri döndü. 

2 Temmuz 1993 Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat etkinlikleri için Sivas’ta bulunan yazar Aziz Nesin’in bir gün önce yaptığı konuşmada; “Kuran’ın 
devri bitmiştir.” Demesi üzerine Cuma Namazı’ndan çıkan bazı gruplar slogan atıp yürüyüşe geçerek Vilayet önünde toplandılar. 
Aziz Nesin ve beraberindekilerin Madımak Oteli’ne geldikleri haberini alan 10.000’den fazla gösterici, Otel’in önünde toplanarak 
slogan atmaya ve Otel’i taşlamaya başladılar. Göstericilerin dağılması için Polis havaya ateş açtıysada başarılı olamadı. Bu 
sırada bazı kişiler Otel’in önünde bulunan araçları yaktılar ve Otel’in girişine benzin dökerek ateşe verdiler. Yangın kısa sürede 
üst katlara sıçradı. İtfaiye, kalabalık yüzünden Otel’e güçlükle yaklaşabildi. İçeride bulunanlar ise linç edilme korkusuyla dışarı 
çıkamadılar. Yangın’ın büyümesi üzerine, göstericiler Otel’in çevresinden uzaklaştılar, İtfaiye bu esnada yangına müdahale 
edebildi. Aziz Nesin, İtfaiye merdiveniyle Güvenlik Kuvvetlerince Otel’den çıkarıldı ve koruma altına alındı. Daha birçok kişinin 
kurtarılmasına rağmen 37 kişi yanarak veya dumandan boğularak can verdi. Olaylarda 14’ü Polis olmak üzere 60 kişi yaralandı. 
35 kişi gözaltına alındı. Olayların dahada büyümemesi için Şehirde sokağa çıkma yasağı kondu. Olay sonrasında, kameralardaki 
görüntüler üzerine 122 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltında bulunanların sayısı 157’ye ulaştı. 

3 Temmuz 1993 Muğla Bodrum’da aynı anda 4 ayrı noktada birden orman yangınları çıktı. 



11 Temmuz 1993 Türkiye Güzeli Arzum Onan, Avrupa Güzeli seçildi. 

12 Temmuz 1993 Emniyet Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Ağar atandı. 

14 Temmuz 1993 Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Güneydoğu’da Cudi, Gabar ve Tanin dağlarını, PKK’lılardan temizlemek için savaş uçakları ve kobra 
helkopterleriyle bombaladığı esnada, Iğdır Aralık’a bağlı Yenidoğan Jandarma Karakolu’nu basan teröristler, 6 Er, 1 Astsubay ve 
1 Bekçiyi şehit ettiler. Anayasa Mahkemesi, HEP’in (Halkın Emek Partisi) kapatılmasına karar verdi. 

16 Temmuz 1993 Sivas’ta Madımak Otel’inde 37 kişiyi yakarak öldürmekten sanık 157 kişiden 91’i tutuklanarak Cezaevi’ne gönderildi. 

14 Ağustos 1993 Kars’ın Digor İlçesi’nde 4.000’den fazla kişi İlçe içinde PKK bayrakları ile yürüyüşe geçti. Güvenlik Kuvvetlerinin yürüyüşü 
engellemek amacıyla ateş açmaları sonucu 5’i kadın 9 kişi öldü, 51 kişi yaralandı. 

9 Eylül 1993 ATV kuruldu. Kuruluş Sabah grubu içersinde televizyon yayıncılığı yapıyor. 

11 Eylül 1993 SHP’nin 4. Olağan Kurultayı’nda Genel Başkanlığa, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın seçildi. 

13 Eylül  Borsa, Karayalçın’ı selamladı. 10 Eylül Cuma günü 12 bin 948 olan indeks bugün 13 bin 555’e kadar çıktı. Bu çıkıştan sonra 
borsanın yılbaşından bu yana olan getirisi yüzde 238.5’e yükseldi. 

14 Eylül 1993 Hüsamettin Cindoruk, tekrar TBMM Başkanlığı’na seçildi. 

16 Eylül 1993 Ankara’da bir gün önce gözaltına alınan DEP Genel Başkanı ve Özgür Gündem Gazetesi sahibi Yaşar Kaya tutuklandı. 

21 Eylül 1993 Kanal D kuruldu. Kuruluş Doğan grubu içersinde televizyon yayıncılığı yapıyor. 

29 Eylül 1993 Antalya’da, askeri uçak bir evin üstüne düştü. Pilot ile evde bulunanlardan 7 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 

5 Ekim 1993 PKK, Siirt ve Batman’da gerçekleştirdiği baskınlarda 35 vatandaşımızı katletti. 

21 Ekim 1993 PTT’nin “T”sinin satışı Anayasa Mahkemesi’nce durduruldu. PTTnin “T”sinin özelleştirilmesi aşamasında çıkarılan kanun 
hükmündeki kararnamenin iptal edilmesi istemiyle Mümtaz Soysal ve 92 arkadaşının Anayasa Mahkemesi’nde açtığı iptal davası 
sonuçlandı. Mahkeme ilk önce “Yürütmenin durdurulması” yetkisinin olup olmadığını onayladı. 3’e karşı 8 oyla kabul edilen bu 
karar aynı zamanda bir “içtihat kararı” niteliği kazanmış oldu. (Yani Anayasa Mahkemesi herhangi bir konuda yürütmenin 
durdurulması kararı verebilir. Bu yetkiyi daha önce Anayasa Mahkemesi hiç kullanmamıştı.) İkinci oylama PTT’nin “T”si 
konusunda yürütmenin durdurulmasının oylaması oldu ve bu da 5’e karşı 6 oyla kabul edildi. Başkan Özden yürütmenin 
durdurulması yönünde oy kullandı. Üçüncü olarak kararnamenin iptali tartışıldı ve bire karşı 10 oyla iptaline karar verildi. 

22 Ekim 1993 Siirt Baykan’a bağlı Derince Köyü’nü basan PKK’lı teröristler, 9’u kadın, 13’ü çocuk 22 kişiyi katlettiler, 8 kişi ise yaralı olarak 
kurtuldu. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın, Diyarbakır Lice’de açılan ateş sonucu şehit oldu. 
İlçe’ye giriş ve çıkışlar yasaklandı ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

26 Ekim 1993 Türkiye’nin ilk etyemezler lokantası, İzmir Vejeteryan Derneği tarafından İzmir’de açıldı. Başkan Tarık Araslı, ileride kuracakları 
sistemle hormonsuz sebze ve meyve üreteceklerini açıkladı. 

23 Eylül 1993 2000 olimpiyatlarının İstanbul’da yapılması için aylardır sürdürdüğümüz çabalar sonuç vermedi. Monaco’da yapılan oylamada 
Türkiye sadece 7 oy alabildi ve ilk turda kaybetti. Olimpiyatlar, 4. turda 43 oy alan Sydney’de yapılacak. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sözen, tepkisini, “Oyunlar, zenginler kulübünün elinde bir alet olmayı sürdürüyor” sözleriyle gösterdi. 

12 Kasım 1993 Yapı Kredi Bankası, Türkiye’de ilk kez sadece üniversiteliye özel hazırlanmış “University Telecard, University World Card” ve 
kredili mevduat hesabından oluşan üniversite bankacılığı başlattı. Bu hizmetle, üniversite öğrencileri kredi kartı ile alışverişin, 
Telecard ile 24 saat bankacılık hizmetinin yanı sıra kredili mevduat hesabı ile her an kullanabilecekleri hazır krediye sahip 



olacaklar. 

13 Kasım 1993 İstanbul’un içme suyu sorununu çözecek olan “büyük melen projesi”nin finansmanında kullanılacak 1 milyar 50 milyon dolar 
tutarındaki kredinin 500 milyon dolarlık ilk dilimine ilişkin anlaşma Tokyo’da imzalandı. Projenin tamamlanmasıyla İstanbul’a 
yılda 1 milyar 484 milyon metreküp su sağlanacak. (Halen 590 milyon metreküp su veriliyor) Kredi yedi yılı ödemesiz 25 yıl 
vadeli ve yıllık yüzde 3 faizli. 

25 Kasım 1993 İSKİ skandalında ‘klor davası’na başlandı. Satın alınan klorun bedelinin yüksek gösterilerek yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla hakim 
karşısına çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, İSKİ eski Genel Müdürü Ergun Göknel, yardımcısı Ziya 
Kurtaran ve işadamı Halil Bezmen’den Göknel ve Kurtaran tutuklanarak cezaevine konuldu. 

6 Aralık 1993 Üç ayrı davadan tutuklu olan İSKİ eski Genel Müdürü Ergun Göknel’in İsviçre’deki Amerikan Discon Bank’ta 670.000 Alman 
Markı ve 30.000 Amerikan Doları bulunduğu tespit edildi. Göknel’in tüm hesaplarına el konuldu. Savcılık, İsviçre’deki paranın da 
iadesini istedi. 

12 Aralık 1993 DEP’in 1. Olağan Kongresi’nde Genel Başkanlığa Hatip Dicle seçildi. 

29 Aralık 1993 Kılavuzköy Jandarma Karakolu’nu basan teröristler, 12 Eri şehit etti. Çatışmada 7 terörist ise ölü olarak ele geçirildi. Mardin’in 
Savur İlçesi’nde devriye gezen 2 Polis Memuru teröristlerce şehit edildi. 

30 Aralık 1993 Dışişleri eski Bakanlarından İhsan Sabri Çağlayangil öldü. 

1 Ocak 1994 ‘Ateş tuğlası’ ithalinde öngörülen gümrük oranlarının indirimi Hükümet tarafından durduruldu. Bu karar en çok, Başbakan Tansu 
Çiller’in DYP Genel Başkanı seçilmesinde büyük rol oynayan DYP Van Milletvekili Yalım Erez’e yaradı. (Erez, Türkiye’nin en 
büyük ateş tuğla üreticisi olan Haznedar ateş tuğla şirketinin sahibidir.) 

5 Ocak 1994 ‘İSKİ’de yolsuzluk yaptıkları’ gerekçesiyle yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen ve SHP İl Başkanı 
Yüksel Çengel aklandılar. 

7 Ocak 1994 Askerlik tekrar 15 aydan 18 aya çıkarıldı. Yedeksubaylık 12 aydan 16 aya, kısa dönem askerlik ise 6 aydan 8 aya çıkarıldı. 

10 Ocak 1994 Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü CIA, NATO zirvesine katılmak için Belçika’ya gidecek olan Başbakan Çiller’e bu ülkede 
suikast planlandığını Türkiye’ye bildirdi. Çiller, bu gelişme üzerine yolculuğuna iki saat gecikme ile çıktı. 

13 Ocak 1994 Başbakan Tansu Çiller ile Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin arasında bir süredir yaşanan gerginlik krize dönüştü. Çetin, Brüksel’de 
Çiller’e refakat etmediği gibi dönüştede Başbakan’ın uçağı yerine THY ile döndü. Güneydoğu’da sürdürülen operasyonlarda, Kato 
Dağı’nda 64 PKK’lı öldürüldü. 

15 Ocak 1994 Moody’s şirketinden sonra Standard & Poors’da Türkiye’nin kredi notunu düşürdü. Döviz yükselmeye başlarken borsa düşüyor. 

19 Ocak 1994 Döviz serbest piyasada artışına devam ediyor, Dolar 17.100 lira, Mark 9.750 lira. 

22 Ocak 1994 Başbakan Çiller’in ‘köstebek’ olarak suçladığı DYP Genel Başkan Yardımcısı Rıfat Serdaroğlu görevinden istifa etti. 

23 Ocak 1994 PKK, Mardin’e bağlı iki köyde çoğu çocuk ve kadın olan 20 kişiyi katletti. Saldırıda kimyasal silah kullanıldığı ileri sürüldü. 

24 Ocak 1994 Türkiye’nin ilk uydusu olan Türksat 1A, Fransız Guyanası’ndan fırlatıldıktan 12 dakika sonra roketinde meydana gelen bir arıza 
neticesi havada imha edildi. 

26 Ocak 1994 Türk Lirası %13.6 oranında devalüe edildi. 24 Ocak 1980’den beri ilk kez Türk Lirası devalüe edilmiş oldu. Abdullah Öcalan’ın 
Suriye’de yıllardır ‘Ahmet Casım Musa’ adıyla yaşadığı ortaya çıktı. 

28 Ocak 1994 Türksat uydularının pahalı ve teknik olarak yetersiz olduğuna dair raporun hasıraltı edildiği ortaya çıktı. Bodrum açıklarında 



kayalıklardan oluşan Kardak Adası, Türk-Yunan ilişkilerinin birdenbire gerginleşmesine yol açtı. Olay, bir Türk gemisinin Kardak 
kayalıklarında karaya oturmasıyla başladı. Yunanlılar, adanın kendilerine ait olduğunu, Türkler’in gemiyi kurtarmaya hakları 
olmadığını öne sürdü. Bu iddia, ilişkileri gerginleştirdi. Ada etrafında Türk ve Yunan savaş gemileri dolaşmaya başladı. Bu arada, 
olayla ilgili olarak haber yapmak üzere bölgeye giden Hürriyet Haber Ajansı muhabirleri Aykut Fırat ve Cesur Sert, adaya Türk 
bayrağı dikince, ortalık büsbütün karıştı. Adaya çıkan Yunan askerleri, Türk bayrağını indirerek, Yunan bayrağını çektiler. Yunan 
hücumbotları da adayı kuşattı, ancak iki Türk hücumbotunun geldiğini görünce kendi karasulrına döndüler. 

29 Ocak 1994 50 Türk savaş uçağı, PKK’nın Irak’ta bulunan Zeli kampına harekât başlattı. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Şevki Erek, 
bütçe açığının, terörle mücadelede yapılan askeri harcamalardan kaynaklandığını söyledi. 

30 Ocak 1994 Mehmetçik, Kardak’ta! Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Sualtı Taarruz Timleri (SAT), sabaha karşı çok kısa süren başarılı bir 
operasyonla, adeta tereyağından kıl çekercesine, tek kurşun atmadan, kan dökmeden adaya çıktı ve Türk bayrağını dikti. 
Amerika devrede... ABD Başkanı Çiller ve Demirel’le yaptığı telefon görüşmelerinde yumuşak bir üslupla itidal tavsiye etti. Bu 
tavsiyeye Türk yetkililerinin cevabı, “Bu durumu kabul etmiyoruz” oldu. Türkiye’nin cevabı açıktı. Yunanlılar çekilmediği 
takdirde, Türk askeri adadan ayrılmayacaktı. Bu kararlı tutum etkisini gösterdi ve Amerika’nın çabası sonucu Yunan askerleri 
sabah saat 06.00’da adayı �umlamızı� zorunda kaldılar. 3 saat sonra da Türk askerleri adadan ayrıldı. İki ülkeyi savaşın 
eşiğine kadar getiren Kardak krizinin çözümü daha sonra diplomatlara bırakıldı. – Yapılan düzenlemelerle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerindeki sınır illerinde sınır ticareti yapılabilmesi imkânı sağlandı. 

1 Şubat 1994 Türk Hava Kuvvetleri, Suriye’nin Halep şehrinden Ermenistan’ın Erivan şehrine gizlice ‘PKK militanları ve silah’ taşıyan Rus ve 
Ukrayna uçaklarını tespit etti. 

2 Şubat 1994 Dünya Bankası’nın, 1 yıl önceden Hükümeti uyardığı ve para krizinin geleceğini bildirdiği ortaya çıktı. 

4 Şubat 1994 Devlet Denetleme Kurulu’nun kamuoyuna açıkladığı, devalüasyondan önce Merkez Bankası’ndan dolar alan bankaların listesi 
siyaseti sarstı. Bu bankalar arasında ANAP Lideri Mesut Yılmaz’ın kardeşine ait Tekstilbank ile Başbakan Çiller’e yakınlığı ile 
tanınan Hüsnü Özyeğin’e ait Finansbank’da bulunuyor. 

9 Şubat 1994 Suudi Arabistan ve Libya’dan maddi yardım aldığı iddia edilen Refah Partisi için Yargıtay Başsavcılığı inceleme başlattı. 

10 Şubat 1994 Piyasalarda yaşanan fırtına dinme sürecine girmesine rağmen borsadaki düşüş durmadı. Borsa bileşik endeksi 7 Şubat’taki 18 
bin 212 puanlık konumundan bugün 14 bin 87 puana geriledi. 

12 Şubat 1994 PKK tarafından Tuzla Tren İstasyonuna konan zaman ayarlı bombanın patlaması sonucu 5 Yedek Subay Öğrenci şehit oldu. Bu 
olayla birlikte son bir haftada sadece İstanbul’da meydana gelen patlamaların sayısı 7’yi buldu. 

16 Şubat 1994 DEP Genel Başkanı Hatip Dicle; “Seçimlere girmek istiyoruz. Artık silahlar sussun, kardeş kanı akmasın” dedi. 

17 Şubat 1994 Merkez Bankası tarafından alınan önlemler dövizdeki yükselişi durdurdu. Piyasa yeni yönetime kısa süreli bir avans verdi ancak 
bu avans olumlu şekilde kullanılamadı. 

19 Şubat 1994 DEP’in Ankara’da ki Genel Merkez binası kimliği belirlenemiyen kişilerce bombalandı. 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 

22 Şubat 1994 2 gün önce gazetelerde yer alan bir haberde, RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın, 31 Aralık 1993’de Kuveyt gazetesi Al 
Anbaa’ya verdiği bir demeçte Atatürk ve Türkiye’de ki rejim aleyhine beyanlarda bulunduğu iddia edilmiş, Erbakan ise bu olayı 
yalanlamıştı. Al Anbaa Gazetesinden bugün yapılan bir açıklamada, Erbakan yalanlanarak, demecin doğru olduğu açıklandı. DEP 
Lideri Hatip Dicle yaptığı bir açıklamada “Tuzla’daki bombalama eylemi savaş ortamının bir gereğidir. Öldürülen Yedek Subay 
Öğrencileri ise askeri hedeftir.” Demesi üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş: “Eşkiyayı Bekaa’da aramaya 
gerek yok. Maalesef bunların bir kısmı Yüce Meclis’in çatısı altındadır.” Dedi. 



23 Şubat 1994 Başbakan Çiller, Refah Partisi’nin Bosna-Hersek için toplanan yardım paralarını göndermediği ve parti için kullandığını iddia etti 
ve yakın bir zamanda bununla ilgili açıklamalar yapacağını iddia etti. 

24 Şubat 1994 Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Hajrudin Somun, RP’nin kendilerine hiç para göndermediğini söyledi. Devlet Bakanı 
Necmettin Cevheri ise RP’nin topladığı 26 milyar liradan sadece 6 milyar lirasını teslim ettiklerini, kalan 20 milyar lirayı ise 
göndermediklerini tespit ettiklerini söyledi. RP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan, parayı partinin değil partililerin 
topladığını, paranın Bosna Hersek Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç’in bir temsilcisine verildiğini ve kaç para olduğunu 
bilmediklerini söyledi. Türkiye, cep telefonlarından ilk kez “alo” dedi. Türkiye’de cep telefonlarının kullanıma açıldığı tarihten, 
1998 yılına kadar abone sayısı yıldan yıla artış göstererek, 1994 sonunda 85 bine, 1995’te 300 bine, 1996’da 670 bine 1997 
yılında 1.5 milyona ulaştı. 1998 yılı mayıs ayında ise cep telefonu olanların sayısı 1.7 milyon kişiyi buldu. Türkiye’deki GSM 
kullanıcılarının yüzde 87’sini erkeklerin, yüzde 13’ünü ise kadınların oluşturduğu saptandı. En çok tercih edilen cep telefonu 
markalarında ilk üçü sırasıyla Ericson, Nokia ve Panasonic aldı. 

25 Şubat 1994 Cumhurbaşkanı Demirel yaptığı bir açıklamada, Ordunun DEP’ten rahatsızlığını kendisine ilettiğini söyledi. Bosna Hersek’in 
yardımlardan sorumlu Devlet Bakanı Hasan Muratoviç, yaptığı bir açıklamada: “Refah Partisi’ni ve Necmettin Erbakan’ı 
tanıyorum. RP’den beş kuruş gelmedi.” Dedi. PKK, Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattına düzenlediği bir sabotajla, hattın 
Şırnak-İdil yakınlarındaki bölümünü havaya uçurdu. RP’li Milletvekili Hasan Mezarcı Meclis’te yaptığı basın toplantısında Atatürk 
için: “Selanikli biri benim Atam olamaz. Ben veled-i zina değilim.” Dedi. Atatürk’ü karalamaya yönelik bazı belgeleri basın 
mensuplarına verdi. 

26 Şubat 1994 Atatürk’e dil uzatan RP’li Hasan Mezarcı’ya tüm Türkiye’de sert tepki gösterildi. Basın mensuplarına dağıttığı Osmanlıca 
belgelerin sahte olduğu, imla hatalarıyla ve yanlışlarla dolu olduğu açıklandı. RP’nin Bosna’ya yardım diye �umlamızı�l ve 
Freiburg kentlerindeki Yapı Kredi ve Volks Bank şubelerine gönderdiği paralar hakkında Alman Savcıları soruşturma başlattı. 
DEP, 27 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerden çekildiğini açıkladı. 

27 Şubat 1994 RP Milletvekili Hasan Mezarcı’nın Akyazı Müftülüğü yaptığı sırada 13 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği iddia edildi. Necmettin 
Erbakan yaptığı bir açıklamada, Mezarcı’nın RP’yi bağlamayacağını söyledi. RP, Hasan Mezarcı’yı partiden ihraç ettiğini açıkladı. 

2 Mart 1994 TBMM, 6 DEP Milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdı. Cumhuriyet tarihinde ilk olarak, Hatip Dicle ve Orhan Doğan Meclis 
çıkışında Polis tarafından gözaltına alındı. Leyla Zana, Ahmet Türk, Mahmut Alınak ve Sırrı Sakık ise gözaltına alınmamak için 
TBMM’den çıkmayacaklarını açıkladılar. DEP’li Milletvekilleri TCK’nın 125. maddesi uyarınca idamla yargılanacaklar. 

3 Mart 1994 DEP Milletvekili Selim Sadak ve eski RP Milletvekili Hasan Mezarcı’nın da dokunulmazlımları kaldırıldı. DEP Milletvekillerinin DGM 
Cumhuriyet Başsavcısı Nusret Demiral tarafından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a gönderilen bir yazı üzerine gözaltına 
alındığı açıklandı. Milletvekillerinin Meclis kapısında gözaltına alınması ise sert bir şekilde eleştiriliyor. Gözaltına alınmamak için 
Meclis’ten dışarı çıkmayan DEP’li Milletvekillerinin eylemi ise devam ediyor. 

5 Mart 1994 Birleşmiş Milletler, Bosna Hersek’te oluşturulacak yer altı askeri güce katılmak için Türkiye’nin yapmış olduğu başvuruyu kabul 
etti. Türkiye, Bosna’ya 2000 asker gönderecek.  Yer altı dünyasının tanınmış isimlerinden Alaattin Çakıcı, Gazeteci Hıncal Uluç’u 
kendisinin vurdurttuğunu söyledi. 

7 Mart 1994 Fransa Cumhurbaşkanı Mitterand, DEP Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılarak gözaltına alınmaları nedeniyle Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Martinez’e bir mektup göndererek, Konseyin devreye girmesini istedi. 

10 Mart 1994 Avrupa Parlamentosu, Türkiye’ye Kürtlere özerklik hakkı verilmesi için çağrı yapılmasına ilişkin bir karar aldı. 

13 Mart 1994 İstanbul Boğazı’nda 2 Kıbrıs Rum Bandıralı petrol tankeri çarpıştı. Bu büyük kazada Boğaz alevler içinde kalırken, 26 kişi 



kurtarıldı, 11 gemicinin cesedi bulundu, 21 denizci kayıp. 

14 Mart 1994 Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Boğazdaki kazadan sonra Kazak ve Azeri petrolünün Boğazlardan taşınmasının imkansız hale 
geldiğini söyledi.  Başbakan Çiller, gelecek yıl Nevruz’un milli bayram ilan edileceğini söyledi. 

15 Mart 1994 İstanbul Fatih’te bir birahaneye, aşırı dinciler tarafından bomba atıldı, 1 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. 

16 Mart 1994 Osmanlı Hanedanı’nın 85 yaşındaki lideri Mehmet Orhan Osmanoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu Fransa’nın Nice kentinde öldü. 
DGM Başsavcısı Nusret Demiral, DEP’li 6 Milletvekilinin ‘vatan hainliği’ suçlamasıyla yargılanacağını söyledi. 

17 Mart 1994 Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Ahmet Neidim tarafından yaptırılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de 2.000’in 
üzerinde tefeci var ve yıllık hacimleri 100 trilyon liranın üzerinde. Raporda ayrıca son 10 yılda tefeciler tarafından 60 kişinin 
öldürüldüğü belirtildi. Dolar %6.1 oranında değer kazandı.  

18 Mart 1994 Dolar %10.9, Mark %15 değer kazandı. Faizleri %265’e çıkaran Merkez Bankası dövizdeki yükselişi önleyemedi. 

20 Mart 1994 Piyasalardaki şok devam ediyor. 

23 Mart 1994 Amerika’da yerleşik Yer altı derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s şirketi, seçimlere 3 gün kala Türkiye’nin kredi notunu 
düşürdü. Fransa Cumhurbaşkanı’nın eşi Daniella Mitterand, cezaevinde bulunan DEP Milletvekili Leyla Zana’ya bir muktup 
yazarak, serbest bırakılmaları için tüm enerjisini harcayacağını belirtti. 

25 Mart 1994 Dünya Bankası, sürpriz bir karar alarak Nisan ayında Türkiye’ye vereceği 100 milyon dolarlık krediyi askıya aldığını açıkladı. 

26 Mart 1994 Cumhurbaşkanı Demirel seçimlere 24 saat kala yaptığı açıklamada, ‘DYP-SHP Koalisyonunun oylarının %40’ın altına düşmesi 
durumunda zor durumda kalacaklarını’ belirtti. 

27 Mart 1994 Seçimler yapıldı. DYP ve RP seçimlerden güçlenerek çıkarken, ANAP ve SHP oy kaybına uğradı. Seçim tahmininde bulunan 
kamuoyu araştırma şirketlerinin bütün tahminleri boş çıktı. 

28 Mart 1994 İstanbul (Recep Tayyip Erdoğan) ve Ankara (Melih Gökçek) Büyükşehir Belediye Başkanlıkları dahil olmak üzere 5 Büyükşehir 
ve 26 İl Belediye Başkanlığı kazanan Refah Partisi, seçimin galibi oldu. 

31 Mart 1994 Çeşitli yerlerdeki çöplüklerde çok sayıda yanmış oy pusulaları bulunması seçimlere hile karıştırıldığı şüphesinin doğmasına yol 
açtı. 

1 Nisan 1994 Orman Bakanı Hasan Ekinci, ‘Halkımız boşuna endişelenmesin, Devletin Valileri RP’li başkanları adım adım izleyecekler.’ Dedi. 

2 Nisan 1994 İstanbul Kapalıçarşı’da bir boya sandığında patlatılan bomba, 2 turistin ölümüne, 9’u yabancı 18 kişinin yaralanmasına neden 
oldu. 

5 Nisan 1994 Tarihi ‘5 Nisan’ kararları açıklandı. Türkiye, tarihinin en büyük kemer sıkma politikasına hazırlanıyor. Önlemler: -Hububat, 
şekerpancarı ve tütün dışındaki tarımsal ürünlere sübvansiyon kaldırılacak. 
                  -Emeklilik yaşı artırılacak. 
                  -Memura yılın 2. yarısı için bütçe ödenekleri ölçüsünde zam yapılacak. Aylık vergi iadesi ödemeliri kaldırılacak. 
                  -KİT’lerin bir kısmı kapatılacak, bir kısmı ise özelleştirilecek. 
Ek Vergiler: -Lüks taşıt sahiplerinden, birden fazla konut sahiplerinden, şirketlerden, gelir ve kurumlar vergisi ödeyen vergi 
mükelleflerinden, bir defaya mahsus vergi alınacak. 
Zamlar: -Çay, şeker, akaryakıt, sigara ve içkiye zam yapılacak. 
Döviz: -Dolar %38.8 oranında devalüe edildi. 



6 Nisan 1994 Hükümet 5 Nisan kararlarının ilk gününde beklemediği bir şokla karşılaştı. İstikrar paketine güvenen Merkez Bankası TL 
faizlerini düşürünce bazı bankalar dolara hücum edince doların fiyatı %24 arttı. 

7 Nisan 1994 Almanya, NATO antlaşmaları çerçevesinde verdiği silahların Güneydoğu’da sivil halka karşı kullanıldığı gerekçesiyle Türkiye’ye 
ikinci kez silah ambargosu koydu. Hiç unutmam felaket kızmıştım!!! 

8 Nisan 1994 Başbakan Tansu Çiller’in ‘beynimin yarısı’ diye nitelendirdiği Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Vekili Osman Ünsal, dolar şoku 
yüzünden bu görevinden alınarak Başbakanlık Müsteşarlığı’na atandı. Merkez Bankası’nın faizleri yükseltmesi üzerine dolar TL 
karşısında %15 oranında değer kaybetti. 

9 Nisan 1994 Sanayinin iki devi Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı, Cumhurbaşkanı Demirel’den Anayasa’nın 119. maddesini işleterek ‘olağanüstü 
hal ilan ederek ekonomiye el koymasını’ istediler. 

13 Nisan 1994 10 Nisan’da Taksim Meydanı’nda yapılan ‘Sırp katliamını kınama mitingi’nin laiklik karşıtı gösteriye dönüşmesi üzerine, RP Lideri 
Erbakan partisinin Grup toplantısında bu gösteriyi ‘halk ayaklanması’ olarak değerlendirdi. Erbakan: “RP, bir gün mutlaka 
iktidara gelecek ama bu geçiş dönemi tatlı mı olacak, kanlı mı olacak, buna halk karar verecek.” Dedi. 

14 Nisan 1994 Cumhurbaşkanı Demirel, Erbakan’a cevaben: “Zor kullanarak, kan, gözyaşı pahasına netice alınabileceğini aklından geçirme. 
Demokrasiyi tehdide kalkma.” Dedi. 

4 Mayıs 1994 Başbakan Çiller’in 29 Nisan tarihinde iki Bakanı ile yaptığı gizli telefon görüşmesi basına sızdırıldı. Kimin kaydedip sızdırdığı 
tespit edilemiyen bantta, Genelkurmay Başkanı Org. Doğan Güreş’in görev süresinin uzatılması için görüşme yapıldığı ortaya 
çıktı. 

11 Mayıs 1994 RP’nin Bosna için topladığı paraları organize eden Süleyman Mercümek’in, batan Marmarabank ve TYT Bank’ta 1.8 milyon dolar 
ile 100 bin markı bulunduğu ortaya çıktı. 

15 Mayıs 1994 1993-94 Futbol sezonunu Galatasaray şampiyon olarak tamamladı. 

25 Mayıs 1994 
 

Başbakan Çiller’in ekonomik kararlarına muhalefetini sürdüren Cumhurbaşkanı Demirel, Devlete 100 trilyon liralık kaynak 
sağlaması beklenen ‘lojman satışı yasasını’ veto etti. 

28 Mayıs 1994 IMF Başkanı Camdessus, ‘Ekonomik pakete tam destek verdiklerini’ açıkladı. 

31 Mayıs 1994 Ekonomik kriz nedeniyle çaresizliğe düşen otomotiv işçileri, işverenlere ‘2 ay ücretsiz, 2 ayda yarım ücretle’ çalışmayı önerdiler. 

5 Haziran 1994 Eski DEP Milletvekili Leyla Zana’ya olan yakınlığıyla tanınan Güneydoğu’lu işadamları Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı 
Koray, Bolu Yığılca’ya bağlı Karakuş Köyü yolu kenarında öldürülmüş olarak bulundular. Yapılan kriminal inceleme sonucunda, 
eylemde kullanılan silahın, Behcet Cantürk ve üç yakınının öldürülmesi olayında kullanılan silahla aynı olduğu anlaşıldı. 

7 Haziran 1994 Bir süre önce yakalanan İBDA-C militanlarının sorgularında çaldıklarını itiraf ettikleri Hz. Muhammed’in torunları tarafından 
yazılan paha biçilmez Kuran-ı Kerim’i satın alan Ayşegül Tecimer gözaltına alındı. Tecimer, sorgusunda Kuran-ı Kerim’i 
Londra’da sattığını itiraf etti. Kuran-ı Kerim bir hafta sonra Tecimer’in yalısının bahçesinde bulundu. 

16 Haziran 1994 Anayasa Mahkemesi DEP’i kapattı. Kararın açıklanmasından birkaç saat önce Brüksel’e kaçan Milletvekilleri Remzi Kartal, 
Mahmut Kılınç, Naif Güneş, Zübeyir Aydar, Nizamettin Toğuç ve Ali Yiğit, mücadelelerini yurt dışında sürdüreceklerini 
açıkladılar. 

24 Haziran 1994 RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın kızı Zeynep, Ankara Sheraton Oteli’nde muhteşem bir düğünle evlendi!!! 

27 Temmuz 1994 Gelibolu Milli Parkı’nda, 25 Temmuz günü çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın 30 bin hektarlık alan 



yandıktan sonra söndürülebildi. Orman Müdürü Talat Göktepe, söndürme çalışmalarına nezaret ederken ölüm tehlikesi geçiren 5 
görevliyi kurtardı, ancak kendisi öldü. 

3 Ağustos 1994 DEP’li tutuklu Milletvekilleri Sırrı Sakık, Hatip Dicle, Orhan Doğan, Leyla Zana ve Ahmet Türk ile tutuklu Bağımsız Milletvekili 
Mahmut Alınak, geniş güvenlik önlemleri altında DGM’ye getirilerek duruşmaya çıkarıldılar. 

7 Ağustos 1994 Ankara DGM Başsavcılığı, yazar Aziz Nesin hakkında ‘Sivas olaylarının tahrikçisi’ olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. 

27 Ağustos 1994 Başbakan Çiller, ABD’nin Türkiye’ye yaptığı yardımları şarta bağlamasına (İnsan haklarına uymak gibi) tepki göstererek, şarta 
bağlı bölümün Türkiye tarafından kullanılmayacağını bildirdi. 

30 Ağustos 1994 Türkiye’nin ilk uydusu Türksat 1B, uzayda yörüngesine oturdu. 

31 Ağustos 1994 Rize’nin RP’li Belediye Başkanı Şevki Yılmaz, Atatürk’e suikast düzenlemekten dolayı idam edilen Ziya Hurşit’in adını bir caddeye 
verdi. Savcılığın talebi üzerine gönderdiği listede ise caddenin ismini Ziya Paşa olarak değiştirdi. 

6 Eylül 1994 Prof. Dr. Toktamış Ateş’e İstanbul Beşiktaş’ta bir sergide kitaplarını imzalarken, saatli bomba ile suikast düzenlenmek istendi. 

8 Eylül 1994 6 yıldır Devlet İstatistik Enstitüsü’nün Genel Müdürlüğünü yapan Prof. Dr. Orhan Güvenen, Kahire’de bir konferansta iken 
görevinden alındı. Prof. Güvenen, enflasyon rakamları ile oynaması için şiddetli baskılara maruz kalmış ancak bu baskılara 
boyun eğmemiş biri olarak kamuoyunda tanınıyordu. Belki istatistiklere karşı neden dikkatli olunması gerktigini bu örnekten 
anlarsiniz! 

9 Eylül 1994 Yasadışı Dev-Sol (DHKP/C) örgütünün lideri Dursun Karataş, firarından 5 yıl sonra Fransa’da yakalandı. 

19 Eylül 1994 Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından 1989’da Amerika’dan Türkiye’ye getirilerek Emlak Bankası Genel Müdürü 
yapılan Engin Civan, Alaattin Çakıcı’nın adamı olan Davut Yıldız tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayın arkasında, yine Özal’ın 
yakın adamlarından biri olan batık müteahhit Selim Edes çıktı. Davut Yıldız, olayı Çakıcı’nın talimatıyla yaptığını itiraf etti. 

4 Ekim 1994 Azerbaycan Başbakanı Hüseyinov’a bağlı birlikler Gence’de ayaklandı. Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, halkı isyanı bastırmaya 
çağırdı. İsyan kısa sürede bastırıldı, Hüseyinov Azerbaycan’dan kaçtı. (Olayda Türkiye’nin parmağı olduğu iddia edildi.) 

8 Kasım 1994 Bir süre önce Akdeniz’de Polis tarafından yakalanmak istenirken mürettebat tarafından batırılan Kısmetim-1 ve Lucky-S 
gemilerindeki 17.100 kg uyuşturucunun sahibi Nejat Daş, İstanbul’da yapılan duruşmasından sonra kaçtı!!! 

10 Kasım 1994 Anıtkabir’deki Atatürk’ün ölüm yıldönümünü anma töreninde, Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Çiller, Genelkurmay Başkanı İ. 
Hakkı Karadayı, Bakanlar ve Milletvekilleri saygı duruşuna hazırlanırken, protokolün önüne fırlayan Mahmut Kaçar, elindeki 
Kuran-ı Kerim’i havaya kaldırarak, “Sizi Kuran’a davet ediyorum.” Diye bağırarak tekbir getirdi. Kaçar, güvenlik görevlilerince 
gözaltına alındı. 

19 Kasım 1994 İstanbul’da yapılan Dünya Halter Şampiyonası’nda sporcumuz Halil Mutlu, 7 dünya rekoru kırarak 3 altın madalya kazandı, 
Naim Süleymanoğlu’da 5 dünya rekoru kırarak 3 altın madalya kazandı. 

5 Aralık 1994 Amerika’da en büyük tıp ödülü olarak kabul edilen ‘Philip Levine’ ödülünü, kanser tedavisiyle ilgili çalışmalarından dolayı Kıbrıslı 
Türk doktor Prof. Ten Feizi kazandı. Prof. Feizi, İngiltere’de Tıp Araştırma Merkezi Başkanlığı’nı yapıyor. 

8 Aralık 1994 Kapatılan DEP’in eski Milletvekilleri Leyla Zana, Ahmet Türk, Selim Sadak, Orhan Doğan ve Hatip Dicle PKK üyesi oldukları ve 
yardım-yataklık yaptıkları gerekçesiyle 15’er yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Mahmut Alınak ve Sırrı Sakık, yattıkları süre 
�umlamızı alınarak tahliye edildiler. 

19 Aralık 1994 Brüksel’de toplanan Türkiye-AB Ortaklık Konseyi, Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne girişini onaylamadı ve 6 Mart 1995 tarihindeki 



toplantıya bıraktı. Toplantıda Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, DEP Milletvekilleri konusunda eleştiri bombardımanına tutuldu 
ve terörle mücadelede insan haklarına riayet gösterilmesi istendi. 

26 Aralık 1994 37 kişinin yanarak can verdiği Sivas olayları davası sonuçlandı. 36 kişi beraat ederken, 66 sanık ise 2 ila 15’er yıl arasında 
çeşitli cezalara çarptırıldılar. (Karar Yargıtay tarafından bozuldu ve dava tekrar görüşülmeye başlandı.) 

29 Aralık 1994 11 yıldır kaza yapmayan THY’nın Mersin isimli uçağı Van’a inişe geçerken tepeye çakıldı. 76 yolcu ve mürettebattan 54’ü öldü. 

3 Ocak 1995 ABD Merkezi Haber Alma Örgütü’nün (CIA) son raporunda Türkiye ekonomisi ile ilgili kara bir tablo çizilirken, İstanbul bir 
uyuşturu merkezi olarak tanımlandı. 

7 Ocak 1995 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 8. Cumhurbaşkanı Özal’ın ‘Federasyon fikrini’ hiç affetmeyeceğini söyledi. 

9 Ocak 1995 Cumhuriyet tarihinin ilk sivil Anayasası için RP’nin muhalefetine rağmen ANAP, DYP ve SHP 20 maddelik değişiklik için 
çalışmaya başladılar. 

11 Ocak 1995 Alman Der Spiegel Dergisi’nde yayınlanan yazısında ‘Türkiye Cumhuriyeti baskı ve vahşet sistemi yarattı.’ Diyen ünlü yazar 
Yaşar Kemal hakkında ağır eleştiriler yapılıyor. 

16 Ocak 1995 Mesut Yılmaz, “Darbe tehlikesini inanmıyorum ama 12 Mart gibi sevimsiz bazı yönlendirmeler gelebilir” dedi. Cumhuriyet 
tarihinin en büyük değerdeki kağıt parası, 1 milyon liralık banknotlar bugün tedavüle çıkarıldı. İlgililerin görüşüne göre yeni 
banknotların taklidi zor, hatta imkansız. 

25 Ocak 1995 Kısa sürü sonra yapılacak Solda Birlik Kurultayı sonrasında, Koalisyon’un bozulması olasılığına karşı, Başbakan Tansu Çiller MHP 
Genel Başkanı Alparslan Türkeş’ten destek istedi. “Eğitim Gönüllüleri Vakfı” kuruldu. Koç, Sabancı, �umlam, Borusan ve 
Çukurova gruplarının sahipleri, DİE eski Başkanı Orhan Güvenen, Merkez Bankası eski Başkanı Bülent Gültekin ve Milli Eğitim 
Bakanı Nevzat Ayaz, eğitimde devletin yükünü azaltmak amacıyla bir araya gelerek Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nı kurdular. 

29 Ocak 1995 Murat Karayalçın ve Deniz Baykal sonunda Hikmet Çetin üzerinde uzlaşarak birleşmeyi kabul ettiler. 

30 Ocak 1995 ABD, sürpriz bir kararla Hazar Denizi petrol boru hatının (Bakü-Ceyhan petrol boru hattı projesi) Türkiye’den geçmesi projesine 
destek verdi. TÜSİAD tarafından hazırlanan “konjonktür raporu” açıklandı. Raporda 1994’te başlayan durgunluğun 1995’te de 
devam edeceği ve orta vadeli bir istikrar programına şiddetle ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Rapora göre belirsizliğin sürmemesi 
için ilk şart, iktisadi alıcılara güven veren siyasi bir iradenin olması. 1994’te gerileyen reel ücretlerin 95’te de aynı eğilimi 
sürdürmesinin sosyal sorunları ağırlaştıracağı belirtildi. 

6 Şubat 1995 Avrupa Birliği’ne girmenin ilk adımı olan Gümrük Birliği antlaşması imzalandı. Yunanistan, Kıbrıs’ın tam üyelik görüşmelerinin 
başlaması kaydıyla vetosunu kaldırdı. Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasına katılmak için 1963 Ankara Anlaşması’yla girdiği yolda 
iki önemli adım bugün Brüksel’de atıldı. Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın’ın da katıldığı Ortaklık Konseyi, Türkiye’nin AB 
ülkeleriyle gümrük birliğini öngören anlaşma imzalandı. Gümrük Birliği Anlaşması, üç bölümden oluşuyor Gümrük birliğinin 
tamamlanmasına ilişkin karar, ortaklığın diğer anlaşmalarda geliştirilmesine dair karar, mali işbirliği deklerasyonu. –Beşbin ve 
bin liralıklar bozuk para oldu! Madeni bin ve 5 bin liralar bugün tedavüle çıkarıldı. İçerdikleri düşük oranda metalle para basma 
maliyetini üçte bir oranında azaltan yeni bin liralıklarda yüzde 90 bakır, yüzde 10 çinko bulunuyor. Beşbin liralık madeni 
paralarda ise bu oran yüzde 70 bakır, yüzde 30 çinko şeklinde değişiyor. 

12 Şubat 1995 İstanbul’da hava kirliliğinin tehlike sınırlarını aştığı açıklandı. Valilik kaloriferlerin ve sobaların mümkün olduğu kadar az 
yakılması uyarısında bulundu. 

15 Şubat 1995 Kuzey Irak, Mesut Barzani ve Celal Talabani güçleri arasında fiilen ikiye bölündü. 



17 Şubat 1995 Başbakan Çiller’in ekonomi danışmanı Hüsnü Özyeğin’in ABD’de bulunduğu yıllarda borsa ve emlak vurgunculuğu nedeniyle 
mahkemeye verildiği ortaya çıktı. 

19 Şubat 1995 CHP çatısı altında sağlanan birleşme sonrasında Genel Başkanlık görevine seçilen Hikmet Çetin, Hükümet’in devamı için 
Başbakan Çiller’e 13 şart ileri sürdü. Çiller, Çetin’in şartlarını kabul ettiğini açıkladı. 

22 Şubat 1995 Bir süre önce gerçekleştirilen bir operasyonla ‘Tarihi eser kaçakçılığı’ndan yakalanan Ayşegül Tecimer’in yalısına düzenlenen 
operasyonu yöneten Mali Şube Müdür Yardımcısı görevinden alınırken, alıcı kılığına giren Emniyet Amiri istifa etti. 

23 Şubat 1995 Emlakbank eski Genel Müdürü Engin Civan’ın İsviçre Bankalarındaki 6 ayrı gizli hesabında yaklaşık 5.5 milyon dolarlık bir 
serveti olduğu ortaya çıktı. 

28 Şubat 1995 Başbakan Çiller’in mal bildiriminde yer almayan 7 milyar lira değerinde ikinci bir yatı olduğu ortaya çıktı. 

17 Mart 1995 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile çalışan Tarık Ümit, esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. 

12 Mart 1995 İstanbul Gazi Mahallesi’nde akşam saatlerinde Alevilere ait üç kahvehane, sayıları belirlenemeyen kişilerce tarandı, olayda 1 kişi 
öldü 5 kişi yaralandı. İstanbul’da gece çok gergin geçti, Alevilerin yoğun olarak yaşadıkları semtlerde protesto gösterileri yapıldı. 

13 Mart 1995 Bir gün önce meydana gelen olayın akabinde binlerce kişi Gazi Mahallesinde protesto gösterisi yapmak üzere toplandı. Yasadışı 
sol örgütlerin provakasyonu ile harekete geçen halk, Polis’e ateş açtı, Poliste karşılık verince ortalık bir anda savaş alanına 
döndü. Olaylarda 17 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı. Olayların giderek tırmanması üzerine Valilik, Gazi 
Mahallesi’nde sokağa çıkma yasağı koydu. İstanbul’un çeşitli semtlerindede gösteriler yapılıyor. Polis, Gazi Mahallesine giriş 
çıkışları yasakladı. Şehir çok gergin saatler yaşıyor. 

14 Mart 1995 Gazi Mahallesi’nde konan sokağa çıkma yasağına rağmen çatışmalar yer yer devam ediyor. Olayların bir türlü yatıştırılamaması 
üzerine Askeri birlikler Gazi’ye sevk edildi. Göstericiler sokaklara kurdukları barikatları ateşe vererek Güvenlik Kuvvetlerinin 
müdahale etmesini engelliyorlar. 

15 Mart 1995 Korkulan oldu. Gazi’deki olaylar Ümraniye’ye sıçradı. Ümraniye’de çıkan olaylarda 4 kişi öldü. Ümraniye’de de sokağa çıkma 
yasağı kondu. Diğer şehirlerdede gösteriler yapılmaya başlandı. Türkiye diken üstünde. 

17 Mart 1995 Fransız Le Monde gazetesi Fransız şirketlerinin silah sattıkları ülkelerde önemli miktarda rüşvet dağıttıklarını açıkladı. Türkiye, 
bu dönemde Fransa’dan yaklaşık 8 milyar dolarlık silah almıştı. 

18 Mart 1995 Turist Ömer lakabıyla ünlenen Türk sinemasının yıldızlarından Sadri Alışık öldü. 

20 Mart 1995 Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Barış Harekatı’ndan (1974) sonraki en kapsamlı harekatı başlatarak 35.000 askerle Kuzey Irak’a 
girdi. 

21 Mart 1995 Genelkurmay’dan yapılan açıklamada, Kuzey Irak’ta 200 PKK’lı öldürülürken yaklaşık 3.000 PKK’lının çembere alındığı bildirildi. 

24 Mart 1995 DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Fetullah Gülen ile bir araya gelerek görüştü. 

27 Mart 1995 Çankaya Köşkü’nün iki numaralı bürokratı emekli Hakim Tümgeneral Muzaffer Başkaynak, Cumhurbaşkanı Demirel’in yurtdışı 
gezilerini eleştirerek istifa etti. 

31 Mart 1995 Hükümet, TSK’nın Kuzey Irak’tan çekilmesinden sonra bölgenin güvenliğini Kürt Liderler Talabani ve Barzani’ye bırakmaya karar 
verdiğini açıkladı. 

2 Nisan 1995 Alman Die Welt gazetesi görülmemiş bir hata yaparak PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğrafını Atatürk diye tanıttı. 

3 Nisan 1995 Emeklilik yaşını yükselten SSK Yasası’nın derhal çıkmasını isteyen Çiller, yasaya direnen Çalışma Bakanı Aydın Güven Gürkan’a 



“Bu yasa için Hükümeti bile bozarım” dedi. 

8 Nisan 1995 PKK Lideri Öcalan ve yüzlerce teröristin Kuzey Irak’a yapılan harekattan bir gün önce Suriye’ye kaçtıkları anlaşıldı!!! 

11 Nisan 1995 GAP Projesinin bir parçası olan Şanlıurfa-Harran su kanallarına, Başbakan Çiller tarafından ilk su verildi. 

12 Nisan 1995 Hollanda’da, ‘Kültür Konferansı’ adı altında toplanan Kürt Parlamentosu’na tepki olarak Hollanda Büyükelçisi Zeki Çelikkol 
hemen Ankara’ya çağrıldı. 

13 Nisan 1995 Başbakan Çiller ile Çalışma Bakanı A. Güven Gürkan arasındaki SSK Yasa tasarısıyla ilgili gerginlik, Çiller’in Gürkan’a “Ya bunu 
yap, ya da istifa et” demesi üzerine krize dönüştü. 

14 Nisan 1995 Körfez Savaşı’ndan beri kapalı olan Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattının açılması ile ilgili karar BM Güvenlik Konseyi’nde 
oybirliği ile kabul edildi. 

23 Nisan 1995 Kuzey Irak’a düzenlenen askeri harekata destek için başlatılan ‘Haydi Türkiye, Mehmetçik’le el ele’ kampanyasında toplanan 
bağışlar 4 trilyon lirayı aştı. 

1 Mayıs 1995 1 Mayıs kutlamaları olaysız ve sakin bir şekilde kutlandı. 

7 Mayıs 1995 Beşiktaş, sezonun bitimine 2 hafta kala Şampiyonluğunu ilan etti. 

12 Mayıs 1995 Rusya Başbakanı Çernomordin ile Başbakan Çiller, Rusya’dan Türkiye’ye ikinci doğal gaz boru hattının yapımı için anlaştılar. 

16 Mayıs 1995 Memurların öğle tatillerinin Cuma Namazı’na göre belirlenmesini öngören yasa teklifi Koalisyonda bir krize neden oldu. 

27 Mayıs 1995 DYP İstanbul eski İl Başkanı Orhan Keçeli, Özer Çiller’in mafya ile işbirliği yaptığını öne sürdü. 

2 Haziran 1995 Kilis, Karabük ve Yalova il oldu. 

5 Haziran 1995 Başbakan Çiller, mafya üyelerinin mal varlıklarına el konulmasına olanak tanıyan bir yasal düzenlemeye gidileceğini açıkladı. 

9 Haziran 1995 Avrupa Parlamentosu üyesi 3 kadın, kendilerine ‘orospu’ diyerek hakaret eden Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir’i, Başbakan 
Çiller’e şikâyet ederek özür dilemesini istediler. Pardon ama doğru söze ne denir… 

12 Haziran 1995 Tunceli İli kırsalında, PKK tarafından pusuya düşürülen Askerlerimizden 22 kişi şehit oldu. 

13 Haziran 1995 Şehit Polis’in Cenazesinde konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir’in, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Algan 
Hacaloğlu’na yönelik sözleri CHP’de büyük tepkiye neden oldu. CHP, Menzir görevden alınana kadar yer altı karara imza 
atmıyacağını açıkladı. 

16 Haziran 1995 Tunceli’de bir karakolu basan PKK militanları, 20 Askeri şehit ettiler. 

23 Haziran 1995 CHP’li Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Hükümetin verdiği sözleri tutmadığını söyleyerek Bakanlık görevinden istifa etti. 

3 Temmuz 1995 Tunceli şehir merkezinde Güvenlik Güçleriyle çatışmaya giren PKK militanları, 4 Polisi şehit ettiler. 

5 Temmuz 1995 RP Genel Başkanı Erbakan, Avrupa ile entegrasyonun Türkiye’ye hilekârlık ve homoseksüellik getireceğini, erkeğin erkekle 
evleneceğini ileri sürdü. 

6 Temmuz 1995 Ünlü yazar Aziz Nesin, İzmir Foça’da geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. 

7 Temmuz 1995 Irak sınırında başlatılan operasyonda 90 PKK militanı öldürüldü, 5 Asker şehit oldu. 

14 Temmuz 1995 Isparta’nın Senirkent İlçesinde meydana gelen sel faciasında 70 kişi hayatını kaybetti. 

25 Temmuz 1995 İstanbul Altın Borsası açıldı. 



31 Temmuz 1995 Sözde sürgünde Kürt Parlamentosu, 2. Toplantısını Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaptı. 

4 Ağustos 1995 Yer altı Borsalar Federasyonu’nun (FIVB) yayınına göre, Haziran 1994-Haziran 1995 yılları arasında geçen bir yıllık sürede 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası yüzde 144.1’lik artışla 44 üye borsa arasında birinci oldu. Yine 1995’in ilk altı ayında da 
borsa bileşik endeksi yüzde 76’lık artışla geçen yılki dünya birinciliğini korudu. 

8 Ağustos 1995 Türkiye, Yunanistan’ı PKK’ya verdiği destek için Birleşmiş Milletler’e şikayet etti. 

25 Ağustos 1995 ANAP Ordu Milletvekili Şadi Pehlivanoğlu, THY uçağında bir hostesi tokatlıyarak dövmesi kamuoyunda büyük tepki ile karşılandı. 

27 Ağustos 1995 Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde, iki ayrı yerde meydana gelen bombalı saldırıda 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. 

29 Ağustos 1995 Rize’de meydana gelen sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti. 

3 Eylül 1995 İstanbul Fatih’teki bir birahane dinci militanlar tarafından silahla tarandı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 

7 Eylül 1995 PKK militanları, Hatay’da bir maden ocağında çalışan işçilerden 9’unu kurşuna dizerek katletti. 

10 Eylül 1995 Hakkari’de çıkan çatışmada 16 PKK militanı öldürüldü. 

12 Eylül 1995 Nur Cemaatinin önde gelen isimlerinden Yeni Asya Gazetesi’nin sahibi Mehmet Kutlular’ın kızı Vildan Kutlular 17 yaşında, aşırı 
dozda eroinden dolayı öldü. 

15 Eylül 1995 Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde çıkan çatışmada, 51 PKK militanı öldürüldü. 

17 Eylül 1995 İzmir Gaziemir’de, Tansaş Cafe önündeki çöp bidonuna konan bombanın patlaması sonucu 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. 

19 Eylül 1995 CHP-DYP Koalisyonu bozuldu. 

1 Ekim 1995 Afyon Dinar’da meydana gelen 6.0 şiddetindeki depremde 90 kişi öldü, 212 kişi yaralandı. 

7 Ekim 1995 Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak’ta bulunan PKK’lılara yönelik bir sınır ötesi harekata başladı. 

13 Ekim 1995 Tansu Çiller Hükümeti, TBMM’de 230 ret oyuyla güvenoyu alamadı. 

30 Ekim 1995 DYP ve CHP arasında kurulan 52. Hükümet, Başbakan Tansu Çiller tarafından açıklandı. 

4 Kasım 1995 İzmir’de meydana gelen sel felaketinde 57 kişi öldü. 

5 Kasım 1995 CHP-DYP Koalisyon Hükümeti, 172 ret oyuna karşılık, 243 kabul oyuyla güvenoyu aldı. 

15 Kasım 1995 Türk Milli Futbol Takımı , İsveç ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantiledi. 

30 Kasım 1995 Nesim Malki’nin öldürülmesinin ardından ilişkili olduğu isimlerden borsacı Yener Kaya, İstanbul’da otomobilinin içinde yakılarak 
öldürüldü. 

4 Aralık 1995 Başbakan Tansu Çiller; “ABD, Türkiye’nin Avrupa’ya girmesini istemiyordu. Bunu ben değiştirdim. Jeanne d’Arc gibiyim. Bu 
yüzden beni tarih yazacak.” Dedi.  

5 Aralık 1995 Bonn’da Almanya Başbakanı Helmut Kohl ile görüşen Başbakan Çiller, Gümrük Birliği ve PKK ile mücadele konusunda tam 
destek aldığını açıkladı. 

8 Aralık 1995 İngiliz The Times Gazetesi, Başbakan Çiller’in Gümrük Birliği için Kıbrıs konusunda taviz verdiğini ileri sürdü. 

10 Aralık 1995 Avrupa Parlamentosu’nun 13 Aralık’da oylanacak Gümrük Birliği anlaşmasından sonra, Türkiye’yi PKK ile masaya oturmaya 
çağıran bir tasarı görüşeceği kamuoyuna sızdı. 

11 Aralık 1995 Kürt tasarısının, Dışişleri yetkililerince Çiller ve Baykal’a önceden bildirildiği ileri sürüldü. PKK lideri Abdullah Öcalan, seçimden 



sonra kurulacak yeni hükümetin karar verme sürecine kadar ateşkes ilan edeceğini açıkladı. 

12 Aralık 1995 Avrupa Parlamentosu’nda görüşülecek olan tasarı, Türkiye’nin tepkisi üzerine iptal edildi. 

13 Aralık 1995 Avrupa Parlamentosu, 149 ret oyuna karşılık 343 oyla Türkiye ile yapılan Gümrük Birliği anlaşmasını onayladı. ( 

15 Aralık 1995 ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz: “Sayıştay, Çiller’in ve benim mallarımı incelesin. En ufak bir şaibede siyaseti bırakırım.” 
Dedi. 

16 Aralık 1995 Çiller, Yılmaz’ın teklifini kabul ederek mal varlığının Sayıştay tarafından incelenmesini kabul etti ve Sayıştay’a malvarlığının 
incelenmesi için başvuruda bulundu. 

21 Aralık 1995 Seçim sonrasında devalüasyon olacağına dair söylentiler ile yükselen faizler aylık vadede %120’ye fırladı. 

24 Aralık 1995 Genel seçimler yapıldı. RP: %21.1 ile birinci parti olurken, ANAP ikinci, DYP ise üçüncü parti oldu. 

25 Aralık 1995 Çiller ve Yılmaz, RP ile Koalisyon kurmayacaklarını açıkladılar. 

26 Aralık 1995 TÜSİAD, tarihinde ikinci kez, gazetelere verdiği ilanla sağduyu çağrısı yaparak ANAP-DYP Koalisyonunun kurulmasını 
arzuladığını açıkladı. 

27 Aralık 1995 Ege Denizi’nde, Yunan Jetleri tarafından tacize uğrayan F-4 savaş uçağımız Midilli adası yakınlarında düştü. Pilotlardan birisi 
kurtarıldı, diğer pilot ise aranıyor. 

28 Aralık 1995 Cumhurbaşkanı Demirel, Başbakan Çiller’i dışlayarak KKTC’ye geniş siyasal güvenceler veren bir deklarasyon imzaladı. 

10 Ocak 1996 Cumhurbaşkanı Demirel, Hükümeti kurma görevini RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan’a verdi. 

17 Ocak 1996 Trabzon’dan Rusya’nın Soçi Limanı’na sefer yapan Avrasya Feribotu, 180 yolcu ve 45 mürettebatı, Muhammet Emin Tokcan 
liderliğindeki Çeçen eylemcilerce kaçırıldı. 

20 Ocak 1996 4 gündür devam eden rehine olayında, Çeçen eylemcilerden dördü teslim oldu. Feribota düzenlenen operasyonda ise 5 eylemci 
yakalandı. 

21 Ocak 1996 Doç.Dr. Ufuk Uras’ın Genel Başkanlığı’nda Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) kuruldu. 

22 Ocak 1996 13 yaşındaki İngiliz Sarah Cook ile Kahramanmaraş’lı Musa Kömeağaç’ın imam nikahıyla evlendiklerinin ortaya çıkması 
Türkiye’de ve İngiltere’de şok etkisi yarattı. İngiliz kamuoyu Hükümetlerine, Sarah’ın İngiltere’ye dönmesi için Türkiye’ye baskı 
yapmasını istiyor. Türk kamuoyu ise Sarah’ı ‘Milli Gelin’ ilan etti. Türkiye ve İngiltere arasında krize neden olan bu evliliğe 
çözüm aranıyor. 

29 Ocak 1996 Bir Türk şilebinin Ege Denizi’nde bulunan Kardak Kayalıkları’na çarpması neticesi, Kayalıkların hukuki statüsü Türk ve Yunan 
kamuoyunda ateşli bir şekilde tartışılmaya başlandı. Türk ve Yunan gazetecilerin karşılıklı olarak kayalıklara bayrak dikmesi 
üzerine Türkiye ve Yunanistan savaşın eşiğine geldi. Yer altı girişimler sonucu gerginlik bir nebze azaltılabildi. 

23 Şubat 1996 Türkiye – İsrail askeri eğitim ve işbirliği antlaşması imzalandı. 

26 Şubat 1996 Ünlü işadamı Vehbi Koç vefat etti. 

4 Mart 1996 Türkiye – İsrail savunma sanayi antlaşması imzalandı. 

6 Mart 1996 Mesut Yılmaz’ın Başbakanlığında 53. Hükümet kuruldu. Kabinede 17 DYP’li ve 15 ANAP’lı Bakan yer aldı. (ANAYOL) 

7 Mart 1996 Ünlü yazar Yaşar Kemal, yayınlanan bir yazısı dolayısıyla yargılandığı davada, İstanbul DGM tarafından 1 yıl 8 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. 



20 Mart 1996 Deli dana hastalığının insanlarada bulaşabileceği yolundaki açıklamalardan sonra, Avrupa’da ve Türkiye’de deli dana paniği 
başladı. Avrupa ülkeleri, İngiliz dana etinin ülkelerine girişini yasaklarken, hastalıklı etlerin daha önceden Türkiye’ye sokulduğu 
iddiaları üzerine Türkiye’de tavuk ve balık eti satışlarında patlama yaşandı. 

3 Nisan 1996 Rüşvet aldığı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay cezaya çarptırılan Emlakbank eski Genel Müdürü Engin Civan, cezasını tamamlayarak 
Metris Cezaevi’nden tahliye oldu. 

9 Nisan 1996 DYP Genel Başkanı Çiller hakkında, RP tarafından verilen TEDAŞ ihalesi konusunda Meclis Soruşturması açılması önergesinde, 
ANAP Genel Başkanı Yılmaz’ın, partisinin milletvekillerini serbest bırakması koalisyonda yeni bir kriz yarattı. 

11 Nisan 1996 Diyarbakır’ın Hani ve Lice ile Bingöl’ün Genç İlçeleri kırsalında bir haftadır devam eden operasyonlarda öldürülen PKK’lı 
militanların sayısının 110’a ulaştığı açıklandı. 30 askerimiz ise şehit oldu. 

24 Nisan 1996 Çiller hakkında RP tarafından verilen önerge, Genel Kurulda 140’a karşı 373 oyla kabul edildi. 

28 Nisan 1996 Bitlis’in Güroymak İlçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 27 PKK’lı öldürüldü. 

1 Mayıs 1996 İstanbul Kadıköy’de düzenlenen ‘1 Mayıs’ mitinginde çıkan olaylarda 3 kişi öldü, 50’den fazla kişi yaralandı. 

11 Mayıs 1996 RP’nin iddia ettiği, Çiller’in Başbakanlıktan ayrılmadan kısa bir süre önce örtülü ödenekten 500 milyar lira çektiği iddaları 
üzerine, bunu kanıtlayan gizli bir belge basına sızdırıldı. 

14 Mayıs 1996 Çiller, örtülü ödenekle ilgili olarak açıklamada bulunmayacağını, bu konunun devlet sırrı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı 
Demirel, Çiller’in kendisine bilgi vermesini istedi. 

18 Mayıs 1996 Cumhurbaşkanı Demirel’e İzmit’te Fuar alanındaki tören esnasında İbrahim Gümrükçüoğlu tarafından silahlı suikast girişiminde 
bulunuldu. Demirel olaydan yara almadan kurtulurken, Koruma Müdürü Şükrü Çukurlu kolundan, bir gazeteci ise ayağından 
yaralandı. Gümrükçüoğlu yakalandı. 

3 Haziran 1996 2.Habitat İnsan Yerleşimleri Konferansı İstanbul’da başladı. 20.000 den fazla kişinin toplantılara katıldığı açıklandı. 

4 Haziran 1996 Başbakan Yılmaz hakkında verilen gensoru önergesinin Meclis gündemine alınması 122’ye karşı 316 oyla kabul edildi. 

4 Haziran 1996 Başbakan Yılmaz istifa kararı aldı. Yaptığı açıklamada, ANAP’ın RP ve Çiller’in başında bulunduğu DYP ile Hükümet 
kurmayacağını belirtti. TBMM’de yapılan oylamalarda, Çiller hakkında verilen mal varlığı soruşturma önergesi kabul edilirken, 
Erbakan hakkında verilen mal varlığı soruşturma önergesi reddedildi.  

6 Haziran 1996 RP’nin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ANAYOL Hükümetinin güven oylaması kararının Resmi 
Gazete’de yayınlanması üzerine Başbakan Yılmaz istifasını Demirel’e sundu. 

7 Haziran 1996 Cumhurbaşkanı Demirel, Hükümeti kurma görevini RP Lideri Erbakan’a verdi. 

14 Haziran 1996 TSK’nın Kuzey Irak’ta sürdürdüğü ‘Tokat Operasyonu’nda 90 PKK’lının öldürüldüğü açıklandı. 6 askerimiz ise şehit oldu. 

19 Haziran 1996 DYP Genel Başkanı Çiller hakkındaki örtülü ödenek iddialarına ilişkin önerge, 246’ya karşı 259 oyla TBMM’de reddedildi. 

23 Haziran 1996 HADEP Kongresi’nde, salondaki Türk bayrağı indirilerek yerine PKK örgütünün bayrağı ve Abdullah Öcalan’ın posteri asıldı. Olay 
tüm yurtta büyük bir tepki ile karşılandı. 

25 Haziran 1996 Türk bayrağının indirilmesi olayına tepki olarak tüm yurtta bayrak asma kampanyası başlatıldı. 

27 Haziran 1996 Kuzey Irak’ta devam eden Tokat Operasyonu’nda 45 PKK’lının daha öldürüldüğü açıklandı. 

28 Haziran 1996 RP Genel Başkanı Erbakan’ın Başbakanlığında RP-DYP Koalisyon Hükümeti, Türkiye’nin 54. Hükümeti olarak kuruldu. Anlaşmaya 



göre, Başbakanlık dönüşümlü olarak eldeğiştirecek. 

30 Haziran 1996 ‘Refah gelirse darbe olur’ sözleriyle dikkatleri çeken DYP Kilis Milletvekili Doğan Güreş, bu Hükümete destek vereceğini açıkladı. 
Tunceli’de kendisine hamile süsü veren PKK’lı terörist Zeynep Kınacı, bayrak töreni esnasında belinde sarılı bulunan bombayı 
patlattı. Olayda 6 asker şehit oldu, 30 asker yaralandı.  

1 Temmuz 1996 Türkiye’nin ilk nükleer reaktörü, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde yapılmaya başlandı. 

8 Temmuz 1996 DYP-RP tarafından kurulan 54. Hükümet, TBMM’de 265’e karşı 278 oyla güvenoyu aldı. 

10 Temmuz 1996 Türksat 1C uydusu, Güney Amerika’da bulunan Fransız Guyanası’nın Kourou Uzay Üssü’nden uzaya fırlatılarak geçici 
yörüngesine yerleşti. Türk Sanat Müziği’nin usta seslerinden Hamiyet Yüceses, 84 yaşında Marmaris’te öldü.  

13 Temmuz 1996 Başbakan Erbakan, ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini kapsayan 17 trilyonluk dev bir ‘Hayvancılık Projesi’ 
hazırladığını açıkladı. 

16 Temmuz 1996 Refahyol’a ‘ret’ oyu veren Emre Gönensay, İsmet Sezgin, Cavit Çağlar, Köksal Toptan, Rifat Serdaroğlu, Mehmet Köstepen, 
Mehmet �umlam ve Refaiddin Şahin DYP’den istifa ettiler. 

23 Temmuz 1996 Refahyol koalisyonu Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Çekiç Güç’ü oluşturan yabancı ülkelerin Büyükelçilerine 
TBMM’ye brifing verdirdi. ABD Büyükelçisi Marc Grossman, İngiltere Büyükelçisi Kieran Prendergast ve Fransa Büyükelçisi 
François Dopffer, Çekiç Güç’ün görev süresinin uzatımı konusuda TBMM Dışişleri Komisyonu üyelerine birer brifing verdiler. 
Başbakan Erbakan, Genelkurmay Başkanlığı’na giderek Çekiç Güç, OHAL ve İrticai faaliyetler hakkında askerlerin görüşünü 
dinledi.  

25 Temmuz 1996 Cezaevlerinde devam eden ölüm oruçlarında ölümlerin artması üzerine Cumhurbaşkanı Demirel, Adalet Bakanı Kazan’ı arıyarak 
orta yolun bulunmasını istedi. TSK, Kuzey Irak’ta bulunan; Sinat, Avagöze, Birkiavdal, Elagaş ve Haftanin bölgelerindeki PKK 
kamplarını bombaladı.  

26 Temmuz 1996 Cezaevlerindeki ölüm oruçlarında ölenlerin sayısının 8’e yükselmesi üzerine Adalet Bakanı Şevket Kazan, müdahale 
edilebileceğini söyledi. Kazan yaptığı açıklamada; “Cezaevlerine hakimiz ancak koğuşlara değil” dedi. Cezaevlerindeki eylemleri 
sona erdirmek amacıyla, Yaşar Kemal ve Zülfi Livaneli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici ile �umlamızı geldiler.  

27 Temmuz 1996 Güneldoğu’da sürdürülen operasyonlarda 25 teröristin öldüğü açıklanırken, 16 güvenlik görevlisinin şehit olduğu açıklandı. 
Cezaevlerindeki ölüm orucu eylemlerinde anlaşmaya varıldı ve eylemler sona erdirildi. Ölenlerin sayısı 12’yi buldu. Sağlana 
anlaşmaya göre mahkumların istekleri Hükümet tarafından kabul edildi. Marmaris ve Söke’de orman yangınları çıktı. 6 günde 
ancak söndürülebilen yangınlarda 2 milyon ağaç kül olurken, 2.000 hektarlık alan tahrip oldu.  

2 Ağustos 1996 Refah Partisi’nin yıllardır karşı çıktığı, PTT’nin T’sinin satılmasını öngören yasa TBMM’den geçti. Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde 
operasyona çıkan askerlerimize PKK’lı teröristlerce pusu kuruldu. Çıkan çatışmada 6 er ve 5 korucu şehit oldu.  

4 Ağustos 1996 Başbakan Erbakan, Güneydoğu için başlattığı barış atağında ilk somut adımı Kürtçe TV yayını konusunda atmayı amaçladığını 
belirtti. GAP TV’den günde 1-2 saat Kürtçe yayın yapılması planlanıyor. Tacikistan’da 04.08.1922’de şehit düşen Enver Paşa’nın 
�uml İstanbul’a getirildi ve Hürriyet-i Ebediye Tepesi’nde törenle toprağa verildi. Enver Pasanin Türkiye Cumhuriyeti öncesi 
verdiği zararlar unutulmuş görünüyor. Araştırmanızı tavsiye ederim. Akıl almayacak olaylar… Başbakan Erbakan’ın 
başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura, terfi ve atamaları karara bağlarken, 29 subay ve astsubayın irticai faaliyetlere 
karıştığı gerekçesiyle ordudan ilişiğinin kesilmesi kararlaştırıldı. YAŞ kararlarıyla Org. Hikmet Köksal Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı’na atanırken Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu 1. Ordu Komutanlığı’na atandı. 



6 Ağustos 1996 Refahyol Hükümeti, bürokrasideki üst düzey atamalarına başladı. Başbakan Erbakan’ın İran gezisine 3 gün kala, ABD Dışişleri 
sözcüsü Burns; “Bu tür temaslar yarar sağlamaz” dedi.  

7 Ağustos 1996 Çeşitli Üniversite Rektörleri topluca Anıtkabir’i ziyaret ettiler. Yaptıkları açıklamada,’Cumhuriyetin temel ilkelerine sadık 
kalacaklarını ve laiklik karşıtlarına saygı duymayacaklarını’ belirttiler. Başbakan Erbakan, Başbakanlık Konutunda vereceği 
yemek ve resepsiyonlarda içki yasağı koydu.  İnsanin içmeyeceği varsa da inat olsun diye içeceği gelir öyle değil mi? 

8 Ağustos 1996 Başbakan Erbakan, yarın çıkacağı Uzakdoğu gezisi öncesinde kendisine ‘İran’a gitme’ uyarısında bulunan ABD’ye ‘İran’la 2.5 
milyon dolarlık ticarete hazırlanıyoruz’ karşılığını verdi. RP Milletvekili Temel Karamollaoğlu yaptığı açıklamada, İran ve 
Suriye’nin terörist devlet olmadıklarını söyledi. MİT Müsteşarı Sönmez Köksal, yarın yapacağı İran gezisi öncesinde Başbakan 
Erbakan’ı ziyaret etti. Köksal’ın, İran’ın PKK’ya verdiği desteği ortaya koyan bir dosya sunduğu iddia edildi.  

9 Ağustos 1996 Erbakan, PKK ile mücadelede büyük umut bağladığı Kuzey Irak’lı dini lider Şeyh Osman ile Ankara’da sürpriz bir görüşme yaptı. 
Askerler, Erbakan’a bir rapor vererek, İran ile yapılması planlanan 20 milyar dolarlık doğal gaz antlaşmasının imzalanmamasını 
istediler. Başbakan Erbakan, 250 kişilik bir heyetle 10 gün sürecek İran, Pakistan, Malezya, Singapur ve Endonezya’yı kapsayan 
Uzakdoğu gezisine başladı.  

10 Ağustos 1996 İran gezisine çıkan Erbakan, Kuzey Irak konusunda Saddam Hüseyin ile işbirliği yapılabileceğini söyledi. Suriye Devlet Başkanı 
Hafız Esad, Başbakan Erbakan’ı Suriye’ye davet etti.  

11 Ağustos 1996 Başbakan Erbakan, Tahran’da yaptığı açıklamada, devlet istihbaratının Suriye ve İran’ın PKK’ya verdiği desteğe ilişkin 
bilgilerden şüphe duyduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Rafsancani ise yaptığı açıklamada PKK’yı sert ifadelerle eleştirdi. 

13 Ağustos 1996 Sivas’ın Kangal İlçesi’ndeki tren istasyonunu basan PKK’lı teröristler 8 kişiyi katletti. 

15 Ağustos 1996 Kumarhanelerin kapatılmasına dair genelge yayınlandı. 

18 Ağustos 1996 Endonezya’da N-250 tipi uçakların üretildiği fabrikayı gezen Erbakan, ‘Türkiye’de bunu yapacak beyin olmadığını’ söyledi. Adalet 
Bakanı Kazan’ın “Irak’taki cezaevlerinde iki cüz ezberleyenlerin cezası biraz indiriliyor. Kuran’ın yarısını ezberleyenler ise tahliye 
ediliyor. Bu örneği biz de araştıracağız.” Açıklamaları tartışma yarattı.  

21 Ağustos 1996 Mısır Hava Yolları’na ait bir yolcu uçağı, Atatürk Havalimanı’na inerken pistten çıkıp karayoluna girdi. Bir taksiye çarparak alev 
alan uçak güçlükle söndürüldü. 

28 Ağustos 1996 PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonlarda 43 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal’ın katil 
zanlısı oldukları ileri sürülen 3 polis memuru ve Topal’ın ortağı olan Aliço lakabıyla tanınan Ali Fevzi Bir ve Arnavut Sami lakablı 
Sami Hoşvar gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti tarafından 36 saat süreyle sorgulan şahıslar, İçişleri Bakanı’nın talimatıyla 
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen bir heyete teslim edildiler. Türkiye-İsrail savunma sanayi ve askeri işbirliği antlaşması 
imzalandı. Antlaşmaya Arap ülkelerinden büyük tepki geldi. 

29 Ağustos 1996 PKK’nın elinde bulunan rehin askerlerimizi almak için Kuzey Irak’a giden heyet askerleri alamadan geri döndü. 

5 Eylül 1996 Gelişen Irak kriziyle ilgili olarak Başbakan Yardımcısı Çiller’in, ABD Başkanı Bill Clinton ile telefonda görüştüm açıklamasının 
ardından böyle bir telefon görüşmesinin olmadığının ortaya çıkması kamuoyunda büyük tepki ile karşılandı. Gelişmelerden 
rahatsızlık duyan Cumhurbaşkanı Demirel Başbakan ve Başbakan Yardımcılarıyla bir zirve gerçekleştirdi. 

11 Eylül 1996 Devlet eski Bakanı Ayvaz Gökdemir, Avrupalı Parlamenter Claudia Roth’a hakaret ettiği gerekçesiyle, 500 milyon lira tazminat 
ödemeye mahkûm edildi. ABD’nin, Kuzey Irak’ta 2000 peşmergeyi silahlandırarak ordu kurduğu ortaya çıktı.  

22 Eylül 1996 Gazeteci Emin Çölaşan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kendisini kameralarla izlettiğini öne sürdü. 



24 Eylül 1996 Sanat Güneşi olarak tanınan Türk Sanat Müziği’nin ünlü ismi Zeki Müren, TRT İzmir Stüdyosu’nda katıldığı bir programda öldü. 

26 Eylül 1996 Yüksekova Çetesi ortaya çıkarıldı. Hakkari Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli 4 polis memuru ve 6 köy korucusu 
gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Başbakan Erbakan’ın yurtdışı gezi programından, Libya ziyaretinin çıkarılmaması 
halinde, gezi kararnamesini imzalamayacağını açıkladı. Pakistan destekli Taliban Milisleri Afganistan’ın Başkenti Kabil’e girdi. 
Eski Devlet Başkanı Necibullah idam edildi. İsrail Başbakanı Netenyahu’nun, Kudüs’teki El Aksa Camii’nin altındaki tüneli açması 
sonucu çıkan olaylarda 38 Filistinli ve 11 İsrailli öldü. BM Güvenlik Konseyi, tünelin kapatılmasını istedi. 

30 Eylül 1996 Başbakan Erbakan’ın Libya gezisine karşı çıkan İçişleri Bakanı Mehmet Ağar; “Gezi kararnamesine imza atmam. Tükürdüğünü 
yalayan bir tip değilim.” Dedi. RP Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Batman’da katıldığı bir toplantıda: “Ben hizbullahım... 
Türkiye’nin %99’u Hizbullahtır. Hizbullah olmayanlar hizbulşeytandır.” Dedi.  

2 Ekim 1996 Diyarbakır’ın Hantepe Köyü’ne PKK’lı militanlarca baskın düzenlendi. PKK’lı militanlar, kaçırdıkları 7 öğretmenden 4’ünü 
katlettiler. Başbakan Erbakan, Türkiye’de ve Batıda büyük tepki yaratan Mısır, Libya ve Nijerya gezisine başladı.  

8 Ekim 1996 Libya’da Devlet Başkanı Muaamer Kaddafi’nin, çadırında ağırladığı Başbakan Erbakan’a yönelik sözleri ve tavırları Türkiye’de 
büyük tepkiye neden oldu. CHP, ANAP ve DSP, Erbakan ve Hükümet hakkında gensoru önergesi verdi. 

16 Ekim 1996 Erbakan’ın rezalete dönüşen Libya gezisi sonucu verilen gensoru önergesi, TBMM’de yapılan oylamada 257’ye karşı 270 oyla 
reddedildi. 

24 Ekim 1996 Osmaniye, Türkiye’nin 80. İli oldu. 

25 Ekim 1996 İşadamı Vehbi Koç’un �uml, Zincirlikuyu’ndaki mezarından çalındı. Adana Emniyeti, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne gelen, 
hamile kıyafetli PKK’lı bir teröristin vücudundaki bombayı patlatması sonucu, 3’ü polis memuru 4 kişi hayatını kaybetti.  

1 Kasım 1996 Saidi Nursi’nin ölüm yıldönümü nedeniyle Kocatepe Camii’nde düzenlenen mevlit sırasında, Atatürk ve Cumhuriyet aleyhine 
konuştukları ve Polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 121 Aczmendi, Ankara DGM tarafından tutuklandı. 

3 Kasım 1996 Balıkesir’in Susurluk İlçesi’nde meydana gelen kazada, DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak, İstanbul Emniyet Müdür 
Yardımcısı Hüseyin Kocadağ, gıyabi tevkifli olarak aranan eski ülkücü Abdullah Çatlı ile Çatlı’nın sevgilisi olduğu ileri sürülen 
Gamze Us’un bulunduğu �umlamız marka otomobil, Hasan Gökçe’nin kullandığı otomobile çarptı. Kazada mercedeste 
bulunanlardan sadece Sedat Bucak kurtuldu. 

8 Kasım 1996 İçişleri Bakanı Mehmet Ağar görevinden istifa etti, yerine Meral Akşener getirildi. 

18 Kasım 1996 İstanbul Laleli’de bulunan Tozbey Oteli’nde çıkan yangında 13’ü kadın 17 Ukraynalı öldü, 41 kişi ise dumandan zehirlendi. 

25 Kasım 1996 Susurluk skandalı ile ilgili olarak Hükümete ağır eleştirilerde bulunan Mesut Yılmaz, Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de ülkücü 
olduğu öne sürülen Veysel Özerdem tarafından yumruklandı. Mesut Yılmaz’ın Budapeşte’de kumarhaneye gittiğide iddia edildi. 
Cumhurbaşkanı Demirel ile görüşen Başbakan Erbakan, Susurluk skandalının üç koldan soruşturulduğunu söyledi.  

26 Kasım 1996 ABD doları 100.000 TL’yi aştı. 

30 Kasım 1996 ANAP Lideri Mesut Yılmaz, kumarhaneler kralı Ömer Lütfi Topal’ı öldürdükleri iddia edilen Özel Tim görevlileri Ercan Ersoy, Oğuz 
Yorulmaz ve Ayhan Çarkın’ın İstanbul Emniyeti’nde yapılan ve cinayetleri işlediklerini itiraf ettikleri öne sürülen ses bantlarının 
kendisine ulaştığını açıkladı. 

1 Aralık 1996 Susurluk olayının üzerine giden Mesut Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Çiller tarafından; ‘Devleti karalama kampanyası yürütmek’le 
suçlandı. Basına sansür getirecek olan yasa taslağına, DYP’li sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna’da karşı çıktı. Aktuna yaptığı 
açıklamada: “Belge olmadan yolsuzluk yazılmasın diyorlar. Benim hakkımda niye yolsuzluk iddiası yazılmıyor? Demek ki 



yapanlar yazılıyor.” Dedi.  

2 Aralık 1996 İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Org. Eşref Bitlis’in suikaste uğradığına ilişkin bilgileri MGK’ya gönderdiğini 
açıkladıMGK; Çekiç Güç’ün sona ereceğini açıkladı. Çekiç Güç’ün yerini alacak operasyon için ABD, İngiltere, Fransa ve Türkiye 
arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.  

3 Aralık 1996 TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, MİT, Adalet Bakanlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne başvurarak, Susurluk olayı ile ilgili olarak bilgi ve belge istedi. Ankara DGM Başsavcılığı, Ankara 
Kocatepe Camii’nde Saidi Nursi için düzenlenen �umlamı, Atatürk aleyhinde açıklamalarda bulundukları için tutuklanan 121 
Aczmendi hakkında, ‘Laik düzeni yıkmak için terör örgütü kurmak’ suçlamasıyla dava açacağını açıkladı.  

4 Aralık 1996 1979’de Anakara Bahçelievler’de 7 TİP’linin (Türkiye İşçi Partisi) öldürülmesiyle ilgili davada mahkeme, ‘Abdullah Çatlı’yı 
gizleyenler, kimlik, pasaport verip yakalanmamasına çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunmayı kararlaştırdı. İçişleri 
Bakanlığı’nın hazırladığı raporda Abdullah Çatlı’nın 7 ayrı kimlik kullandığı açıklandı. İçişleri Bakanı Meral Akşener, Mesut 
Yılmaz’dan ‘Susurluk olayı ile ilgili olarak elinde bulunan bilgi ve belgeleri kendilerine vermesini’ istedi. Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu, Çiller’in ABD’deki mallarının değeriyle, bu malların alınması konusunda gösterdiği belge ve miktarlar 
arasında büyük fark olduğunu açıkladı.  

5 Aralık 1996 ANAP Genel Başkanı Yılmaz,’ın Emniyet Genel Müdürü Alaattin Yılmaz’a verdiği belgede, Budapeşte’deki saldırı talimatını, 
Abdullah Çatlı’nın arkadaşı ve ortağı, tekstilci Aydın İpekli’nin 10 milyar karşılığında Veysel Özerdem’e verdiğini ileri sürdü. 
İnterpol tarafından 17 yıldır Kırmızı Bülten ile aranan Abdullah Çatlı’ya ‘Mehmet Özbay’ kimliği ile Emniyet Genel Müdürlüğü 
tarafından verilen  ‘silah uzmanı’ belgesinde, Emniyet Genel Müdürü sıfatıyla Mehmet Ağar’ın imzasının bulunduğu ortaya çıktı. 
MHP Lideri Alparslan Türkeş, Susurluk olayının bir kaza değil, dış kaynaklı bir suikast olabileceği iddiasında bulundu.  

7 Aralık 1996 Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, Başbakan Necmettin Erbakan, Çalışma Bakanı Necati Çelik ile Milletvekilleri Şevki Yılmaz, 
Hasan Hüseyin Ceylan, RP Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe hakkında, yaptıkları konuşmaların Siyasi Partiler Yasası’na 
aykırı olduğu gerekçesiyle Yargıtay’a suç duyurusunda bulundu. Kumurhaneler kralı Ömer Lütfi Topal cinayetini, Abdullah 
Çatlı’nın Dolmabahçe’de bir araçta yönettiği belirlendi. İçişleri Bakanlığı Başmüfettişlerince hazırlanan ‘Ön Soruşturma 
Raporu’nda, Topal cinayetini işledikleri iddia edilen 3 polisin, olayın işlendiği gün yasal olarak izinli oldukları belirtildi. 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Mart 1995’de kendisine yapılan darbe girişimini, Cumhurbaşkanı Demirel’in haber 
verdiğini söyledi. Başbakan Erbakan, İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu’nun İçişleri Bakanı Akşener tarafından 
görevden alınmasını sonradan öğrendiğini belirtti. 9 Aralık: RP’li İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Lütfi Esengün, kamu 
kurumlarında uygulanan başörtüsü ve sakal yasağının kaldırılacağını açıkladı. Ankara DGM Başsavcısı Cevdet Volkan, DGM 
Savcısı Nuh Mete Yüksel’in Başbakan Erbakan ve 4 RP’li aleyhine Yargıtaya suç duyurusunda bulunmasını değerlendirirken, 
gönderilen yazının ‘fezleke veya suç unsuru’ niteliğinde olmadığını söyledi. Bu açıklama üzerine Başsavcı ve Savcı karşılıklı 
açıklamalarda bulundular. PKK, 16 aydır Kuzey Irak’taki kamplarında rehin tuttukları 6 eri, RP Van Milletvekili Fetullah Erbaş 
Başkanlığındaki heyete teslim etti. Erbaş, teslim sırasında ‘arkadaşlar’ dediği PKK’lılarla, askerleri sağlam olarak teslim aldığına 
dair bir protokol imzaladı. BM Genel Sekreteri Butros Gali, Irak’ın kısıtlı olarak petrol satmasına izin verildiğini açıkladı.  

10 Aralık 1996 Susurluk skandalıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Demirel, liderlerle tek tek görüşmeye başladı. Başbakan Erbakan, 58’i irticai 
faaliyetlerden olmak üzere 69 subay ve astsubayın ordudan atıldığı YAŞ toplantısının ilk toplantısına, 1997 Bütçe görüşmeleri 
nedeniyle katılmadı. Söylemez çetesi davasının önemli sanıklarından Mehmet Faysal Söylemez, mahkemeye verdiği 36 sayfalık 
savunmasında, Türkiye’de ki en büyük çetenin, büyük şehirlerdeki kirli parayı ele geçirmek için �umlamızı gelen Mehmet Ağar-
Sedat Bucak çetesi olduğunu iddia etti. Rehin askerleri almak için Kuzey Irak’a giden İHD Başkanı Akın Birdal, Mazlum-Der 
Başkan Yardımcısı İhsan Arslan ve İHD Mardin Başkanı Cemil Aydoğan, yasadışı örgüte yardım ve yataklıktan beraat ettiler. 



TBMM Susurluk Soruşturma Komisyonu’na verilen Emniyet Genel Müdürlüğü Müfettişlerinin hazırladığı raporda, Gonca Us’un 
Abdullah Çatlı’nın imam nikahlı eşi olduğu, Çatlı’nın üzerindeki poşette kokain bulunduğu, Çatlı’ya silah ruhsatı için aynı kazada 
ölen Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ’ın referans verdiği, 2 adet MP-5 ve 2 adet susturucunun Mercedeste bulunduğu 
belirtildi. DYP Lideri Çiller’in malvarlığının araştırılması hakkında kurulan TBMM Komisyonu’na Hazine tarafından gönderilen bir 
belgeyle; Özer Çiller’in 1992 yılında ABD’ye transfer ettiğini iddia ettiği 925.000 doların sadece 400.000 doları belgelenebilirken, 
transfer işlemini yapan Demirbank’ın komisyon ücreti almadığıda tesbit edildi. Adalet Bakanı Şevket Kazan, Uğur Mumcu, 
Turgut Özal ve Eşref Bitlis’in ölümlerinin tekrar soruşturulacağını açıkladı.  

14 Aralık 1996 Topal’ın öldürülmesinde kullanılan Kaleşnikof silahlardan birinin, şarjör bandındaki yarım parmak izinin, Abdullah Çatlı’ya ait 
olduğu tesbit edildi. Çatlı’nın, 1993 yılında Şahin Ekli isimli sahte pasaportla yurt dışına çıkarken yakalandığında alınan parmak 
iziylede uyuştuğu tesbit edildi. 

23 Aralık 1996 Başbakan Erbakan’ın Çankaya’da yapılan liderler zirvesinde şok bir açıklama yaptığı öğrenildi. Erbakan’ın liderlere; “Durum 
kamuoyuna yansıyandan çok daha vahim. MİT’in verdiği rapora göre, bazı asker, polis ve siyasetçilerin olaylarda yer aldığı 
anlaşılmaktadır.” Dedi. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Hasan Celal Güzel, darbe olacağı istihbaratı aldıklarını açıklayarak, 
Cumhurbaşkanı’nın liderler zirvesinde uyarıda bulunacağını ileri sürdü. 

25 Aralık 1996 Irak’ta 36. Paralelin kuzeyini kontrol eden Çekiç Güç’ün yerine geçecek olan Keşif Güç birliklerine ait uçakların İncirlik’ten 
uçuşları için TBMM’de 6 aylık onay alındı. Fransa’nın katılmadığı yeni güçte, İngiltere, ABD ve Türkiye yer alıyor. 

4 Ocak  DİE tarafından yapılan açıklamaya göre, 1996 enflasyonu toptan eşyada yüzde 84.9, tüketici fiyatlarında ise yüzde 79.8 olarak 
gerçekleşti. Aralık ayında ise bir önceki aya oranla toptan eşya fiyatları yüzde 3.9, tüketici fiyatları ise yüzde 3.4 oranında arttı. 

5 Ocak 1997 TBMM Susurluk Komisyonu’na ifade veren, Özel Tim’in kurucularından, ‘Efsane Yarbay’ olarak tanınan Emekli Yarbay Korkut 
Eken, devlet’in Abdullah Çatlı’yı 12 Eylül’den öncede kullandığını söyledi. Türk-İş tarafından düzenlenen “Türkiye’ye sahip çık” 
mitingi yurdun dört bir yanından gelen, 150 bin işçinin katılımıyla Ankara’da Kızılay Meydanı’nda yapıldı. Dev mitinge çeşitli sivil 
toplum kuruluşları da destek verdi. Bayram Meral, “Adil düzen diyerek milleti kandıran siyasetçilere, işçiyi kan emici 
gösterenlere ders vermeye geldik” dedi. Olaysız geçen mitingde “şalter inecek, hükümet gidecek”, “Hacı bacı dediler, hakkımızı 
yediler” sloganları atıldı. 

6 Ocak 1997 Özdemir Sabancı suikastinin sanığı DHKP/C terör örgütü üyesi Mustafa Duyar, Suriye’nin Başkenti Şam’da teslim oldu. MİT 
Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, Susurluk Komisyonu’na verdiği ifade de ‘devlet yararına her tip insanı 
kullanabildiklerini’ söyledi.  5.000.000 TL’lik banknotlar piyasaya sürüldü. 

11 Ocak 1997 Ankara DGM hakimi, sarık ve cübbelerini çıkarmayan Aczmendileri duruşma salonundan çıkattı. Başbakan Erbakan, çeşitli 
tarikat liderlerine Başbakanlık Konutu’nda iftar yemeği verdi. 

18 Ocak 1997 Susurluk Komisyonu’na ifade veren İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar, Abdullah Çatlı’yı Mehmet Özbay olarak tanıdığını söyledi. 

21 Ocak 1997 İçişleri Bakanı Meral Akşener’in, ‘Emniyet Müdürleri Kararnamesi’ni Başbakan Erbakan’a imzalattıktan sonra, taslakta değişiklik 
yaparak Cumhurbaşkanı Demirel’e götürdüğü ortaya çıktı. 

20 Ocak 1997 Susurluk olayının kilit isimlerinden DYP Milletvekili Sedat Bucak, Komisyona verdiği ifadede çelişkili açıklamalarda bulundu. 

23 Ocak 1997 Abdi İpekçi ve Papa suikastlerinin kilit ismi Oral Çelik, Türkiye’ye iadesinden 4 ay sonra, hakkında açılan 3 davadan da beraat 
ederek serbest kaldı. 

2 Şubat 1997 Susurluk olayının aydınlatılması için, saat 21.00’de yapılan ‘Sürekli Aydınlık İçin 1 Dakika Karanlık’ eylemi başlatıldı. 



3 Şubat 1997 Ankara Sincan Belediyesi’nin Filistin’e destek amacıyla düzenlediği Kudüs Gecesi’nde atılan şeriat sloganları büyük tepki yarattı. 
Geceye İran Büyükelçisi’de katıldı. 

4 Şubat 1997 Şeriat çağrısına sahne olan Sincan’da bugün 20 tank ve 15 aracın, normal güzergâhını değiştirerek ilçe içinden geçmesi ve 
Yenikent tatbikat alanına gitmesi ülkede büyük heyecan yarattı. “Darbe mi yapılıyor” söylentileri kulaktan kulağa yayılırken 
borsa aniden düştü. Reuter, AP gibi büyük ajanslar gösteriyi tüm dünyaya duyurdular. Tankların Sincan sokaklarından geçişi 
“İrticaya karşı TSK’nın gövde gösterisi” şeklinde yorumlanırken, Başbakan Necmettin Erbakan “Cumhuriyet Bayramı’nda 240 
tank geçiyor. Ne olmuş yani?” dedi. Bir gün sonra da Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ilk sorgusundan sonra tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 

10 Şubat 1997 İçişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, Türkiye’de 681.722 ruhsatlı silah olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Demirel, Rusya’yı 
uyararak, Kıbrıs Rum kesimine satılması planlanan   S-300 füzelerinin satış kararının gözden geçirilmesini istedi.  

20 Şubat 1997 Türk Sanat Müziği’nin ünlü isimlerinden, güfteci ve besteci Alaaddin Şensoy öldü. 

21 Şubat 1997 Sincan’da yapılan Kudüs Gecesi’nin ardından karşılıklı yapılan sert açıklamalardan sonra Türkiye ve İran Büyükelçilerini çektiler. 
Genelkurmay 2. Başkanı Org. Çevik Bir, İran’ın terörist devlet muamelesi görmesi gerektiğini belirtti.  

28 Şubat 1997 Tarihi MGK toplantısı yapıldı. Daha sonradan askerler tarafından ‘postmodern darbe’ olarak nitelendirilecek olan bu toplantıda 
askerler Hükümete ve özellikle Başbakan Erbakan olmak üzere RP’lilere sert uyarılarda bulundular. Genelkurmay 2. Başkanı 
Çevik Bir daha sonra yaptığı bir açıklamada ‘Demokrasiye balans ayarı yaptıklarını’ söyledi. Milli Güvenlik Kurulu yaptığı 9 
saatlik toplantıda Atatürk ilke ve inkılaplarının ödünsüz uygulanmasına karar verdi, konuyla ilgili olarak 20 maddelik bir karar 
aldı. MGK, sekiz yıllık eğitime bir an önce geçilmesi, irtica ile mücadele, devlet dairelerindeki İslamcı örgütlenme gibi konularda 
önemli mesajlar verdi. Bu konuda hazırlanan istihbarat raporları da hükümete sunuldu. Toplantıda ayrıca, Sincan olayı, Kıyafet 
Yasası’na aykırı giysiler, tarikat yönetimindeki özel okullar da gündeme getirildi. MGK kararları, kimi çevrelerce hükümete 
verilmiş bir muhtıra olarak nitelenirken, Başbakan Erbakan kararları 6 Mart günü imzaladı. 

4 Mart 1997 Ekonomide bugün “Kara Salı” olarak nitelenebilecek olumsuz gelişmeler yaşandı. Şubat ayı enflasyon oranı beklenenin çok 
üstünde çıktı. Toptan eşya fiyatları yüzde 6.3 olarak açıklandı. Son bir yıllık enflasyon ise yüzde 63’ten yüzde 78.6’ya çıktı. 
Hükümetin yaşadığı 28 Şubat krizi ekonomideki kaygıları artırdı ve ikinci el bono piyasasında faiz oranları bileşik bazda 7 puan 
yükseliş gösterdi. En çok işlem yapılan 10 Aralık 1997 vadeli bonolarda faiz oranı yüzde 7.06 oranında yükselerek yüzde 
103.30’a çıktı. Borsada şok düşüş yaşandı. Özellikle yabancı yatırımcılardan gelen satış baskısıyla borsa günü yüzde 5.19 
oranında düşüşle kapattı ve bileşik endeks 1522’den 1443 puana kadar geriledi. Toplam işlem hacmi ise 28 trilyon 728 milyar 
45 milyon 604 bin 525 lira oldu. 

12 Mart 1997 Hakkında tutuklama kararı çıkarılan, Özel Harekat Dairesi eski Başkanı İbrahim Şahin teslim oldu. Ceza Muhakemeleri Usul 
Kanunu (CMUK) ile DGM Kanununda yapılan değişiklikler ile gözaltı süreleri düşürüldü.  

20 Mart 1997 Anayasa Mahkemesi Diriliş Partisi’ni kapattı. 

24 Mart 1997 ‘Türkiye’de yargı bağımsızlığı yok’ diyen İstanbul DGM Savcısı Mete Göktürk hakkında dava açıldı. 

4 Nisan 1997 1960 ihtilalinin Kudretli Albayı, Türk siyasetinin ünlü ismi, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Bayındır Tıp Merkezi’nde kalp 
krizinden öldü. TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu, raporunu Meclis’e sundu. Kamuoyunda ‘Kıyak Emeklilik’ olarak bilinen, 
Milletvekillerinin Özlük Haklarını düzenleyen yasa TBMM’de kabul edildi. 

4 Mayıs 1997 Türkiye’nin yıllardır katıldığı ama hep başarısız olduğu Eurovision Şarkı Yarışması’nda bu yıl “Dinle” adlı parçayı seslendiren 
Şebnem Paker, 18 ülkenin jürisinden toplam 121 puan alarak üçüncü oldu. Parçanın bestecisi Levent Çoker.  



23 Nisan 1997 Başbakan Yardımcısı Çiller, temel eğitimin 8 yıla çıkarılacağını açıkladı. 

12 Mayıs 1997 Sultanahmet Meydanı’nda yapılan ‘İmam Hatiplere Dokunmayın’ mitinginde şeriat sloganları atılması tepkiyle karşılandı. 

15 Mayıs 1997 Kadınların, eşinin soyadı ile birlikte kızlık soyadını da kullanmalarını sağlayan yasa kabul edildi. TSK, 50.000 kişilik bir kuvvet ile 
Kuzey Irak’a sınır ötesi bir operasyon başlattı.  

22 Mayıs 1997 Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, makamında düzenlediği bir basın toplantısında, ‘Kan emici yarasalar’ olarak tanımladığı Refah 
Partisi hakkında, ‘Ülkeyi iç savaşa sürüklediğini’ belirterek Anayasa Mahkemesi’nde açtığı kapatma davasının iddianamesini 
okudu. 

18 Haziran 1997 Ortağı DYP ile yaptığı anlaşma uyarınca, birer yıl münavemeli Başbakanlık yapacak olan RP Lideri Erbakan, Başbakanlığı DYP 
Lideri Tansu Çiller’i bırakmak için istifa etti. Başbakan Necmettin Erbakan, RP-DYP koalisyon hükümetinin istifasını, 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e sundu. Erbakan, istifasına gerekçe olarak, “Ülkedeki gerginliği” öne sürdü. Erbakan, 
koalisyonu teşkil eden iki parti arasındaki protokole göre “Hükümetin DYP Genel Başkanı Tansu Çiller tarafından kurulmasını, 
RP, DYP ve BBP olarak desteklediklerini açıklayan” bir belgeyi de Cumhurbaşkanı’na sundu. Demirel, Erbakan’ın istifasını kabul 
etti, ancak Anayasa’da, kanunlarda ve geleneklerde başbakanlığın devri şeklinde bir durum ve teamülün bulunmadığını ifade 
etti. 

21 Haziran 1997 Cumhurbaşkanı Demirel, hükümeti kurma görevini ANAP Lideri Mesut Yılmaz’a verdi. 

27 Haziran 1997 ANAP, DSP ve DTP’nin Genel Başkanları Yılmaz, Ecevit ve Cindoruk hükümetin kurulması konusunda anlaştılar. 

13 Temmuz 1997 Mesut Yılmaz’ın Başbakanlığı’nda kurulan 55. Hükümet (ANASOL-D) güvenoyu aldı. 

17 Temmuz 1997 Genelkurmay Askeri Savcılığı, Tansu Çiller’in ‘CIA hesabına casusluk yaptığı’ iddialarıyla ilgili olarak soruşturma açtı. 

1 Eylül 1997 Kalp cerrahı Dr. Kemal Beyazıt, ‘küçük kesik cerrahisi’ adı verilen bir yöntemle dünyada ilk kez by-pass ameliyatı gerçekleştirdi. 

5 Eylül 1997 MICROSOFT’un yeni işletim sistemi “Windows 98” bugün İstanbul’dan tüm dünyaya ilk kez tanıtıldı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde düzenlenen görkemli tanıtım toplantısını 1600 kişi izledi. – Ege ve Akdeniz pamuğuna 140 bin, Çukurova 
pamuğuna ise 120 bin lira başfiyat verildi. Bu rakamlar Ege ve Akdeniz pamuğu için kasım ayında 145 bin, aralık ayında ise 150 
bin lira olacak. – Dünya Bankası Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, ülke yardım stratejisi çerçevesinde Türkiye’ye 1,5 
milyar dolar mali yardımda bulunulmasını onayladı. Kredi, 8 yıllık zorunlu eğitim uygulamasında kaynak olarak kullanılacak.  

9 Eylül 1997 20.000 TL’lik bankhotlar tedavülden kalktı. 

24 Eylül 1997 Dışişleri Bakanı İsmail Cem, İngiltere Dışişleri Bakanı Robin Cook’u, PKK’nın yayın organı  Med-TV’ye destek verilmemesi 
konusunda uyardı. 

25 Eylül 1997 Türk Silahlı Kuvvetleri, 15.000 kişilik bir kuvvetle, Kuzey Irak’a sınır ötesi operasyona başladı. 

27 Eylül 1997 Türkiye’nin ilk özel televizyonu Star TV kuruluşunun 8’inci yıldönümünü ve yeni yayın dönemini Lütfi Kırdar Yer altı Kongre ve 
Sergi Sarayı’nda düzenlenen bir partiyle kutladı. Star TV, 27 Eylül 1990 günü yayına başlamıştı. – Türkiye’de tarihi eser ve 
vergi kaçırmak suçlarından aranan işadamı Halil Bezmen’in iadesi için yapılan talep Amerikan makamları tarafından reddedildi. 
Bezmen’le ilgili İstanbul’da süren davaların sonuçlanmasından sonra iadesi için yeniden girişimlerde bulunulacak.  

7 Ekim 1997 Alman Markı, ilk kez 100 bin lira sınırını aştı ve 100 bin 500 liradan işlem gördü. 

13 Ekim 1997 Bayrampaşa Cezaevi’nde isyan çıktı. İsyan güçlükle önlenebildi. 

15 Ekim 1997 İstanbul’da, önceki gece başlayan sağanak yağmur, şehri felç etti. Alçak bölgelerdeki yüzlerce ev ve işyerini su bastı, 7 kişi 



hayatını kaybetti. 

25 Ekim 1997 Konya-Ereğli Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 49 kişi yanarak can verdi. 

1 Aralık 1997 Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Genel Nüfus Sayımı yapıldı. 

14 Aralık 1997 Avrupa Birliği’ne üye 15 ülkenin liderleri Lüksemburg Zirvesi’nde, Türkiye’ye AB kapısını kapatmama kararını aldı. Avrupa 
Birliği’nin, adaylık için Türkiye’ye bir dizi koşul sıralaması Ankara’da öfke kasırgası estirdi. Yılmaz’ın Demirel’le yaptığı 
görüşmenin ardından olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu tüm koşulları reddetti ve Avrupa ile ilişkilerinin çerçevesini yeniden 
çizerek Avrupa’ya rest çekti. İşte Türkiye’nin Cevapları * Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye koyduğu tüm koşullar reddedildi. Türkiye 
1998’in mart ayında Londra’da yapılacak Avrupa Konferansı’na katılmayacak. X AB ile ilişkiler artık 1963 Ankara Anlaşması 
çerçevesinde yürütülecek. Böylece Turgut Özal’ın 1987’de yaptığı tam üyelik başvurusu gündemden düştü. * Türkiye Avrupa 
Birliği ile artık Kıbrıs, Ege ve İnsan Hakları konularını görüşmeyecek. Bu konular sadece AB ülkeleriyle ikili düzeyde ele alınacak. 
X AB, Türkiye’ye söz verdiği mali yardımları yerine getirmediği takdirde gümrük birliği konusunda adım atılmayacak, 
geliştirilmesine çalışılmayacak. X Rum yönetimi AB’ye üyelik müzakerelerine başlayacağı için KKTC ile Türkiye’nin entegrasyonu 
hızlanacak, ortak savunma doktrini oluşturulacak. NATO’ya eski Doğu bloğu ülkelerinin alınmasını Türkiye veto edecek. Bu 
konudaki kararı TBMM verecek. 

27 Aralık 1997 Cumhuriyetin kuruluşunun 50. yıldönümünde, 29 Ekim 1973 tarihinde hizmete giren Boğaziçi Köprüsü’nden 1 milyarıncı araç bu 
gece geçti. Bu aracın sürücüsüne verilmek üzere gümüş tabak içinde çikolata hazırlatıldı ve geriye sayım başladı. Beklenen an 
saat 22.30 sıralarında geldi. Tiyatrodan dönen Haldun Kırıkoğlu, eşi ve iki çocuğu 34 HAL 04 plakalı otomobilleriyle köprüye 
girdiklerinde çikolata verildi ve ücret alınmadı. Kırıkoğlu ailesi bunu bir kamera şakası zannetti.  

2 Ocak 1998 RTÜK’ün yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’de 16 ulusal, 15 bölgesel ve 230 yerel televizyon kanalı var. Özel radyoların sayısı ise 
1200’ü buldu. 

7 Ocak 1998 Görev süresi dolarak emekliye ayrılan Yekta Güngör Özden’in yerine Ahmet Necdet Sezer Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na 
seçildi. 

12 Ocak 1998 MİT Müsteşarı Sönmez Köksal, Paris’e Büyükelçi olarak atandı. 

13 Ocak 1998 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, RP’nin Hazineden aldığı yardıma ihtiyati haciz konulması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. 
Mahkeme bu başvuruyu kabul etti. 

14 Ocak 1998 Türk Sanat Müziği’nin ünlü ismi Safiye Ayla, 91 yaşında vefat etti. 

17 Ocak 1998 Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş tarafından açılan davada Anayasa Mahkemesi Refah Partisi’ni kapattı. Genel Başkan Necmettin 
Erbakan ile bazı yöneticilere 5 yıl siyaset yapmama cezası verildi. 

2 Şubat 1998 ABD ile Irak arasında başlayan ikinci Körfez krizi giderek tırmandı. Türkiye arabulucu olmayı kabul etti ve Dışişleri Bakanı İsmail 
Cem’i Bağdat’a gönderme kararı verildi. 

3 Şubat 1998 Körfez krizi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı vurdu. Borsa 180 puan birden düştü. Dolar 220 bin lirayı aştı. 

6 Şubat 1998 DYP erken seçim hazırlığına başladı. DYP sine-i millete dönebileceklerini, bunu hiç kimsenin blöf zannetmemesi gerektiğini 
açıkladı. Körfez krizi konusunda arabulucu olan Türkiye Dışişleri Bakanı İsmail Cem Irak Lideri Saddam Hüseyin ile iki saat 
görüştü. Cem, Saddam’ın çatışma istemediği izlenimini edindiğini ifade etti. 

7 Şubat 1998 Kasım ayında yapılan nüfus tespit çalışmalarının kesin sonuçları açıklandı. Türkiye’nin nüfusu 62 milyon 210 bin 252 olarak 
belirlendi. 



11 Şubat 1998 Türkiye genelinde bulunan 79 kumarhane bugün kapatıldı. 

19 Şubat 1998 Milli Eğitim eski Bakanı DYP’li Mehmet Sağlam’ın sahte evrakla memur yaptığı 156 kişi hakkında devam eden yargılamada 
tutuklama kararı verildi. 

23 Şubat 1998 Anayasa Mahkemesi’nin RP’nin kapatılmasına ilişkin gerekçeli kararı açıklandı. Bu karardan sonra 14 yıllık siyasi geçmişi olan RP 
kapatılan partiler arasında tarihteki yerini aldı. 

25 Şubat 1998 Refah Partisi’nin kapatılmasından sonra, bu partinin mensupları Fazilet Partisi çatısı altında toplandılar. FP’liler ilk meclis grup 
toplantısını yaptılar. 

26 Şubat 1998 Erken seçimin gündeme gelmesi Başbakan yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Ecevit’i kızdırdı. Ecevit Başbakan Yılmaz’dan 
erken seçimi gündeme almamasını rica edeceğini söyledi. 

4 Mart 1998 Susurluk’un kilit ismi Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın Antalya Lara’da ki evinden sonra eşinin ve çocuklarının yaşadığı 
Ankara’daki evide ortaya çıktı. 

6 Mart 1998 TBMM Karma Komisyonu, DYP Milletvekili Mehmet Ağar’ın dokunulmazlığını, uyuşturucu kaçakçısı Yaşar Öz’ün serbest 
bırakılmasını sağladığı iddiaları üzerine ikinci kez kaldırdı. 

12 Mart 1998 Manisa’da, gözaltına aldıkları çoğu liseli gençlere işkence yaptıkları iddiasıyla yargılanan 10 polis beraat etti. 

13 Mart 1998 Başbakanlığa bağlı kurulan Sivil Çalışma Grubu hazırladğı raporda; “Kamu görevlileri ile öğrencilerin, devlet daireleri ile okul ve 
üniversitelerden oluşan eğitim kurumlarının kapalı mekanlarına türbanla girmesi disiplin suçu oluşturur.” Denildi. 

16 Mart 1998 Askerlerle Hükümet arasında gerginliğe neden olan irtica ile mücadelede sivil güçleri öne çıkaracak kararlar alınacak. Bu 
kararlarla, irtica ile mücadeleyi askerler yerine siviller yapacak. 

5 Nisan 1998 Türkiye ile KKTC arasında ortaklık konseyi bildirisi yayınlandı ve tam entegrasyona ilk adım atıldı. Bu arada iki ülke arasında 
ekonomik komite kuruldu. 

5 Nisan 1998 Uzun bir aradan sonra ilk kez Türk Genelkurmay Başkanı Yunanistan’a gidiyor. 

14 Nisan 1998 PKK’nın 2 numaralı adamı Şemdin Sakık, özel harekat birimlerinin ‘Yarasa’ adını verdiği gizli bir operasyonla, Kuzey Irak’ta 
yakalanarak Türkiye’ye getirildi. 

17 Nisan 1998 Borsada Endeks 4 bin puanın üzerine çıktı. Tarihi gün yaşayan borsanın yükselişe geçmesine Başbakan Yılmaz’ın seçim 
olmayacağı yolunda yaptığı açıklama neden oldu. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller’in mal varlığının soruşturulması için verilen 
önerge TBMM’de kabul edildi. 

20 Nisan 1998 Almanya’nın ünlü dergisi Der Spiegel, PKK ile ilgili yazısına, ‘PKK Efsanesinin Sonu’ başlığını attı. 

22 Nisan 1998 Okuduğu bir şiir dolayısıyla, TCK 312. Maddeden mahkum olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
verilen 10 ay hapis cezasının ertelenmeyeceği veya paraya çevrilmeyeceği açıklandı. 

7 Mayıs 1998 TBMM Soruşturma Komisyonu’na eksik belge vermekten yargılanan Özer Çiller, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 ay 
hapis cezasına çarptırıldı. 

9 Mayıs 1998 Türkiye’nin nüfusunu belirlemek için 30 Kasım 1997 tarihinde yapılan nüfus tesbitinde, Türkiye’nin seçmen sayısı 34 milyon 969 
bin 154 olarak tesbit edildi. Seçmen kütükleri bu yeni verilere göre düzenlenecek. 

9 Mayıs 1998 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki sınavlara türbanlı öğrenciler alınmadı. Türbanlı öğrenciler bu kararı protesto 
için eylem yaptılar. 



22 Mayıs 1998 Türkiye aşırı yağışların etkisinde kaldı. Yurtta sel felaketleri yaşandı. Hatay’da 3, Bartın’da 3, Sakarya’da 1 kişi olmak üzere 7 
kişi öldü. Binlerce ev oturulmaz hale geldi. Şiddetli yağışlardan etkilenen Aydın ve Söke’de pamuk ve buğday büyük zarar 
gördü. 

4 Haziran 1998 Erken seçim konusunda Başbakan Mesut Yılmaz ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal anlaştı. 18 Nisan 1999’da iki seçimin 
birlikte yapılması kararlaştırıldı. İki lider, ocakta seçim hükümeti ve reformlar için komite kurulması konusunda da anlaştılar. 

17 Haziran 1998 Malta bandıralı Natasha-1 gemisi, Kıbrıs Rum Kesimi’ne S-300 füze rampası götürdüğü kuşkusuyla Çanakkale Boğazı’nda 30 
saat alıkonuldu. 

27 Haziran 1998 IMF ile Türk Hükümeti’nin yapacağı 17. anlaşma için Amerika’da bulunan Devlet Bakanı Güneş Taner, anlaşmanın tamam 
olduğunu açıkladı. Adana’da deprem meydana geldi. Saat 17.00’de meydana gelen depremde 131 kişi hayatını kaybetti. 
Depremde Adana merkez ve Osmaniye’de 400 ev tamamen yıkıldı. 1239 ev ağır, 1054 ev orta ve hafif hasar gördü.  

10 Temmuz 1998 Mısır Çarşısı’nda facia. Çarşı girişinde bulunan Ünlüoğlu büfede saat 14.00’de meydana gelen patlamada 7 kişi öldü, aralarında 
turistlerin de bulunduğu 5’i ağır 118 kişi yaralandı. 

2 Ağustos 1998 Hükümet ortağı DSP tarafından teklif edilen af, siyasi partiler arasında ve toplumda geniş yankı uyandırdı. Toplumun bazı 
kesimlerinden ve hukukçulardan af teklifine tepki geldi. 

5 Ağustos 1998 Alınan erken seçim kararı uyarınca boşalan İçişleri Bakanlığı’na İstanbul Valisi Kutlu Aktaş, Adalet Bakanlığı’na İzmir Bağımsız 
Milletvekili Hasan Deniz kurdu ve Ulaştırma Bakanlığı’na Antalya Bağımsız Milletvekili Ahmet Arif Denizolgun getirildi. 

11 Ağustos 1998 20. yüzyılın sonunda güneş tutulması gerçekleşti. Güneş tutulması Karadeniz illerinde net olarak izlendi. 

18 Ağustos 1998 Son zamanlarda adı sıkça duyulan, yer altı dünyasının en tanınmış ismi Alaattin Çakıcı, Türk, Fransız ve Alman polislerinin 
işbirliğiyle, kuryesinin takibi sonucunda Fransa’nın Nice kentinde yakalandı. 

27 Ağustos 1998 Rusya’daki kriz Türkiye’yi de sarstı. Borsa 259 puan ve yüzde 7.87 düşüşle 3 bin puan sınırının altına, 2997 puana indi. Merkez 
Bankası da dövize müdahale ederek 500 milyon dolar döviz satışı gerçekleştirdi. 

3 Eylül 1998 CHP İçel Milletvekili Fikri Sağlar, Başbakan Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği yazılı soru önergesinde; Yavuz Ataç 
(MİT görevlisi, Çin Büyükelçiliği’nde görevli), Mehmet Eymür (MİT eski Daire Başkanı) ve Alaatin Çakıcı’nın bir CIA görevlisiyle 
bağlantı içinde oldukları iddiasında bulundu. 

14 Eylül 1998 MİT ile bağlantısı kesinleşen Alaatin Çakıcı’nın, 1981-1998 arasında 35 ayrı olaydan dolayı poliste sicili olduğu anlaşıldı. 
İstanbul’un dört ayrı bölgesinde seri orman yangınları çıktı. Yangınlarda yaklaşık 200 hektar alanda ağaçlar kül oldu. Orman 
yangınları nedeniyle İstanbul’da 15 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi. 

15 Eylül 1998 Türk Hava Yolları’nın Ankara-İstanbul seferini yapan Air Bus uçağı, 78 yolcu ve 8 mürettebatıyla Trabzona kaçırıldı. Hava 
korsanı İhsan Akyüz, türbanın yasaklanmasını protesto için uçağı kaçırdığını söyledi. 

24 Eylül 1998 Yer altı dünyasının ünlü isimlerinden Alaaddin Çakıcı ile Devlet Bakanı Eyüp Aşık’ın telefonla görüştükleri belirlendi. Olay siyasi 
ortamı gerginleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Diyarbakır Devlet Güvenlik 
Mahkemesi’nin verdiği 10 aylık hapis ve 716 milyon liralık para cezası Yargıtay tarafından onaylandı. Bu kararla Erdoğan’ın 
siyasi yaşamı da sona erdi. Erdoğan 4 ay hapis yatacak. 

25 Eylül 1998 Alaaddin Çakıcı ile telefonla görüştüğü belirlenen Devlet Bakanı Eyüp Aşık milletvekilliğinden istifa ettiğini, Başbakan Yılmaz ve 
TBMM Başkanlığına bildirdi. Aşık bakanlık görevinden de istifa edeceğini açıkladı. 

30 Eylül 1998 3.5 milyar liraya kadar olan para, döviz ve altının bir günlüğüne bankalarda bloke edilmesi olan Mali Milat uygulandı. Maliye 



Bakanlığı yaptığı açıklamada, faturasız satışlardan alınan hamiline çeklerin de beyan edilmesini istedi. Suriye Krizi tırmandı. 
Başbakan Mesut Yılmaz, Suriye’ye PKK’ya verdiği desteği kesmesini istedi. Sınıra asker yığıldı. 

1 Ekim 1998 İtalya PKK’ya kucak açtı. İtalya’nın bu tutumu Türkiye tarafından sert biçimde protesto edildi.  

3 Ekim 1998 PKK’ya desket veren Suriye’ye karşı olağanüstü önlemler alınıyor. Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının katıldığı bir 
dizi toplantıda, ‘gerektiğinde tüm yolların denenmesi’ kararı alındı. 

6 Ekim 1998 Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla cevap gönderen Suriye, ‘Türkiye’nin kendilerine yönelik iddialarını reddederken, Türkiye’nin 
İsrail’in etkisi altında bu politikaları ürettiğini ve esas uzlaşmaz tarafın Türkiye olduğunu’ belirtti. Türkiye ile Suriye arasındaki 
gerginlik nedeniyle Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Demirel ve Başbakan Mesut Yılmaz 
ile görüştü. 

14 Ekim 1998 Suriye, PKK terör örgütünün elebaşısı Abdullah Öcalan’ın Suriye’de bulunmadığı ve bir daha ülkeye sokulmayacağını bildirdi. 
Manisalı gençlere işkence yaptıkları iddiasıyla yargılanan ve beraat eden polisler hakkında karar Yargıtay tarafından esastan 
bozuldu.  

16 Ekim 1998 PKK elebaşısı Öcalan’ın Suriye’den çıkarıldığı haberi Türkiye’yi harekete geçirdi. Türkiye İnterpolü devreye sokuyor. 

18 Ekim 1998 Nesim Malki cinayeti nedeniyle gözaltına alınan Sümerbank’ın patronu �umla Garipoğlu, ‘Erol Evcil (Zeytin kralı olarak tanınan 
işadamı) benden tehditle para aldı’ dedi. Polise yaptığı açıklamalarda, Sümerbank olayını, Malki ile ortaklığını ve Çakıcı ile 
ilişkilerini anlattı. 

19 Ekim 1998 Başbakan Yılmaz, Malki cinayeti ile ilgili olarak bir günde 700 trilyonun el değiştirdiğini ve bu konuda gözlerin Erol Evcil ile 
�umla Garipoğlu’na çevrildiğini söyledi. 

20 Ekim 1998 Suriye, Adana’da imzalanan antlaşmayla, PKK’ya 20 yıldır verdiği desteği çekeceğini taahhüt etti. 

29 Ekim 1998 CUMHURİYETİMİZ 75 YAŞINDA. 

1 Kasım 1998 Almanya’da faaliyet gösteren, kara ses olarak adlandırılan Metin Kaplan’ın liderliğini yaptığı Anadolu İslam Cumhuriyeti adlı 
örgütün ölüm timinin, 75. Yıl kutlama törenleri sırasında Anıtkabir’e patlayıcı yüklü bir uçakla intihar dalışı yapmayı planladıkları 
ortaya çıktı. İddialara göre tim, bu amaçla Bursa’da özel bir uçak kiraladı ve deneme uçuşu bile yaptı. 

5 Kasım 1998 Danıştay, 10 aylık hapis cezası kesinleşen Recep Tayyip Erdoğan’ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan düşürdü. 

9 Kasım 1998 10 Kasım 1953’de Etnoğrafya Müzesi’nden Anıtkabire nakledilen Atatürk’ün cenazesinin taşınması esnasında, tabutun açılarak 
fotoğrafının çekildiği ortaya çıktı. Çok gizli olarak tutulan ve sır gibi saklanan fotoğraf bu günkü Hürriyet Gazetesi’nde 
yayınlandı. 

11 Kasım 1998 Diyarbakır DGM, PKK’nın iki numaralı ismi Şemdin Sakık’ın, Pişmanlık Yasası’ndan yararlanmak için yaptığı başvuruyu reddetti. 

12 Kasım 1998 PKK’nın Lideri Abdullah Öcalan, İtalya’nın Başkenti Roma’da havaalanında yakalanarak gözaltına alındı. Gelişmeler Türkiye’de 
büyük heyecanla izleniyor. 

15 Kasım 1998 Abdullah Öcalan İtalya’da yakalanmasıyla PKK kadrolarında başlayan panik büyüyerek devam ediyor. Kaçmak isteyen 75 
militan, Örgütün üst düzey yöneticilerinin talimatıyla infaz edildi. 

16 Kasım 1998 Abdullah Öcalan iadesi konusunda ayak sürüyen ve adeta Abdullah Öcalan’a arka çıkan İtalya’ya karşı Türkiye’de büyük bir öfke 
başladı. İtalyan mallarına boykot çağrıları yapılıyor. Sivil toplum kuruluşları ve İtalyan şirketleriyle ortaklıkları bulunan Türk 
şirketlerinin sahipleri, İtalyan ortaklarına çağrılar göndererek, İtalyan Hükümeti’ne Apo’nun iadesi için baskı yapmalarını 



istediler. TOBB önderliğindeki özel sektör kurumları, İtalya Odalar Birliği’ne gönderdiği mektupta, İtalyan mallarına boykot 
uygulanacağını belirtti. 

17 Kasım 1998 İtalya’da adeta misafir edilen Abdullah Öcalan “Şiddetten vazgeçtik” açıklamasının hemen üzerinden, Apo’nun İtalya’da bir evde 
gözlem altında tutulmasını protesto etmek için PKK’lı bir kadın terörist, Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’ndeki Askeri Birliğe intihar 
saldırısı düzenledi, eylemde 4 astsubay, 1 korucu ve 1 çocuk yaralandı. 

20 Kasım 1998 Türkiye’nin tüm uyarılarına kulak tıkayan İtalya, terörist başı Öcalan’ı serbest bıraktı. Roma İstinaf Mahkemesi, Öcalan’ın 
zorunlu ikametine karar verdi. Türkiye’de İtalya’ya yönelik tepki doruk noktasına ulaştı. İtalya’dan ithal edilen mallar halk 
tarafından sokaklarda çiğnendi, tüm İtalyan mallarına karşı sürdürülen boykot daha da sertleşti. 

25 Kasım 1998 Muhalefet partileri tarafından, Türkbank ihalesinden dolayı Başbakan Mesut Yılmaz hakkında verilen gensoru önergesi, TBMM’de 
314 oyla kabul edildi. Böylece Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Hükümet gensoruyla düşürülmüş oldu. 

2 Aralık 1998 Abdullah Öcalan Türkiye’ye iade etmeyerek Türkiye’nin çok büyük tepkisini çeken İtalya, Juventus takımının Galatasaray ile 
yapacağı maçı ‘can güvenliklerinin olmadığı’ gerekçesiyle başka bir ülkeye aldırmaya çalıştı ancak Türkiye UEFA’ya, Juventus’a 
gerekli tüm güvenliğin sağlanacağı garantisini verdi. Bugün oynanan maçta, şimdiye kadar görülmemiş düzeyde olağanüstü 
güvenlik önlemleri alındı. Otel’in etrafı bile polis kordonuna alındı ve Juventus’lu futbolculara kesinlikle yaklaşılmasına dahi 
müsaade etmedi. Hiçbir olayın çıkmadığı maçta, Türk seyircisi İtalyanlara gerekli dersi verirken, maç 1-1 berabere sonuçlandı. 

3 Aralık 1998 Fransa Mahkemesi, Türkiye’nin ‘idam etmeme’ garantisi vermesi halinde, Alaattin Çakıcı’nın iadesine yeşil ışık yaktı. 

8 Aralık 1998 Yolsuzluktan dolayı hapis cezasına çarptırılan ve 2 yıldır aranan Türkiye Kalkınma Bankası eski Genel Müdürü Özal Baysal, 
İzmir’de yakalandı. 

17 Aralık 1998 Roma İstinaf Mahkemesi, Yer altı Hukuku hiçe sayarak, Türkiye’nin iade talebini kesin olarak reddetti ve Apo’nun zorunlu 
ikamet kararını da kaldırdı. Yunanistan adına casusluk yaptıkları tesbit edilen Hava Üsteğmen Alim Aslan 12.5 yıl, Hava Yüzbaşı 
Mehmet Barut 1 yıl 3 ay, Deniz Astsubay Osman Kabadayı da 6 yıl 3 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı.  

24 Aralık 1998 Apo, İtalya’dan Türkiye’ye zeytin dalı uzatırken, bir kadın terörist Van Orduevi’nin önünde intihar eylemi gerçekleştirdi. 13 
yaşındaki Osman Akbaş hayatını kaybederken, 24 kişide yaralandı. 

29 Aralık 1998 Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye’nin büyük tepkisine neden olan ve adaya getirilmesini engelleyeceğini belirttiği S-300 füzelerinin, 
adaya getirilmemesini kararlaştırdı. 

30 Aralık 1998 Ankara DGM Başsavcılığı, Uğur Mumcu suikastı soruşturmasında, Argun Çetin hakkında idam talebiyle dava açtı. 

3 Ocak 1999 İki fabrikasını taşıma kararı alan Mis Süt, işsiz kalacak çalışanlarına ilanla iş arayınca, bir akımın öncüsü oldu. Mis Süt’ün, işten 
çıkardığı 165 kişi için başlattığı ‘‘iş bulma’’ kampanyası olumlu karşılandı. Kampanya, iş dünyasına örnek gelişme diye nitelendi. 

4 Ocak 1999 Bölücübaşı Abdullah Öcalan, sonunda kendisine iki aydır kucak açan İtalya’ya da tehditler savurdu. Apo, kendisini gönderecek 
ülke arayan İtalyan yönetimine, ‘‘Beni gitmeye zorlarsanız, Avrupa’yı büyük göçle istila ederiz’’ mesajını verdi. Türkiye, 
ekonomik ve siyasi krizle geçen 98 yılını toptan eşya fiyatlarıyla yüzde 54.3’lük enflasyonla tamamladı. 1998’de tüketici fiyatları 
artışı ise yüzde 69.7 olarak gerçekleşti. 

5 Ocak 1999 Bazı İslamcı gazete ve TV’lerde komutanlar arasında görüş ayrılıkları olduğu haberleri üzerine Genelkurmay Başkanlığı bir 
açıklama ile 3 hassas mesaj verdi:  
Ülkenin en fazla istikrar aradığı bir dönemde ivedilikle yeni hükümet kurulmasına ihtiyacı bulunmaktadır. 
‘Komutanlar arasında görüş farklılıkları var’ yorumlarıyla, TSK içine nifak sokulmaya çalışılmaktadır. 



TSK, gereken yer ve zamanda görüşlerini bildirir, sözcüsü gibi davrananlara ve aracıya ihtiyacı yoktur. 

6 Ocak 1999 Tansu Çiller’in önceki gün sürpriz dönüş yaparak Bülent Ecevit’in başbakanlığında bir azınlık hükümetine destek vermesinin 
perde arkası şöyle gelişti: ‘‘Erez’in yolunu kesmeliyiz’’ diyen Çiller, planını, kurmayı Bekir Aksoy’u, Ecevit’in sağ kolu Hüsamettin 
Özkan’a göndererek başlattı. Aksoy, Özkan’a ‘‘Erez’den desteğinizi çekin, Ecevit’i başbakan yapmaya hazırız’’ mesajını iletti. 
Ecevit, öneriyi sıcak karşıladığını bildirdi. İtalya Başbakanı Massimo D’Alema, ‘‘Öcalan 20 gün zarfında İtalya’yı terk etmediği 
takdirde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir’’ dedi. D’Alema, Apo’nun artık PKK’ya hâkim olmadığını söyledi.  
İtalyan yasalarına göre Apo’nun özgür sayıldığını belirten D’Alema, ‘‘Türkiye’nin iade dosyasına 20 gün içinde cevap vermeliyiz. 
İade kararı çıkmazsa, Öcalan’ı yargılamak zorundayız’’ dedi. Genç kızlarımızın intihara kalkışmasına neden olan zorla bekâret 
kontrolü tarihe karışıyor. Adalet Bakanı Denizkurdu’nun imzasını taşıyan genelgeyle ‘Suçun işlendiğinin başka türlü ispatının 
mümkün olmadığı’ haller dışında bekâret kontrolü yapılamayacak. 

7 Ocak 1999 Faili meçhul cinayetlerle ilgili hazırlık soruşturmalarında takipsizlik kararı verilmeyecek. Sanık veya sanıkların tespiti ve 
bulunması için zamanaşımına kadar aramalar sürdürülecek. 

8 Ocak 1999 PKK ile çatışmada şehit düşen İzmirli komando er Hakan Uysal’ın babası Hasan Uysal, şehit yakınları için verilen iftarda aşırı 
duygulandı, ‘‘Kulağıma oğlumun sesi geliyor’’ dedikten sonra fenalaşıp öldü. 

9 Ocak 1999 İstanbul, İkitelli’de bir hurdacıda yaşanan nükleer kaza dehşetiyle sarsıldı. Türkiye’de ilk kez yaşandı. Ülkemizdeki ilk ciddi 
nükleer kaza İkitelli’de yaşandı. Özel Güneş Hastanesi’ne kusma ve bulantı şikâyetiyle başvuran 2 hurdacının ‘radyoaktif madde’ 
temasına maruz kaldıkları belirlendi. Esrarengiz kurşun hurdalar. Naki ve İlyas Ilgaz adlı hurdacı kardeşler, bir ay önce 
işyerlerinde, İkitelli’deki bir hurda deposundan aldıkları yaklaşık ikişer tonluk iki kurşun bloğu dozerlerle parçaladıktan sonra 
rahatsızlandılar. Genelkurmay Başkanlığı’nca dün gazetecilere dağıtılan, ‘Güncel konular’ başlıklı bir metinde şu mesajlar verildi: 
Cumhuriyete, demokrasiye ve laikliğe karşı heves içinde olanlar nedeniyle bugün ordumuzun önemi artmaktadır. Genelkurmay 
başkanlarının Milli Savunma Bakanı’na bağlanması istekleri art niyetli kişilerin istekleridir. Milli Güvenlik Kurulu, iç ve dış 
tehditlere karşı devletin bekası için kurulmuş anayasal bir kuruldur. Hiçbir demokrasi, iktidara gelince kendini ortadan 
kaldıracak bir siyasi oluşuma izin vermek zorunda değildir. Bu nedenle ülkemizde laikliği kaldırarak demokrasiyi yok edecek 
siyasi oluşumların yasaklanması demokrasiye uygundur. Fransa’nın Flers kentinde 12 yaşındaki bir Türk kızı’nın derslere 
türbanlı girmek istemesi ortalığı karıştırdı. Öğretmenler dersleri boykot etti. Fransız basını radyo ve televizyonları haberi geniş 
olarak işlemeğe devam ediyor 

10 Ocak 1999 Apo krizinde Türkiye’nin avukatı Profesör Augusto Sinagra’nın, İtalyan hükümetini, kırmızı bültenle aranan üç PKK’lının Roma’ya 
gelebileceği yolunda uyarması büyük paniğe yol açtı. Gazeteler, haberi ‘‘Terör örgütü elebaşları geliyor’’, ‘‘3 Öcalan daha 
geliyor’’ başlıkları ile verdi. 

11 Ocak 1999 Devlet isterse yakalıyor  
Abdullah Çatlı’nın sağ kolu olan Haluk Kırcı katliam sanığı olarak tam 8 yıldır aranıyordu. 
İstanbul polisi, eşi Vesile’nin dinlemeye aldığı telefonu sayesinde aranan Kırcı’nın İstanbul’a geldiğini ve Pendik’te arkadaşı 
Bünyamin Adanalı tarafından bir hafta önce kiralanan evde kaldığını tespit etti. Ev hemen izlemeye alındı ve önceki gece 
yarısından sonra saat 01.30 sıralarında eve baskın yapıldı. Kırcı, eşi Vesile Erzincanlı, Bünyamin Adanalı ve eşi gözaltına alındı. 
Bünyamin Adanalı’nın da Bahçelievler katliamı sanıklarından olduğu ortaya çıktı. Kırcı’nın, bir süre önce Sedat Fidan adına 
düzenlenmiş sahte pasaportla yurda giriş çıkış yaptığı belirlendi. İstanbul DGM Başsavcılığı, Kırcı’nın sorgulanması için 4 gün 
süre verdi. Kırcı, ‘‘Kimseyi öldürmedim. Beni 68’li ağabeylerim sorgulasın’’ dedi. Haluk Kırcı, ‘‘Reis’’ diye hitap ettiği Abdullah 
Çatlı’nın sağ koluydu. Hakkında tutuklama kararı olduğu halde, Çatlı’nın Nevşehir’deki cenaze törenine katılmaktan bile 
çekinmedi. Yargı çevreleri, ‘‘Susurluk’un başaktörü Çatlı’ydı ve sırlarını kendisiyle mezara götürdü. Diğer başaktör Kırcı 



konuşursa, Susurluk’ta gizli kalan tüm noktalar çözülebilir’’ diyorlar. 

12 Ocak 1999 Çankaya’ya dün Renault Safrane marka makam aracıyla gelen Ecevit, başbakan olarak çıktığı Köşk’ten yine aynı otomobille 
ayrıldı. 
20 yıldır Mercedes’e binmeyen ilk başbakan olan DSP lideri Ecevit, 1980 öncesindeki tavrını koruyup, makam aracı olarak 
Renault’yu tercih ediyor. Ecevit’in, Başbakanlık makamı yerine eski odasını kullanacağı öğrenildi. Anasol-D hükümeti 
kurulduğunda, Ecevit’e de son model bir Mercedes tahsis edildi. Bu aracı kullanmayı reddeden Ecevit, özel aracı olan ’89 model 
Kartal’a binmeye başladı. Devlette tüketim savurganlığını önlemeye çalışacağını belirten Bülent Ecevit, ‘‘Bir zamanlar Rahmetli 
İsmet İnönü bile kendi güvenliği açısından tehlikeli olan bir arabaya binmişti. Ama çok az kimseye örnek olabilmişti’’ dedi. 
Parlamentonun en kıdemli siyaset adamı olan Ecevit, 20 yıl aradan sonra 4. kez başbakan oldu. 12 Eylül sonrası cezaevlerinde 
uzun çileler çekti. Bu 42 yıllık siyasi yaşam, lekesiz ve şaibesiz geçti. En acımasız muhalifleri bile Ecevit’in dürüstlüğüne ve 
mütevazı yaşam biçimine toz konduramadılar. 

15 Ocak 1999 Sahibi olduğu Interbank’a Mevduat Sigorta Fonu tarafından el konulan Bağımsız Milletvekili, Bursalı işadamı Cavit Çağlar 
hakkında 51 trilyon liralık (158 milyon 878 bin 504 dolar) rekor haciz kararı alındı. Mevduat Sigorta Fonu, Çağlar’ın bazı 
hisselerini elden çıkarmasına dikkat çekerek ‘‘Malvarlığını kaçırıyor’’ iddiasında bulundu. Mahkeme, fonun başvurusunu kamu 
alacağı gerekçesiyle teminatsız kabul etti. Bir Türk savaş gemisinin, Yunan donanmasının hiç haberi bile olmadan Akdeniz’de 
yazın çılgın eğlenceleriyle tanınan Yunanistan’ın en turistik adalarından Mikonos’un etrafında iki gece önce birkaç tur atarak 
Türkiye’ye geri döndüğü ortaya çıktı. 

16 Ocak 1999 Rusya kriziyle duran bavul ticaretinde, yeniden umut ışıkları belirdi. Rusya Federasyonu ve BDT’ye ait gemiler, bavul ticaretinin 
merkezi konumundaki Novorosisk ile İstanbul arasında 4 ay sonra yeniden seferlere başladı. 

17 Ocak 1999 DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit’in kurduğu 56. azınlık hükümeti, 188 red oyuna karşılık, 306 oyla TBMM’den güvenoyu aldı. 

19 Ocak 1999 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hürriyet yöneticilerinin özel telefon görüşmelerinin kasedini açıklayarak ‘‘Anayasa suçu’’ işleyen 
DYP Genel Başkan Yardımcısı Meral Akşener hakkında, bir aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilmesi için fezleke 
hazırladı. 

20 Ocak 1999 Trafik canavarı, mesaisini dün de sürdürdü. Bayram tatilinin başladığı Cumartesi günü 26 vatandaşımız kazalarda ölürken, 
Pazar günü 4, bayram arifesinde ise 52 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saat içinde ölen 12 vatandaşla birlikte Cumartesi gününden 
bu yana trafik canavarına kurban olanların sayısı 4 günde 94’e ulaşmış oldu. 

24 Ocak 1999 Türkiye yerine başka bir ülkede olsaydınız başınıza neler gelirdi önce onu düşünün. 
ABD’li eski istihbaratçı Paul Henze, ‘‘Türkiye ve Atatürk’ün Mirası’’ adlı kitabının tanıtımında yaptığı konuşmada, Kürtler’in 
Türkiye’de baskı altında olmadığını, bu propagandadan vazgeçmeleri gerektiğini de söyledi. 

26 Ocak 1999 Dün Ankara’da Irak’la ilgili yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı. ABD Büyükelçisi Mark �umla ile ABD’nin Saddam’ı devirmekle 
görevlendirdiği Frank Ricciardone Dışişleri Bakanlığı’na geldi. Irak’ın, Káhire’de önceki gün yapılan Arap Birliği Dışişleri Bakanları 
toplantısını terk etmesi üzerine, Arap dünyasının desteğini kazanma şansını yok ettiğini yazan Arap gazeteleri, ‘‘Irak’ın selameti 
için tek yol Saddam’ın devrilmesidir’’ dediler. 

27 Ocak 1999 Antalya’da 15 yaşındaki M.S., bakkaldan 4 ekmek, 650 gram peynir ve 2 paket süt çalmaktan gözaltına alındı. Küçük yaşta 
yaşam mücadelesine atılan M., geçen hafta işten kovuldu. Cebinde hiç parası yoktu. Çok acıkmıştı. Ali adlı bir arkadaşıyla 
girdikleri bakkaldan, aldıklarının parasını ödemeden kaçtılar. Bir süre sonra yakalanan M., kadın bakkal Mesude Kuduk’un 
kendisini affetmesine rağmen, bugün mahkemeye çıkarılacak. Demirel, Cezayir ziyareti sırasında geçmişin canlı izleriyle 
karşılaşmaktan etkileniyor. ‘‘Biz geç kaldık buralara gelmekte’’ diyor ve devam ediyor: ‘‘Burada bir hayli Türk asıllı insan var. 



700 yıllık Osmanlı bizim geçmişimiz. Geçmişi kabullenmek, geleceğe gidişimize engel değil ki.’’ 

28 Ocak 1999 DYP’ye geçen 4 Milli Görüşçü her yazısında ‘Devlet yönetimi kadına emanet edilemez’ diyen sarıklı yazarı DYP adayı ilan ettirdi. 
‘‘Kadın başbakan olmaz’’ Milli Görüşçüler’in, DYP’ye geçecek diye verdikleri 115 kişilik listede, Milli Gazete’de yazan ve ‘‘Devlet 
idaresi kadına verilemez’’ diyen Mehmet Talu da yer aldı. DYP’nin acelesi DYP Genel Merkezi de önceki gün listedeki isimleri 
‘‘DYP’ye katıldılar’’ diye ilan etti. Ancak Talu, transfer haberini ‘‘Ben Milli Görüş’ün neferiyim’’ diye yalanladı. 
115’ten 5’i geçti DYP’ye, ‘‘Gönül Erleri Platformu’’ diye liste veren ‘Milli Görüşçüler’den sadece 5 geçti. Listedeki isimlerin büyük 
bölümünün bu oluşumdan habersiz olduğu ortaya çıktı. Milletvekilliği sözü DYP’ye giren RP kurucu genel başkanı Ali Türkmen, 
Akıncılar’ın son genel başkanı T. Rıza Çavuşoğlu, Milli Görüş teorisyeni Süleyman Akdemir, Prof. Kemal Güleç ve Yakup 
Kaldırım’ın adaylık sözü aldıkları bildirildi. 

29 Ocak 1999 Türkiye, füze alarmının ardından ABD ve Irak’a net bir mesaj verdi: ‘‘İncirlik’ten kalkan ABD uçakları, Kuzey Irak’taki keşif 
görevleri sırasında ateş açılmadıkça ve somut tehdit algılanmadıkça ateş açamazlar.’’ Bu yönde ilk mesaj Başbakan Ecevit ve 
Dışişleri Bakanı Cem’den geldi. Genelkurmay da, Kuzey Irak’taki keşif harekâtının 25 Aralık 96 tarih ve 477 sayılı TBMM 
kararına uygun yerine getirildiğini açıkladı. 

30 Ocak 1999 Ankara, MGK’daki değerlendirmelerin ardından, terörist başı Öcalan’ı barındırabilecek ülkeleri sert dille uyardı. Türkiye’nin, bu 
tahriğe ‘askeri reaksiyon’ göstereceği belirtildi. ‘‘Bundan sonra herhangi bir ülke terör örgütünü destekler veya bölücübaşını 
korursa, bu Ankara’da açıkça düşmanlık olarak değerlendirilecektir’’ denildi. Öcalan’ın Rusya dışına çıktığının da dolaylı 
ifadelerle teyit edildiği açıklamada, Türkiye’nin ‘terörist örgütün başını ele geçirip yargılamaya kararlı’ olduğu da vurgulandı. 
Cumhurbaşkanı, ABD’nin Saddam’ı devirmek için muhaliflere destek verme planını eleştirerek,‘‘Bu iş Vietnam’a döner’’ dedi. 
Cumhurbaşkanı, bu açıklamayı önceki akşam Çankaya’da verdiği yeni yıl resepsiyonunda yaptı. Demirel, ‘‘Ben Bush’a da 
söylemiştim, Clinton’a da söyledim’’ diyerek Kuzey Irak için Vietnam uyarısında bulundu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural 
Savaş, dün HADEP’in kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne dava açtı. Savaş, parti yöneticilerinin, idam öngören ‘‘vatana 
ihanet’’ suçunun sanıkları olabilecekleri mesajını verdi. Anayasa Mahkemesi kapatma davasını hemen işleme koydu. 
Önümüzdeki hafta başında 56 sayfalık iddianamenin HADEP’e tebliğ edileceği öğrenildi. Davanın 18 Nisan seçiminden önce 
sonuçlanmasının ise güç olduğu belirtildi. 

31 Ocak 1999 Albaraka:‘‘İki adam bir araya gelip İslami holding kuruyor. Bu olay, yeni bir banker faciasına dönüşürse kimse şaşırmasın.’’ 
İslami finans kuruluşu Albaraka Türk’ün Genel Müdürü Osman Akyüz, bugün çıkacak Ekonomist Dergisi’ne şok açıklamalar 
yaptı. Akyüz, öncülüğünü Kombassan, Jet-Pa gibi firmaların yaptığı İslami holdingler için şöyle dedi: ‘‘Son yıllarda İslami veya 
yeşil sermaye olarak adlandırılan holdinglerin sayısında büyük artış var. Ben bu işi çok tehlikeli görüyorum. İki adam bir araya 
geliyor, holding kuruyor, çantayı alıp Almanya’da para topluyor.’’ Marka yüzde 25-30 veriyorlar:‘‘Mark bazında yüzde 25-30 kár 
payı veriliyor. Olur mu böyle bir şey? Dünyanın hiçbir yerinde böyle kár yok. Yıllar önce Almanya’da işçi şirketleri vardı, binlerce 
mark toplayıp batırdılar, şimdiki ortam ona benziyor.’’ 

1 Şubat 1999 Barış Manço aramızdan ayrıldı. Sığınacak in bulamayan bebek katili Apo, dün yeniden İtalya’ya dönüş yaptı. Bölücübaşı sabaha 
karşı da Hollanda’da ortaya çıktı. Ecevit’in İtalya açıklaması: Türkiye dün sabah Başbakan Ecevit’in, ‘‘Apo İtalya’ya geri döndü’’ 
açıklamasıyla çalkalandı. Roma haberi yalanladı, Ecevit, İtalya’ya güvenilmeyeceğini belirtip, ‘‘Doğru bilgi vermedikleri bir 
gerçek’’ dedi. 

2 Şubat 1999 Sığınacak yer bulamayan katil Apo, iki gün boyunca Avrupa havasahasında ülkeden ülkeye pin pon topuna döndü. Faşist Rus 
Lider Viladimir Jirinovski’nin, Apo’ya Rusya’da siyasi sığınma hakkı çıkarma karşılığında PKK’dan 7.5 milyon dolar (yaklaşık 2.5 
trilyon lira) aldığı ortaya çıktı. Para, Jirinovski’nin gösterdiği hesaba peşin olarak yatırıldı. 
Ancak Jirinovski, parayı almasına rağmen sözünü yerine getirip Apo’ya Rusya’da siyasi sığınma kararı çıkaramadı. Bunun 



üzerine PKK parayı geri almak için Jirinovski’yle kıran kırana bir hesaplaşmaya girdi. 

3 Şubat 1999 Öcalan’ın Avrupa semalarında yaptığı uçak turu, İngiliz gazetelerinde geniş yer buldu: The Independent: Öcalan, kaçırdığı uçağı 
indirecek güvenli bir yer arayan hava korsanına benziyor. Kimse istemiyor. Bu, yolun sonu... The Guardian: Öcalan sığınak 
bulamadı. Öyle görünüyor ki, geceyi bir jet içinde Avrupa semalarında arayışını sürdürerek geçirdi. 7’den 77’ye sevenlerini yasa 
boğan Barış Manço, bugün hem halk, hem de devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak. Halk, dün gece Moda’daki evinde, 
sanatçının �umlamı önünden saygı geçişinde bulundu. 
Barış için ilk tören 09.15’te Moda’daki evinin önünde yapılacak. Daha sonra 10.00’da AKM’deki törenin ardından Levent 
Camii’nden kaldırılarak, sanatçının cenazesi, 13.30’da Kanlıca’da toprağa verilecek. 

4 Şubat 1999 Seçim kampanyasında din istismarının önlenmesi için MGK’nın uyarısıyla hazırlanan genelge dün yayınlandı. 
Başbakan Ecevit’in imzasıyla bakanlıklar ve valiliklere gönderilen genelgede, din istismarı ile dini siyasallaştırma faaliyetlerinin 
kesinlikle önlenmesi, irticai, yıkıcı ve bölücü faaliyette bulunanlar hakkında tereddütsüz yasal işlemlerin yapılması istendi. 
Ecevit genelgeye partisinin dünkü grup toplantısında da değindi. Ecevit, ‘‘Polis rejimi getiriliyor’’ eleştirileri için de ‘‘Her devlet 
kendini korumakla yükümlüdür. Hükümetin de, valilerin de, kaymakamların da, savcı ve yargıçların da devleti koruma görevleri 
vardır’’ dedi. 

5 Şubat 1999 Bir şirket, kirayı ödemediler diye Türkiye vatandaşı 45 Ermeni kökenli öğrencinin okuduğu okulun binasını icrayla boşalttırdı. 
Üstelik bu karar, sömestr tatilinin bitmesine sadece 3 gün kala alındı. Miltaş adlı şirket yetkilileri, ‘‘Kira alamıyoruz’’ diyerek 
geçtiğimiz Salı günü Şişli Adliyesi’ne başvurup tahliye istediler. 
Mahkeme tahliye kararı alınca, 40 yılı aşkın süredir eğitim veren Bomonti Ermeni İlkokulu’nun sıraları, evrakı, kitapları, anasınıfı 
oyuncakları ve piyanosu dün apar topar dışarı atıldı. 

7 Şubat 1999 Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, ‘‘İhtiyaç duyunca Erbakan ile konuşurum; bundan zerrece çekinmem. Ama FP’de ipler 
benim elimdedir’’ dedi. Erbakan büyük beyin: Hürriyet’e konuşan Kutan, şöyle devam etti: ‘‘Erbakan’la görüşürüm, çünkü o, 
Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük beyinlerden biri. Erbakan ‘la görüşmede gocunacak bir yan da yoktur.’’ İslami sermayenin para 
trafiği hızlandı. Endüstri Holding için 225 bin mark getiren bir kurye Esenboğa’da yakalandı. 

8 Şubat 1999 Kral Hüseyin’in cenazesi bugün Amman’da toprağa verilecek. Cenazeye, aralarında Cumhurbaşkanı Demirel, Clinton ve Chirac’ın 
da bulunduğu 40 kadar hükümet ve devlet başkanının katılması bekleniyor. Ürdün’de tahta oturan 37 yaşındaki yeni Kral 
Abdullah, Türkiye’ye daha önce birkaç kez gelmişti. Kral Abdullah’ın, Türkiye’nin bölgedeki ağırlığını iyi bilen ve Ankara’ya 
dostluk duygularıyla bakan bir lider olduğu vurgulanıyor. PKK terörünün 15 yıl önce başladığı Eruh’ta bugün yoğun bir eğitim 
seferberliği var. Trikotaj ve konfeksiyon kursları açılmış. Dört katlı Eğitim Merkezi’nin bir katı da bilgisayar merkezi.  
Alay Komutanı Kurmay Albay Olcan, ‘‘Bu bölgeyi çok büyük ölçüde temizledik’’ diyor. Siirt civarında bir söz dolaşıyormuş dilden 
dile: ‘‘Terör Eruh’ta başladı. Eruh’ta bitecek.’’ 

11 Şubat 1999 IBRETLIK BIR HABER: Kıvanç Özel’in özel uçak kiralayarak Çiller’in evine gül yağdıran DYP aday adayı, karşılıksız çekten hapis 
yatmış 

12 Şubat 1999 ☺ Hababam Sınıfı filmlerinde ‘‘İnek Şaban’’ rolüyle herkesin sevgilisi olan ünlü oyuncu Kemal Sunal, Marmara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak diplomasını aldı. 
Sunal, ‘‘Üniversiteyi bitirdiğim yıl oğlum liseyi, kızım ilkokulu bitirdi. Çocuklarımla aynı sene diploma aldık. Şimdi yüksek 
lisansımı tamamladım. Zamanım olursa doktora da yapacağım’’ dedi. Allah rahmet eylesin, hepimizi çok güldürdün!!! 

13 Şubat 1999 Görevlerini yapmak yerine ‘‘yolunu bulmayı’’ hedefleyen bazı ‘‘çirkin’’ polislerin, genç çiftlerden ‘‘Hadi karakola’’ yöntemiyle para 
sızdırması ciddi boyutlara ulaştı. Otomobilde otururken ya da parkta gezerken, bu polislerin çevirip, ‘‘zinaya suçüstü’’ 



muamelesi yaparak para sızdırdığı gençlerden gelen şikayetler çığ gibi arttı. Kara Havacılık Okulu’ndan mezun olan ikisi bayan 
54 karacı pilot, dün törenle bröve taktı. Okul birincisi ile ‘Şövalye’ler arasında ilk kez yer alan iki bayan subaya diplomalarını 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu verdi.Törenin bir başka ilginç özelliği ise Kara Pilot Teğmen Dilek Ergüven 
ile eşi Deniz Zafer Ergüven’in okulu birlikte bitirmesiydi. Harb Okulu’ndan sonra evlenen iki genç teğmen, Pilot Temel Eğitim 
Kursu’nu da aynı zamanda tamamladı. Osmanlı İmparatorluğu’nun 700’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle Paris’in ünlü 
mağazalarından Galeries Lafayette’de, 18 Şubat’ta ‘‘İstanbul: Doğuya Açılan Kapı’’ başlıklı, Türk yaşam tarzını yansıtan bir sergi 
açılacak. 

14 Şubat 1999 ‘‘Türkiye’nin bölünmesini istemiyorum’’ diyen Ahmet Kaya’nın, PKK gecesinde Apo’lu Kürdistan haritası önünde konser verdiği 
ortaya çıktı. 

15 Şubat 1999 Atatürk Havalimanı’nda önceki gün inanılmaz bir olay yaşandı. 163 yolcusu bulunan Lufthansa uçağına iniş izni veren kule 
görevlisi, pistin ışıklarını yakmayı unutunca bir facianın eşiğinden dönüldü. Ziyareti ABD’de rahatsızlık yaratan Irak Başbakan 
Birinci Yardımcısı Tarık Aziz, dün 10 araçlık bir konvoyla Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geldi. Helikopterle Diyarbakır’a, 
oradan askeri uçakla Ankara’ya giden Aziz’in, bu sabah Başbakan Ecevit’le görüşmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı İsmail Cem, 
Aziz’i, iyi niyet ve ev sahibine yakışan sıcaklıkla karşılayacaklarını belirterek, ‘‘Bizim politikalarımız bir ziyaretle, herhangi bir 
ülkenin bakanı bizi ziyaret etti diye değişmez’’ dedi. 

16 Şubat 1999 Abdullah Öcalan Kenya’dan Türkiye’ye getirildi (yakalanışı 15.2.1999) 

19 Şubat 1999 Apo’nun yakalanması Yunan hükümetini fena sarstı. Dışişleri Bakanı Pangalos ile İçişleri ve Kamu Düzeni bakanları görevden 
alındı. Muhalefetin ağır saldırılarına uğrayan Başbakan Simitis’in de koltuğu sallanıyor. Yunan Başbakanı, bebek katili Öcalan’ı 
gizleme operasyonu için kapsamlı bir soruşturma başlattı.Yunan hükümetinin kavgalı toplantısında, Apo’yu gizleme 
operasyonunun baş sorumlusu olan Dışişleri Bakanı Pangalos, ‘‘Öcalan’ı bana getirdiler, ben de Kenya’ya postaladım’’ dedi. 

22 Şubat 1999 Filipinler’e üç günlük resmi bir ziyaret yapan Süleyman Demirel, bu ülkeye aylak basan ilk Türk cumhurbaşkanı oldu.  
10.5 saatlik bir yolculuktan sonra Manila’ya inen Demirel’e Filipinli kızlar, çiçek kolyesi taktı. 

23 Şubat 1999 Suriye’ye yaptığı ihtarın bir benzerini Atina’ya yapan Cumhurbaşkanı Demirel, Yunanistan ile Avrupa’yı sert dille uyardı. TC’nin 
gücünü gördü: Yakalandıktan sonra Türkiye’nin gerçek gücünü gören Apo, şimdi canını kurtarmanın derdine düştü. Apo, 
‘‘Pişmanım, beni asmayın. Her şeyi anlatacağım’’ dedi. Apo, ‘‘Atina civarında PKK’lıların eğitildiği iki askeri kamp daha var. 
Yunan subayları buralarda yüzlerce militana bomba ve silah eğitimi veriyor’’ diye konuştu. İsviçre Dışişleri Bakanlığı’nın, Avrupa 
Konseyi ve Avrupa ilişkilerinden sorumlu Müsteşarı Franz von Daeniken, Abdullah Öcalan konusunda hiçbir ülkenin Türkiye’ye 
ders verme hakkı olmadığını söyledi. Daeniken, Öcalan ve PKK’nın Kürt halkının temsilcisi olmadığını da vurguladı. US News & 
World Report Dergisi, son 10 yılın en acımasız terör örgütleri listesini yayınladı. Terörde ilk sekiz 1- PKK 2- Silahlı İslami Grup 
(Cezayir) 3- Kolombiya Ulusal Kurtuluş Ordusu 4- Cezayirli aşırı dinciler 5- Aydınlık Yol (Peru) 6- ETA (İspanya) 7- İRA (Kuzey 
İrlanda) 8- Dev Sol. 

24 Şubat 1999 Cumhurbaşkanı Demirel, ‘‘Türkiye, dağlardaki çocukları çekmelidir. Bu çocuklar da bizim çocuklarımızdır. Kandırılmış 
çocuklardır’’ dedi. Bursa’da hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına büyük bir faciaya yol açtı. Yaşları 7 ila 12 arasındaki 6 
öğrenci, fırtınanın yıktığı okul duvarının altında kalarak öldü. 10 öğrenci de yaralandı. Savcılık, duvarı yıkılan İhsan Dikmen 
İlköğretim Okulu’nda yapım hatası olup olmadığının belirlenmesi için soruşturma başlattı. Ölen ve yaralanan öğrencilerin 
velileri, sinir krizleri geçirdi. Demirel’in sert uyarısı üzerine, Yunan ordusu alarma geçirildi. Savunma konseyi toplandı. 
Türkiye’nin savaş çıkarmak için Yunanistan’daki bir Türk hedefini vuracağı senaryoları yazıldı. Simitis’in istifa söylentisi borsayı 
düşüşe geçirdi, drahmi değer kaybetti. Apo’yu Yunanistan’a gizlice sokan emekli amiral, savcılık tarafından sorguya alındı. 



Bebek katili Apo’nun bulunduğu İmralı Adası’nın bağlı olduğu Mudanya’daki Şehitler Anıtı’nda, vatanı uğruna can vermiş bir 
şehidin adı var: Kürt Hasan...Kürt Hasan, Türk vatanının bölünmez bütünlüğü ve göklerde dalgalanan ay yıldızlı şanlı bayrak için 
canını vermiş binlerce Kürt kardeşimizden sadece biri. Bölücübaşı Öcalan, İmralı’daki ifadesinde, ‘‘Türkiye Cumhuriyeti’nin 
gücünü gördüm. Meğer biz boş hayallere kapılmışız. Sonu olmayan bir yolda yürümüşüz’’ dedi. Apo dün, Ankara 2 No’lu 
DGM’nin sivil yedek üyesi Mehmet Maraş tarafından sorgulandıktan sonra TCK’nın 125. maddesindeki ‘‘Vatana ihanet’’ suçundan 
tutuklandı. 

25 Şubat 1999 Washington da, Atina’ya teröre verdiği desteği kesmesi için baskıyı artırdı. ABD, Yunanistan’dan toprakları içinde barındırdığı 
PKK’ya ait Lavrion başta olmak üzere tüm kampların kapatılmasını istedi. Yunanistan’a bunun için 1 Mart’a kadar süre tanındığı 
da iddia edildi. 

26 Şubat 1999 Hürriyet, bölücübaşı Abdullah Öcalan’ın, İmralı’da DGM savcılarına verdiği 36 sayfalık ifadeyi ele geçirdi. PKK parası Avrupa’da 
‘‘Kişisel olarak 2 milyon 250 bin dolarım var. Suriye’den ayrılırken, 50 bin dolarını aldım. Kalanı Suriye’deki adamımda. Örgütün 
parası ise Avrupa bankalarında.’’ Terör, hata idi. ‘‘Ben Abdullah Öcalan. PKK lideriyim. Türkiye’ye yönelik silahlı eylemler 
yaptım. Terörün hata olduğunu anladım. 35 bin kişinin ölmesinden çok üzgünüm.’’ Hedef değiştirdim. ‘‘Başlangıçta hedefim 
bağımsız Kürt devleti kurmaktı. Hata olduğunu gördüm ve vazgeçtim. Kürt halkına özgürlüğü verilmeli ve birlikte yaşamanın 
yolu bulunmalı.’’ FP’de Erbakan ısrar edince, ikisi seçilebilecek sıradan 8 türbanlı aday listelere girdi. Türbanlı adaylardan Merve 
Kavakçı’nın İstanbul’dan, Ayşenur Tekdal’ın da Ankara’dan seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Erbakan, türbanlı aday için ısrar 
ederken, ‘‘TBMM içtüzüğü kadınlar için türban yasağı getirmiyor. Yasak, Devlet Memurları Yasası’ndan 

27 Şubat 1999 Fadıl Akgündüz’ün vergi rezaleti ortaya çıktı. Bu devlet nerede? Yazara çizere, sanatçıya, bilim adamına defter tutma 
zorunluluğu getirenler bu konuda ne yapıyor? 

1 Mart 1999 Türkiye, Apo ve PKK’ya destek veren çoğu siyasetçi 30 kadar Avrupalının isimlerini bir dosyada topladı. Dosyada, Yunanlıların 
PKK’ya 20 bin Kalaşnikof yolladığı da ortaya çıktı. Apo’nun ayağına gittiler. Tüm Avrupa ülkeleri ile ABD’ye gönderilen dosyada 
yer alan 30’u aşkın kişinin çoğu, çeşitli tarihlerde Öcalan ile Lübnan, Şam ve Bekaa’da görüştüler, PKK’ya destek olmak için 
çaba harcadılar. Papandreu’nun danışmanı. Dosyaya göre, PASOK partisinde eski Başbakan Papandreu’nun danışmanı ve Yunan 
Gizli Servis Ajanı Mihalis Haralambidis, bir grup Yunanlı generalle, Bekaa’da 1988’de Öcalan ile görüştü. Ve Kalaşnikoflar 
gidiyor.  
Yunanistan’ın o zaman PKK ile ilişkilerden sorumlu olarak atadığı General Dimitris Matafias’ın da yer aldığı görüşmeden iki ay 
sonra Atina’dan PKK’nın �uml Vadisi’nde bulunan kampına 20 bin adet Kalaşnikof tüfek gönderildi. Son destekçiler dosyada yok  
Dosyada, Apo’nun Suriye’den kaçması, Rusya, İtalya, Yunanistan ve Kenya’da kalması, sonunda da Türkiye’ye getirilmesi ile 
sonuçlanan son gezisinde yardım edenlerin isimleri yer almadı. Jet Fadıl Maliye, 62 trilyon sermayeli şirket kurup, bir kalemde 
trilyonlar harcadığı halde devlete sadece 5 milyar lira vergi ödeyen Jet-Pa’nın sahibi Mehmet Fadıl Akgündüz’ü vergi kıskacına 
aldı. İlk inceleme, 10 bin konutluk projeyi uygulamaya koyan Jet-Pa İnşaat’ta başlatıldı. İnceleme, Jet-Pa İnşaat’ın 1997 yılında 
zarar göstererek, geçen yıl bir kuruş bile Kurumlar Vergisi ödememesi üzerine başlatıldı. ABD’nin Atina Büyükelçisi Nicholas 
Burns, Yunanistan’ın Apo’yu Kenya Büyükelçiliği’nde saklamasının büyük bir hata olduğunu ilk kez söyledi. Burns, ‘‘Yunanistan 
gerek Öcalan’ı gizlemesi gerekse üç kadın PKK’lıyı koruması nedeniyle ABD’de büyük bir hayal kırıklığı yarattı’’ dedi. 

3 Mart 1999 Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı, siyasi haber yayınlayan her TV’yi kapanma noktasına getirdi. RTÜK bile ‘‘Bu kadar TV 
kapatılmaz’’ diyerek isyan etti. Yunanistan Savunma Bakanı’nın, NATO’ya ait bazı ortak gizli askeri şifre ve uçuş kullanım 
kodlarını Rusya’ya sızdırdığı haberleri üzerine Ankara harekete geçti. ABD ve NATO’dan, iddialarla ilgili geniş bilgi isteyen 
Ankara, ayrıca konuyu Brüksel’deki NATO Karargáhı komite toplantılarına taşımak için girişim başlattı. 

4 Mart 1999 Türkiye, politikacıların bütün olumsuz davranışlarına, iç ve dış tuzaklara rağmen çağdaşlık ve kalkınma yolunda yaşamsal 



adımlar atıyor. Süper dev mağazalar. Bir zamanlar Anadolu’da hayali bile kurulamayan dev alışveriş merkezleri birçok ilde akıl 
durduracak bir hızla peş peşe açılıyor. Bunun en son örneği Gaziantep’te yaşandı. Bölge canlanıyor.  M1 Tepe Grubu’nun açtığı 
Gaziantep Alışveriş Merkezi, bölgede büyük bir canlılık yaratacak. Amerikan standardında ve Türkiye’nin en büyük alışveriş 
merkezi olan bu yer 2 bin kişiye de iş imkánı sağladı. 16 trilyon lira. 80 milyon marklık (16 trilyon lira) yatırımla kurulan 
merkezde, Real, Praktiker, Tepe Home gibi yer altı ve ulusal mağazalar zincirleriyle yerel markalar aynı çatı altında. Migros’lar 
peş peşe. Bölgede daha önceden mağaza açan Migros, yöre halkından gördüğü ilgiden oldukça memnun. Koç Holding kuruluşu 
olan Migros’un ayrıca Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum ve Elazığ’da mağazaları var. Bu da Ecevit’e kısmet oldu. Devlet İstatistik 
Enstitüsü, şubat ayı enflasyonunu toptan eşyada yüzde 3.4, tüketici fiyatlarında yüzde 3.2 olarak açıkladı. Böylece enflasyon 8 
yıldan bu yana ilk kez 50’nin altına düştü. Şubat ayı itibariyle son bir yıllık enflasyon toptan 48.3, tüketici 63.9 olarak belirlendi. 
İran’ın Mako Kenti’ndeki PKK kampında Osman Öcalan ve Cemil Bayık’ın liderliği konusunda çıkan silahlı çatışmada Bayık yanlısı 
11 terörist öldürüldü. 

7 Mart 1999 PKK itirafçısı Fethi Demir, Uğur Dündar’a anlatıyor: ‘‘Yunan Meclisi 2. Başkanı Sguridis’in ofisinde, Amiral Naksakis’in yanında 
işadamı Vilasis bize, Igla ve Strella füzeleri satabileceğini söyledi.’’ ‘‘Dışişleri Bakanı Pangalos, bir Türk helikopteri düşürmemizi 
istiyordu. Füzeler, Kıbrıs Rum Kesimi ve Suriye yolu ile bize ulaştı. Türk helikopteri düşürdüğümüzde Pangalos ve Sguridis 
sevinç içindeydi. Osmanlı hanedanı, 75 yıl sonra devletten ilk kez resmi davet aldı. Kültür Bakanı İstemihan Talay, hanedanın 
Türkiye’de yaşayan mensuplarının en büyüğü Neslişah Sultan’ı Osmanlı’nın 700’üncü kuruluş yıldönümü açılışına davet etti. 
Ancak gripten yatağa düştüğü için Neslişah Sultan, Ankara’ya gidemedi. 700’üncü yıldönümü töreni, tarihin cilvesiyle hanedanın 
sürgüne gönderildiği gün olan 4 Mart’ın tam 75’inci yıldönümüne rastladı. 

8 Mart 1999 Yıllardır Türkiye’nin başına bela olan Apo’yu Kenya’da yakalayıp getiren devlet, Çankırı’yı kana boyayan bombacıları da 48 saat 
geçmeden yakalamayı başardı. Çankırı’da 3 masum insanın ölmesine, Vali Ayhan Çevik’in de ağır yaralanmasına yol açan 
suikastı gerçekleştiren TİKKO’culardan Bülent Ertürk İstanbul’da, kardeşi Kemal Ertürk Sivrihisar’da ele geçirildi. 

9 Mart 1999 Listelere giremeyen kuskunler, TBMM’yi toplamak icin dun 116 imzayla basvuruda bulundu. Hikmet Cetin TBMM’yi 13 Mart 
Cumartesi gunu toplantiya cagirdi. Kuskunlerin TBMM’yi olaganustu toplanma gerekcesinde secimlerin ertelenmesi talebine yer 
verilmedi. Kuskunler, ulkenin icinde bulundugu durum icin genel gorusme acilmasini istediler. Secim yaklastikca Fazilet Partisi, 
Meclis’e turbanli milletvekili sokma soylemini sertlestiriyor. Turbanli adaylar da ‘‘Secilirsek basimizi kesinlikle acmayiz’’ diyorlar. 
FP’nin �umlamız adaylarini tanittigi torende dun secilmesi garanti kadin aday Merve Kavakci, ‘‘Meclis’e girersem basimi �umla. 
Zaten ictuzukte, Meclis’e tayyorle girilecegi yaziyor. Basortusune bir sey denilmiyor’’ dedi. Nevah Ciftcioglu adli Turk kadin 
biyolog, bobrek tasina neden olan ‘‘Nanobacteria’’ mikrobunu bularak Finlandiya’nin en buyuk tip odulu ‘‘Medix Nisani’’na layik 
goruldu. 35 yasindaki bilim kadini, Finli is arkadasi Doc. Olavi Kajander ile odulunu Helsinki’de bugun torenle alacak. 
Ankara’da doktorasini tamamladiktan sonra Finlandiya’ya giden ve calismalari nedeniyle CNN Televizyonu’nun ‘‘Nobel’e aday 
gosterilmeli’’ diye ovdugu Dr. Nevah Ciftcioglu, ‘‘Bu odul, bir bilim adamina hayatinda belki bir kez nasip olacak bir sey. Bu 
nedenle cok sevincliyim’’ dedi. Cankiri Valisi’ne bombali saldiri duzenleyen TIKKO’nun elinde Tipo marka kirmizi bir arac daha 
bulundugu ortaya cikti. Bu aracin bomba yuklu olabilecegi olasiligi uzerinde duran polis, kirmizi Tipo alarmi verdi. 
Gozaltinda sorgusu devam eden Kemal Erturk, eylem yapmadan once Cankiri Valisi’ni 1 ay izlediklerini belirterek, ‘‘Gecen yil bir 
tasocagindan 60 kilo dinamit caldik. Son eylemde bunlarin 23 kilosunu kullandik’’ dedi. 

10 Mart 1999 İmzacılar arasındaki 35 FP’linin içinde seçilme şansı yüksek isimlerin de bulunması, gözleri perde arkasındaki Erbakan’a çevirdi. 
FP’nin de, grubu serbest bırakması bekleniyor. FP Başkanlık Divanı’nın birçok üyesi, Meclis’in toplanması konusundaki bu 
sürprizi, ‘‘Tam bir Hoca operasyonu’’ diye değerlendirdi. FP Lideri Recai Kutan, ‘‘Ülke sorunlarının Meclis’te konuşulmasından 
doğal bir şey olamaz’’ diyerek grubun serbest bıkarılmasını istedi. Küskün dilekçesine imza koyan FP’liler arasında, Abdülhaluk 



Mutlu Bitlis’te, Altan Karapaşaoğlu Bursa’da, Nedim İlci Muş’ta, Kemalettin Göktaş Trabzon’da ikinci sırada yer alıyor. 
Seçilmeleri yüzde yüz olan adayların imzacılar arasında bulunması şaşkınlıkla karşılandı. Küskün milletvekillerinin seçimleri 
erteletmek için başlattıkları hareketi sivil darbe girişimi olarak değerlendiren Ecevit, ‘‘Bunu önlemek için elimizden geleni 
yapacağız’’ dedi. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, küskünlerin TBMM’yi toplama girişimini eleştirdi, ‘‘Bunların bir noktaya 
varması mümkün değildir. Millete karşı bu işe kalkışmak ayıptır’’ dedi. Teröristbaşı, Mudanya Noteri Hacıbey Erdoğan vasıtasıyla 
kendisini savunması için İstanbul Barosu’na kayıtlı avukatlar Ahmet Zeki Okçuoğlu ile kardeşi Selim Okçuoğlu’na vekâlet verdi. 
Ahmet Zeki Okçuoğlu, müvekkili ile görüşmek için Ankara DGM’ye başvurdu. 

11 Mart 1999 Halk düşmanları dün yine işbaşındaydı. Gündüz bir taksiyi bombalayıp Bakırköy’ü kana bulayan hainler, akşam da Ataköy’de 
katliam girişiminde bulundu. Terör, önce saat 13.00’te İstanbul’un en kalabalık alışveriş merkezlerinden olan Caroussel’in 
yakınında, 7.5 saat sonra da Atrium Çarşısı otoparkında bomba patlatarak masum insanları hedef aldı. Kimliği belirsiz bir alçak, 
müşteri gibi bindiği 34 TEH 85 plakalı taksinin arka koltuğuna bombalı paket bırakıp, Caroussel Alışveriş Merkezi yanında inip 
kaçtı. Ardından büyük bir patlama oldu. Cumhurbaşkanı Demirel, PKK’ya destek veren Yunanistan’ı, ‘‘haydutluk’’ anlamına gelen 
‘‘rogue devlet’’ olmakla suçladı. Apo’ya Güney Afrika’dan tam siyasi iltica hakkı sağlanacağı sırada İngiltere Başbakanı Tony 
Blair’in bizzat devreye girdiği ve engellediği ortaya çıktı. Apo’yla 12 gün kalan ajan Kalenderidis, savcılık ifadesinde bu günleri 
tüm detayıyla anlattı. 

12 Mart 1999 Bakırköy ve Ataköy’de önceki gün patlayan bombaların, biri kadın üç TİKKO militanı tarafından konulduğu belirlendi. 24 kişiyi 
gözaltına alan polisin, bombacıları yakalamasının an meselesi olduğu açıklandı. Her iki olayda da kullanılan bombaların aynı 
teknikle hazırlandığı saptandı. TBMM yarın olağanüstü toplanıyor. FP Başkanlık Divanı, TBMM’nin açılmasını sağlayacak 184 
sayısına ulaşılabilmesi için küskünlerin ihtiyaç duyacağı kadar milletvekilini genel kurula sokma kararı aldı. FP Genel Başkanı 
Kutan da, küskünlerin genel görüşme önerisinin müzakere edilecek önemde olduğunu belirterek, ‘‘Buna destek veririz’’ dedi. 
Kutan, Meclis’teki genel görüşmeye de parti olarak katılacaklarını açıkladı. 

13 Mart 1999 Onlar masum insanların kanını döküyorlar, ama Tokat’ta yaralı bulunan bir teröristi Mehmetçikler kan vererek ölümden kurtardı. 
Fazilet Partisi destekli küskünlerin toplantıya çağırdığı TBMM, 184 milletvekilinin hazır bulunması halinde bugün toplanacak. 
Küskünler, ülke sorunlarıyla ilgili genel görüşme açılması için çaba harcayacak. ANAP’lı Şadan Tuzcu, ‘‘Toplantıyı açabilirler ama 
gerisini getiremeyecekler. Bir haftalık süreçte çok şey değişecek’’ dedi. 

14 Mart 1999 Bazı Avrupalılar’ın hâlâ siyasi örgüt diye bağrına bastığı canı PKK, 13 masum insanı daha diri diri yaktı. Bebek katili örgütü hâlâ 
siyasi kılıf altında, bağrınıza basıyorsunuz. Örgüt şakşakçısı ve cinayet bezirgânı MED TV’nin kan dökme çağrılarını 
susturmuyorsunuz. Bebek katilinin cani sürüsü şehirlerde masum insanları canlı canlı yakarken siz ‘‘Abdullah Öcalan’ın davasını 
izleyelim’’ diye kuyruğa giriyorsunuz. Adınız insan hakları derneği ama insanlıkla ilişkiniz yok. Bir terörist öldürülünce ortalığı 
ayağa kaldırıyorsunuz, masum insanların katledilişine çıtınız bile çıkmıyor. Göztepe’deki 6 katlı Mavi Çarşı mağazasına saat 
16.30 sıralarında gelen insanlık düşmanı üç hain, giriş kattakileri yukarı çıkararak ellerindeki molotofkokteyllerini, parfüm 
reyonuna fırlattılar. Hemen yetişen itfaiye, çatıya çıkanlardan 5’ini yan binadan merdiven uzatarak kurtardı. Ancak binanın 
çatısında 11, beşinci katında 2 kişi öldü. 6’ncı kattan atlayan iki kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. 

16 Mart 1999 ANAP, DSP ve DYP, dün pazarlığa girmeme ve yasaları engelleme kararı alınca, küskünler atağa kalkarak hükümet hakkında 
gensoru verdi. Küskün milletvekilleri, Bülent Ecevit’in Anayasal hakkını kullanan milletvekillerine takındığı tavrı eleştirerek, 
Başbakan’ın 268 kişilik bloka rağmen istifa etmeyeceğini açıklamasını ve hükümetin Meclis çalışmalarını tıkamasını gensoruya 
gerekçe gösterdi. Ankara DGM Savcılığı, Erbakan’ın idam istemiyle Yüce Divan’da yargılanması için düğmeye bastı. Savcılık, 
Erbakan’ın PKK, Dev-Sol, İBDA-C ile laik devleti yıkmak için işbirliği yaptığı iddiasıyla TCK’nın 146/1 maddesinden fezleke 
düzenleyecek. 



17 Mart 1999 Şeytani pazarlık. Fazilet Partisi, Hoca ve Tayyip’i kurtarmak için önce hükümete gitti, ret cevabı alınca küskünlerle pazarlığa 
oturdu. Küskünlere destek verip Meclis’i açtıran FP, dün akşam Başbakan Yardımcısı Özkan’a giderek, ‘‘Siyasi yasakları 
kaldırmamıza yardımcı olun, gensoru ve seçimden vazgeçelim’’ önerisi götürdü. Özkan, öneriyi ‘‘Pazarlık yok’’ diye reddetti. 
Bunun üzerine FP, küskünlerle pazarlığa oturdu. Sonunda hükümetin düşürülmesi sürecinin çalıştırılmasına karar verildi. Meclis 
tatilde de çalışarak 312’yi değiştirip, seçimi iptal edecek. En geç Salı günü gensoru oylaması yapılacak. Terörü bahane ederek 
dün Meclis’i olağanüstü toplayan küskünlerin ilk işi, bedelli askerliği geçersiz sayılan DYP Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’i 
kurtarmak oldu. Ancak YSK, küskünlerin bu icraatını boşa çıkardı. 

19 Mart 1999 Terörist başı Öcalan’a ev sahipliği yaparken suçüstü yakalanan Yunanistan’ın kamplarında küçük yaştaki çocuklara da bölücü 
eğitim verdiği ortaya çıktı. FP lideri Recai Kutan, Kıvrıkoğlu’nun sözleri için ‘‘Kıvrıkoğlu görüşlerini ifade etmiştir. Bahsettiği 
hususların hepsi, Meclis’in gündemindedir. Elbette en üst kurum olarak Meclis, en doğru, en isabetli olan hakkında kararını 
verecektir’’ dedi. DTP’li Milli Savunma eski Bakanı İsmet Sezgin, dün sabah Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu’nu 
telefonla arayarak, sözlerinin hedefinin ne olduğunu sordu. Kıvrıkoğlu, Sezgin’e ‘‘Bir hedefimiz yok, düşüncelerimi ve kaygılarımı 
dile getirdim’’ yanıtını verdi. 

20 Mart 1999 Güler misin ağlar mısın? Bodrum’da rençperlik yaparak kıt kanaat geçinen 75 yaşındaki Süleyman Dede, bir sabah tam 27 
trilyon 799 milyar borçla uyandı. Devletin el koyduğu batık İnterbank, 6 dev şirkete verip geri alamadığı yaklaşık 28 trilyon 
lirayı, ‘‘Sen kefil olmuşsun’’ diyerek hiçbir şeyden habersiz Süleyman Dede’den istedi. Parayı ödemesi için Sülo Dede’ye icra 
takibi başlatıldı. İddiaya göre Aksoylar, Nergis Tekstil, Nergis Holding, Sifaş, Polylen İplik ile Yeşim Tekstil ve bu şirketlerin 
sahiplerine, İnterbank 28 trilyon lirayı kredi olarak verdi. Süleyman Dede de imza atıp bu dev borca karşılık kefil oldu. Bir anda 
döviz olarak 77 milyon dolar borçlu çıkınca şoka giren Süleyman Dede, ‘‘Ben hayatımda hiç ticaret yapmadım. Bankadan kredi 
almadım, kefil olmadım. Ama icradaki adres doğru, isim doğru, şaşırdım kaldım’’ dedi 

21 Mart 1999 Cezayir’i kana bulayan aşırı dinci örgüt FIS’in Avrupa Lideri Rabah el-Kebir’in geçen ağustosta Türkiye’ye geldiği ve aralarında 
Erbakan’ın da bulunduğu bazı kişilerle gizli temaslar yaptığı ortaya çıktı. Daha sonra emniyet birimleri tarafından gözaltına 
alınan ve sorgulanan El Kebir, Türkiye’den sınırdışı edildi. Bu gelişmeden sadece Dışişleri İstihbarat’a bilgi verildi. 

22 Mart 1999 Erbakan, kendi siyasi yasağını kaldırmak için dün yaptığı baskınla önce FP ve lideri Kutan’a, ardından da TBMM’ye iki ağır darbe 
vurdu. Erbakan ilk darbeyi, günlerdir ‘‘Seçimin ertelenmesine karşıyız’’ diyen FP Lideri Recai Kutan’a vurdu. Dünkü FP grubunda 
seçimin ertelenmesine destek kararlaştırıldı. 1 ABD Doları=364,77 // 1 Mark=203,547 

23 Mart 1999 Siyasi yasağını kaldırmak için hem FP’de, hem de TBMM’de Anayasa dışı uygulamalar gerçekleştiren Erbakan’ın baskını, dün 
püskürtüldü. Apo’yu yakalayarak büyük bir başarıya imza atan Türkiye, terör borazanı Med TV’nin susturulmasını sağlayıp ikinci 
zaferini kazandı. 

24 Mart 1999 Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican dün Ankara’da, 10 gün önce Kadıköy’deki Mavi Çarşı’da 13 kişinin diri diri yanarak 
ölümüne neden olan 5 PKK’lı teröristten 3’ünün yakalandığını açıkladı. Ankara DGM, Öcalan’ı İmralı’da yargılama kararı aldı. 

26 Mart 1999 Resmen savaşa girdik: Sırbistan, NATO’ya savaş ilan edip, BM’ye de bildirince, NATO üyesi Türkiye de bu ülkeyle resmen 
savaşa girmiş oldu. Böylece Türkiye, uzun yıllardan sonra ilk kez bir savaşta resmi taraf oldu.  
Ünlü 5’inci madde: NATO Antlaşması’nın 5’inci maddesine göre bir NATO ülkesine savaş açılınca, tüm NATO ülkelerine savaş 
açılmış oluyor. 

28 Mart 1999 PKK, Kurban Bayramı’nı da kana bulamaya kalktı. Taksim’de Çevik Kuvvet’e saldırı düzenlemek isteyen kadın terörist üzerindeki 
bombaları patlatıp can verdi. 

31 Mart 1999 Milli İstihbarat Teşkilatı, yeniden yapılandırılıyor. Bu tarihi değişimle örgüt yapısı yenilenen MİT’te Yeşil gibi ‘‘taşeron kullanımı’’ 



da sona eriyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), örgüt yapısı, personel politikası ve operasyonel görev talimatı açılarından köklü 
bir reform döneminden geçiyor. MİT’te kabul edilen yeni bir operasyonel direktif çerçevesinde, hassas operasyonlarda teşkilat 
dışından taşeron kullanımına son veriliyor. 

1 Nisan 1999 DYP Lideri Çiller, dün Elazığ’da, Mehmet Ağar taraftarlarının çürük domates ve yumurta yağmuruna tutuldu. Kente güçlükle 
giren Çiller, öfkeli kalabalığın protestosu karşısında ancak 10 dakika konuşabildi. Çiller, ‘‘Bu kervan Ağar’sız da yürüyecek’’ dedi.  

2 Nisan 1999 Türkiye’de yüzlerce cinayet işleyen, PKK’dan sonra gelen en büyük terör örgütü olan Hizbullah’ın lideri Hüseyin Velioğlu ile 
Kuzey Irak’taki lideri olarak bilinen Şeyh Osman’ın Diyarbakır’da gizlice buluştuğu saptandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, 
İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi tarafından uzun süreden beri sürdürülen operasyonlarda Hizbullah’a ağır darbe indirildi. 
Örgüte ait 20 bin sayfalık doküman ve belge ele geçirilirken, bu belgelerin bir kısmının incelenmesi ile önemli bilgilere ulaşıldı.  

4 Nisan 1999 Enflasyonda son aylardaki düşüş eğilimi, mart ayında, özellikle akaryakıt ürünlerine yapılan zam nedeniyle durdu. DİE’ye göre, 
Mart ayında enflasyon toptan eşya fiyatlarıyla yüzde 4, tüketici fiyatlarıyla yüzde 4.1 oldu. Yıllık enflasyon ise toptanda yüzde 
48.2, tüketicide yüzde 63.5 düzeyinde gerçekleşti. Enflasyonda son aylarda yaşanan düşüş eğilimi, geçen ay özellikle petrol 
ürünlerine yoğun ölçüde yapılan zam yüzünden Mart ayında durdu. Enflasyon rakamlarının seçim arifesinde yükselmeyip 
yerinde sayması, olumlu karşılandı. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Mart enflasyonunu toptan eşyada yüzde 4, tüketici 
fiyatlarında yüzde 4.1 olarak açıkladı. Geçen yıl Mart ayında enflasyon toptan eşya fiyatlarıyla yüzde 4, tüketici fiyatlarıyla 
yüzde 4.3 olarak hesaplanmıştı. Mart ayı itibariyle son bir yıllık enflasyon ise toptan eşyada yüzde 48.2, tüketici fiyatlarında 
yüzde 63.5 olarak belirlendi. Yıllık bazda ise mart ayı itibariyle geçen yıl enflasyon toptan eşyada yüzde 86, tüketici fiyatlarında 
ise yüzde 92.7 olarak gerçekleşmişti.  

5 Nisan 1999 BORSADA TARİHİ REKOR İMKB günü 4 bin 706 puandan kapadı. Bingöl Valisi Süleyman Kamçı’ya, saat 13:30 civarında bombalı 
saldırı düzenlendi. Üzerine bağladığı bombayı, Süleyman Kamçı Valilik binasına girerken patlatan terörist, parçalanarak öldü. 
Vali Kamçı saldırıdan yara almadan kurtulurken, 14 yaşındaki bir kız çocuğunun öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.  

6 Nisan 1999 Sivas ve Erzincan’da, 5.2 şiddetinde deprem oldu. Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi’nden alınan bilgiye göre, 
Erzincan’da saat 03:07’de aletsel büyüklüğü 5.2 olarak saptanan, orta şiddette bir yer sarsıntısı oldu.  
İstanbul Kandilli Rasathanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre ise, saat 03:08’de merkez üssü Sivas’ın Divriği ilçesi olan bir yer 
sarsıntısı meydana geldi. Aletset büyüklüğü 5.2 olarak ölçülen sarsıntının, Trabzon, Ordu ve Giresun’da da hissedildiği 
kaydedildi. Erzincan ve Sivas’ta ayrı ayrı hissedilen depremlerin, tek deprem olduğu sanılıyor.  
Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı meydana gelmedi. 

10 Nisan 1999 Müslümanız, şeriatçı değil.  Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin siyasal İslam üzerine yaptığı bir araştırma, insanımızın 
dinine bağlı, ama bağnaz olmadığını ortaya koyuyor. 100 kişiden 67’si, dinin devleti yönlendirmesine karşı çıkıyor. Türkiye’de 
halk, dinine bağlı, inançlı Müslümanlardan oluşuyor ama, dinin kamu yaşamını etkilemesi benimsenmiyor. TESEV’in (Türkiye 
Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) desteğiyle hazırlanan ‘Siyasal İslam’ konulu araştırma, Türk halkının yüzde 67.2’sinin dinin 
devlet ve siyaset düzenini yönlendirmesini zararlı bulduğunu ortaya koyuyor. Türk parti sistemi içinde din temelinde politika 
yapan partilerin olması gerektiğini savunanlar yüzde 24.6 iken, bu görüşe karşı çıkanlar yüzde 60.6’ı buluyor. Araştırmaya göre, 
cumhuriyet yönetiminin döneminin ülkeyi ileri götürdüğünü düşünenlerin oranı yüzde 77.3. Araştırma temel alındığında, son 
yıllarda Türkiye’de ‘Müslüman kimliğinin giderek daha çok benimsendiği’ inancı da doğru değil. Araştırma sonuçları, kendini 
öncelikle Müslüman olarak tanımlayanların yüzde 35.7, Türk veya TC vatandaşı olarak tanımlayanların oranının yüzde 53.9 
olduğuna işaret ediyor. Araştırmanın önemli sonuçlarından biri ise Anadolu Müslümanlığı tezi paralelinde, Türk halkının 
Müslümanlık anlayışının ‘‘fevkalade hoşgörülü’’ olduğu gerçeği. Buna göre, başka dinlere inananlar arasında iyi insanlar 
olabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 89.2’lik bir düzeye ulaşırken, başka dinden olanların da eğer günah işlemedilerse cennete 



gidebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 41.8. Bu görüşe sadece yüzde 28.9’luk bir kesim karşı çıkıyor. Araştırmada, ayrıca, ‘Bir 
kişi Allah’a, Hz. Muhammed’e inanıyorsa namaz kılmasa bile Müslüman’dır’’ diyenlerin oranı yüzde 85.6, ‘‘Bu inançları taşıyıp 
oruç tutmuyorsa bile Müslüman’dır’’ diyenlerin oranı yüzde 82 ve ‘‘Bu inançları taşıyıp içki içse bile Müslüman’dır’’ diyenlerin 
oranı yüzde 66.6. ‘‘Bir kadın Allah’a ve Peygamber’e inanıyorsa başını örtmüyorsa da Müslüman sayılır’’ diyenlerin oranı yüzde 
85. Yüzde 25 kadınların cenaze namazı kılmasını uygunu buluyor, yüzde 91.5 gibi ezici bir çoğunluk da inanç farklılıklarının 
hoşgörü ve barış ortamında korunmasını toplumsal huzur için gerekli buluyor. Araştırmayı Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve 
Yer altı İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Binnaz Toprak ve Doç. Dr. Ali Çarkoğlu yürüttü. Prof. Dr. Binnaz Toprak 16 
ilde, genel nüfusun temsil niteliğine sahip 3 bin 54 kişilik örneklem çerçevesinde, 105 sorunun yüzyüze anket sonucu hazırlanan 
araştırmada, insanların toplumsal dini ibadetleri, bireysel olanlardan daha çok uyguladıklarının ortaya çıktığını belirtti. 
Araştırmanın, Türkiye’de sık kullanılan ‘‘Türkiye’nin yüzde 99’u Müslümandır’’ tezini yalanlamadığına dikkat çeken Prof. Dr. 
Toprak, sonuçlara göre halkın yüzde 97’sinin kendini Müslüman kabul ettiğini belirtti.  

11 Nisan 1999 Kuzey Irak’ta PKK’ya karşı sürdürülen sınır ötesi operasyonda 44’ü ölü, 15’i sağ olmak üzere 59 terörist ele geçirildi. 10 askerin 
şehit olduğu bahar operasyonunda, mağaralarda teröristlere ait 2 adet yerden havaya fırlatılan SA-7 füzesi ele geçirildi. Tunceli 
ve Batman’da 3 asker şehit oldu, 5 terörist öldürüldü.  

12 Nisan 1999 Oy verme işleminin uzaması, radikal partilere yarayacak. Merkez partilerin oyları ise ancak seçmen beklemekten bıkmazsa 
artacak.  
Verso Siyasal Araştırmalar Merkezi’nin yaptığı araştırmaya göre en çok HADEP ve MHP seçmenleri, kuyruk dahi olsa sürenin 
sonuna kadar bekleyip oy kullanacaklarını söylediler. Türkiye’nin çok önemli miktarda mülteciye kapılarını açmakta olağanüstü 
hızlı davranması, ayrıca Makedonya ve Arnavutluk’a hemen destek vermesi büyük takdir toplamıştır. Miloseviç yer altı 
topluluğun taleplerini yerine getirinceye kadar NATO askeri harekátı devam edecektir. 

14 Nisan 1999 Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Çiller hakkındaki soruşturmasını tamamladı ve suçun DGM’nin görev alanına girdiğine karar 
verdi. Dosyayı alan Erzurum DGM Başsavcılığı DYP Lideri hakkında TCK’nın 312. maddesindeki ‘’Halkı kin ve düşmanlığa 
tahrik’’ten 4.5 yıl hapis istemiyle soruşturma açtı. Erzurum DGM Başsavcılığı, DYP Lideri Tansu Çiller hakkında, FP’li İstanbul 
eski Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ceza alıp siyasi yasaklı hale geldiği TCK’nın 312. maddesindeki, 
‘‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği’’ iddiasıyla soruşturma başlattı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiller’in, 6 Nisan’da 
Erzurum’da yaptığı mitingdeki ‘‘Sizin dininizin, diyanetinizin kefili benim’’ sözleriyle ilgili olarak başlattığı incelemeyi ‘görevsizlik’ 
kararıyla sonuçlandırarak, dosyayı TCK’nın 312. maddesi kapsamında değerlendirilmesi istemiyle Erzurum DGM’ye gönderdi.  

15 Nisan 1999 Mehmetçik, ateş hattında göreve hazır. Ankara, Sırplar tarafından önceki gün iki köyü işgal edilen Arnavutluk’a 100 asker 
gönderme kararı aldı. NATO’nun Yugoslavya operasyonunda F-16’larla savunma görevi yapan Türk askeri, insani yardım 
amacıyla da olsa sıcak bölgede ilk kez karada görev almış olacak. 

17 Nisan 1999 Yeltsin, Kosova için, Türkiye, ABD, Rusya ve Almanya’nın 4’lü zirve yapmasını önerecek. Yeltsin’in Kosova konusunda özel 
temsilci olarak atadığı eski başbakan Çernomirdin, zirve teklifini ilk olarak önümüzdeki günlerde Almanya Dışişleri Bakanı 
Fischer’e yapacak. 

18 Nisan 1999 “Din istismarına dayalı particilik artık yürümüyor” DSP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit, seçim sonuçlarını izlediği genel 
merkezdeki makam odasından basın mensuplarının bulunduğu birinci kata gelerek basın toplantısı düzenledi. Ecevit, özetle 
şunları söyledi: “Ben biliyorsunuz kehanette bulunmayı sevmem. Ama bütün gözlemciler zaten bu sonucu bekliyorlardı. Yani 
DSP’nin oldukça açık bir farkla seçimi birinci olarak bitirmesi bir sürpriz değil. Birkaç haftadan beri bunun işaretleri gelmekteydi 
zaten. Bizim dışımızdaki gözlemci ve yorumcular da bunu söylemekteydiler.”  
MHP’Yİ BEKLEMİYORDUK: “MHP’nin yükseleceğini tahmin ediyorduk. Herkes tahmin ediyordu. Tabii bu ölçüyü bulacağı 



beklenmiyordu.” DİN İSTİSMARI YÜRÜMÜYOR: “Din istismarına dayalı bir politikanın yürümeyeceği görülüyor. Bunun başka bazı 
kanıtları da son seçim kampanyasında ortaya çıktı. Şimdi kimseyi üzmemek için ayrıntılara girmek istemiyorum. Fakat artık 
Türkiye’de dinin siyasete alet edilebildiği dönemin kapandığı bir dönemdeyiz. Bu da tabii çok önemli.” 

19 Nisan 1999 DSP birinci parti oldu. MHP oyunu ikiye katladı. Yüzyılın son seçiminde iki sürpriz yaşandı. DSP oylarını artırırken, MHP, büyük 
oy patlaması yaptı. DSP tahmini tuttu Sandıkların açılmaya başlanmasıyla birlikte birinci sıraya oturan tecrübeli politikacı Bülent 
Ecevit’in önderliğindeki DSP, ilerleyen saatlerde de yerini korumayı başardı 

21 Nisan 1999 Başkent’te FP’li Gökçek ile CHP’li Karayalçın arasındaki üç gündür süren ve sonucu merakla beklenen Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı yarışı Gökçek’in zaferiyle sonuçlandı. Gökçek 541. 515 oyla başkan olurken, Karayalçın 512. 083 oyda kaldı. FP 
Genel Başkanı Recai Kutan’ın, partisinin seçim yenilgisinin ardından çekilme kararı aldığı, ancak bu kararının eski yasaklı lideri 
Necmettin Erbakan’dan döndüğü ortaya çıktı. Erbakan’ın, seçimden bir gün sonra kendisine ‘‘Çekilmeye hazırım’’ diyen Kutan’a, 
‘‘Hayır olmaz, devam edeceksin’’ dediği öğrenildi. Kutan, bunun üzerine dün düzenlediği basın toplantısında, genel seçimlerde, 
‘‘Biz FP’yi tek başına iktidara getirecek oyu hedefliyorduk. Bu hedefi gerçekleştiremedik. Ancak bu FP’nin başarısız olduğu 
anlamına gelmez’’ dedi ve şu anda istifa etmeyeceğini söyledi. 

22 Nisan 1999 İbretlik. Jet-Pa’nın patronu Fadıl Akgündüz: ‘’10-20 milyara milletvekili alınıyor. Sergen’e verdiğim parayla 20 milletvekili 
alırdım’’ dedi. Akgündüz, 18 Nisan seçimlerinde en az 10 milletvekili çıkarmak için DYP ve FP’den bazı adayları destekledi ve 1 
trilyon harcadı. Akgündüz, harcadığı 1 trilyon lirayla sadece Siirt’ten Mehmet Takiddin Yarayan’ı DYP milletvekili seçtirebildi. 
TELEVİZYONDA söylediği ‘’10-20 milyara milletvekili alınıyor’’ sözleriyle adını duyuran Jet-Pa Holding’in sahibi Mehmet Fadıl 
Akgündüz, seçimlerde 1 trilyon harcamasına rağmen sadece 1 milletvekili çıkarabildi. Böylece Ankara’ya ‘‘Jet-Pa milletvekili 
gönderme sevdası’’ Akgündüz’e pahalıya mal oldu. Akgündüz’ün 18 Nisan seçimlerinde desteklediği adaylardan Siirt DYP adayı 
Mehmet Takiddin Yarayan milletvekili seçilebildi. Akgündüz, Doğru Yol Partisi ve Fazilet Partisi’nden 10’a yakın milletvekili 
adayını destekleyerek seçim listelerine ilk sıralardan girmelerini sağlamıştı.  

23 Nisan 1999 CHP Lideri Baykal, Türk demokrasisinde, seçim yenilgisinden sonra genel başkanlıktan istifa eden ilk lider oldu. 

25 Nisan 1999 Çiller’in, seçim öncesi ekranlarda söylediği ‘‘Harvard Üniversitesi bana 6 ay önce fahri doktora verdi’’ sözü, resmi yazıyla asılsız 
çıktı. Kanlı örgütün yayın organı MED TV için toplanan 100 milyon dolar (39 trilyon lira) kayboldu. Örgütün elebaşlarından Kani 
Yılmaz’ın paraları spiker sevgilisine harcadığı söylentisi PKK’yı karıştırdı.  

26 Nisan 1999 Siyasi yasaklı Necmettin Erbakan, hapisteki lider adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı, FP’li yenilikçi kanadı kışkırtmakla suçladı. 
Erbakan’ın ‘‘O olmasa, birçoğu bu işlere cesaret bile edemez’’ dediği öğrenildi. Kapatılan RP’nin yasaklı lideri Necmettin 
Erbakan, Pınarhisar Cezaevi’nde 4 aylık hapis cezasını çeken İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan’a ateş 
püskürdü.  
Erbakan, Erdoğan’ı, isyan bayrağı çeken yenilikçi kanadı kışkırtmakla suçladı. Erbakan’ın, hergün yüzlerce ziyaretçi kabul eden 
Erdoğan’ın cezaevindeki bu ‘siyasi’ faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, yakın çevresine, ‘‘Hep o kışkırtıyor. 
Arkalarında o olmasa, bir çoğu bu işlere cesaret bile edemez’’ dedi. HOCA ÇOK SİNİRLİ. Erbakan’ın, FP’deki yenilikçi kanadın, 
küskünlere destek verilmesi nedeniyle seçim yenilgisinden kendisini sorumlu tutup, parti yönetimini ele geçirmek için harekete 
geçmelerine çok sinirlendiği bildirildi. Balgat’taki konutundan yürüttüğü bir operasyonla, önce bu hareketi etkisizleştirip, 
ardından da partiye tümüyle damgasını vurmak üzere harekete geçen Erbakan’ın, bu konuda şimşeklerini ise Erdoğan’a 
yönelttiği belirtildi. Balgat’a yakın kaynaklar, Erdoğan’ın bir genel başkan gibi cezaevinde çok sayıda partili siyaretçi kabul edip, 
partinin geleceğiyle ilgili düşüncelerini aktarmasının, Hoca’yı rahatsız ettiğini söylediler. TAYYİP’TEN GÜL’E DESTEK  
FP’de bir iç mücadeleye girişeceğinin işaretlerini veren Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül’ün de en büyük desteği 
Erdoğan’dan gördüğünü ileri süren kaynaklar, Erbakan’ın bu konuda Erdoğan’ı kastederek, ‘‘Hep o kışkırtıyor’’ ifadesini 



kullandığını söylediler. Aynı kaynaklar, Genel Başkan Yardımcıları Cemil Çiçek ve Ali Coşkun’un da İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ali Müfit Gürtuna’nın destiğini alarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in genel başkanlığı için çalışma 
başlattıklarını belirttiler. Erbakan’ın çevresinde ise ‘‘Hoca ne isterse o olur’’ fikri ağır basarken, Kutan kongreden de genel 
başkan çıkacak’’ deniliyor.  

27 Nisan 1999 Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, seçimle yenilenen TBMM’ye tarihi bir çağrı yaptı ve ‘‘Düşünce özgürlüğünü 
kısıtlayan yasaları değiştirin’’ dedi. Anayasa Mahkemesi’nin 37. kuruluş yıldönümü töreninde konuşan Sezer, başta DGM, 
Terörle Mücadele ve Ceza olmak üzere pek çok yasada düşünceyi açıklama özgürlüğüne aykırı hüküm bulunduğunu savundu. 

28 Nisan 1999 Albayraklar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinin yöneticisi toplam 59 kişinin gözaltına alınmasına yol açan AKBİL 
skandalı büyüyor. AKBİL’de başlatılan soruşturma, İGDAŞ, İSFALT, İSTON ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle iş yapan 
firmalara yayıldı. İddialara Erbakan ile Tayyip Erdoğan’ın da adları karıştı.  

29 Nisan 1999 Başbakan Ecevit, Fazilet Partisi’ne, türbanlı milletvekili Merve Kavakçı ile ilgili olarak ‘‘anlayış beklediğini’’ bildirdi. Sürpriz zirve.  
TBMM’de Pazar günü yapılacak yemin töreni öncesinde, DSP ile FP arasında sürpriz bir ‘‘Türban Zirvesi’’ gerçekleşti. Ecevit’in 
sağ kolu Hüsamettin Özkan, FP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül ile buluştu. 

30 Nisan 1999 İnancı gereği örtündüğü iddiasıyla ‘‘Başımı açmam’’ diye diretip, yemin töreni için toplanacak Meclis’in ilk gününde büyük bir 
kriz yaşanacağının sinyalini veren FP’li Merve Kavakçı’ya ‘ders’ gibi tepki geldi. Ünlü ilahiyatçı Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ethem Ruhi Fığlalı, Kuran’a göre örtünmenin, ‘‘İnanç esasları içinde mutalaa edilecek bir emir’’ olmadığını bildirdi. Rektör 
Fığlalı, örtünmenin ‘inanç esası’ olmadığının altını sık sık çizerek, şunları söyledi:  
ÖRTÜNME EMİR AMA: Örtünme Kuran’da emir olarak vardır. Ancak inanç esasları içinde mutalaa edilebilecek bir emir, namaz, 
oruç, Allah’a ve Peygamber’e inanma gibi inanç esası, farz değildir. Örtünme, ikinci derecede fer’i bir hükümdür. DEVLETİN 
YETKİSİ: Devlet, bu konuda yetkisini kullanarak, kural getirebilir. İSLAM HUKUKUNDA VAR: Caizde devletin tasarruf yetkisi, 
İslam Hukuku’na göre de vardır. Benzer birtakım hükümlerle ilgili uygulamalar, ilk Halifeler döneminde çok açık biçimde de 
uygulanmıştır. İSLAM’A UYGUN: Yine başörtüsü 1’inci dereceden inanç esası olmadığı için, devletin getirdiği kurallar, İslam’a 
aykırı, dine karşı sayılmamalıdır. SİMGE DAVRANIŞA MÜDAHALE: Ama dinin siyasallaştırılması anlamına gelebilecek ve bir 
ayırım doğurabilecek ‘simgeleşmiş davranışlara’ da müdahale hakkı, yine dinin gereklerinden biridir. KURALLARA UYMALI:  
Buna göre hiçbir gerekçe veya savunma, devletin kurallarına aykırı tutum içine girmeyi haklı kılmaz. Örtünme, farz olarak inanç 
esası içerisinde yer almadığındandır ki devletin bu konuda, devletin işleyişini ve toplum düzenini sağlamak için koyduğu 
kurallara uymak, Müslümanlığın gereklerinden biri olarak görülmelidir.  

2 Mayıs 1999 Türkiye’nin gözü bugün TBMM’de. 2000’li yıllara girerken türban konusunda akıl mı kazanacak, yoksa inat mı sürecek. Türbanlı 
Merve Kavakçı oyununun arkasında, yine Erbakan var. Meclis’teki yemin töreninde olası bir ‘türban krizi’nin sinyalini veren FP’li 
Merve Kavakçı’nın girişimi mevzuat engeline takılıyor. Meclis’in ilk oturumunu yönetecek Ali Rıza Septioğlu’na sunulan dosyada 
sözü edilen Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ve Kılık-Kıyafet Yönetmeliği’nin �umlamızı, giyim kuşamla ilgili 6 
yasa, bir kararname ve tüzük ile 4 yönetmelik ve 3 içtihadı birleştirme kararı ile Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Avrupa İnsan 
Hakları Komisyonu kararları bulunuyor. Bu düzenleme ve kararlar, Kavakçı’nın ‘‘Engel yok’’ savunmasının da geçersiz olduğunu 
ortaya çıkardı. BİR DAVA ÖRNEĞİ Özellikle türbanlı fotoğraf verdikleri için diploma düzenlemeyen üniversite hakkında açtıkları 
dava İdare Mahkemesi’nce reddedilen 2 kız öğrencinin başvurusu üzerine Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’nun verdiği 3 Mayıs 
1993 tarihli karara dikkat çekildi. Komisyon’un kararda söz ettiği, ‘‘Yükseköğrenimini laik bir üniversitede yapmayı seçen bir 
öğrenci, bu üniversitenin düzenlemelerini kabul etmiş sayılır’’ gerekçesi örnek gösterilerek, ‘‘Laik, demokratik ve sosyal bir 
hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Büyük Millet Meclisi’nde görev yapmak üzere seçilen milletvekilinin, bu Meclis’in 
düzenlemelerini kabul etmesi gerektiği’’ bildirildi. DİĞER GEREKÇELER.  Avrupa İnsan Hakları, Komisyonu İdare Mahkemesi’nce 



reddedilen, temyiz talepleri de Danıştay’dan dönen Lamiya Bulut ve Şenay Karaduman isimli kız öğrencilerin, Komisyon 
nezdinde açtığı 2 davayı 3 Mayıs 1993’te karara bağladı. Görüşmeler sonunda, davaların reddine karar veren Komisyon’un ret 
kararında yer alan bazı gerekçeler şöyle: İnsan hakları sözleşmesi, kamusal alanda bir inancın gerektirdiği biçimde davranma 
hakkını mutlak olarak güvence altına almaz, Sözleşmeye göre bir dinin uygulanması, ifadesi, bir dinin zorunlu kıldığı ya da 
esinlendiği her türlü hareketin yapılabileceği anlamına gelmez, Özellikle, nüfusun büyük çoğunluğunun belirli bir dine mensup 
olduğu ülkelerde, bu dinin tören ve simgelerinin herhangi bir yer ve biçim sınırlaması olmaksızın sergilenmesi, sözü geçen dini 
uygulamayan veya başka bir dine mensup olanlar üzerinde baskı oluşturabilir, TÜRBAN NİÇİN YASAK? Türbanı serbest bırakan 
yasa hükmünü Anayasa’nın Başlangıç bölümü ile 2, 10, 24 ve 174. maddelerine aykırı bulup iptal eden Anayasa Mahkemesi’nin, 
7 Mart 1989 tarihli kararının gerekçesinde de, Kavakçı’ya ‘cevap’ olabilecek şu görüşlere yer veriliyor: DİNSEL EYLEM GEÇERSİZ  
Eğitim ve öğretimde dinsel inanca, devlet gücünün özel bir katkı vermesi düşünülemez. Siyasal alanda dinsel geleneklere 
uygunluğu aranan düzenlemeler, dinsel çabalar, eylem ve işlemler ne kadar geçersizse, eğitim-öğretim alanında da din 
buyruklarıyla ilişki kurulamaz. Demokrasinin güvencesi ve Cumhuriyetin özgün niteliğini oluşturan bu ilkenin büyük bir duyarlılık 
ve özenli korunması Anayasa gereğidir. HERKESİN İSTEDİĞİNİ YAPMASI. Demokrasi, insan hakları ve hukuk konusunda da 
Anayasa düzeyi ve sınırlar geçerlidir. Dilek ve öneri türünde ya da özlem niteliğinde görüşlerle, Anayasa’nın öngördüğü 
sınırlamaları, laikliğin korunması için getirilen kuralları hiçe saymak olanaksızdır. Herkesin her istediğini yapması en eski ve en 
yeni demokrasilerde bile söz konusu değildir. Özgürlükleri yıkmak için özgürlüklerden yararlanılması da düşünülemez. Özelde 
korunması gereken laiklikle bağdaşmayan özgürlükler, savunulamaz ve korunulamaz. BAŞÖRTÜSÜNE AYRICALIK YOK Anayasa 
yönünden din, kimi haklara sahip olmanın koşulu değildir. Değişik dinlere inananlar ile hiçbir dine inanmayanlar için, din ve 
vicdan özgürlüğü sınırları içinde inancını açıklamak serbesttir. Din konusunda inançlarına bakmaksızın tüm yurttaşlara eşit 
davranan laik devlette din ve mezhep farklılığı, kişiler arasında hiçbir ayrıma neden olamaz. Dava konusu kural ise giyim 
konusunda İslami olduğu ileri sürülen başörtüsüne ayrıcalık tanımakla, eşitlik ilkesine biçimsel yönden ters düşmektedir.  

3 Mayıs 1999 Erbakan, işte eserin: FP listelerinden Erbakan’ın ısrarıyla milletveki seçilen Merve Kavakçı, dün yemin törenine türbanıyla 
katıldı. MHP’nin türbanlı milletvekili Nesrin Ünal’ın başı açık halde yemini büyük alkış alırken, Kavakçı’nın inadı Meclis’i karıştırdı. 
DSP’li milletvekilleri, uzun süre ‘‘dışarı’’ diye tempo tuttu. Bunun üzerine oturuma ara verildi. TBMM’nin 21’inci Dönemi, yasaklı 
siyasetçi Necmettin Erbakan’ın parlamentoya armağanı olan Merve Kavakçı’nın türban inadı yüzünden krizle başladı. Kavakçı, 
yemin töreninin ortasında Meclis Genel Kurul Salonu’na türbanıyla girince, o ana kadar büyük olgunluk içinde geçen oturum 
karıştı. Başbakan Bülent Ecevit, duruma tepki koydu ve kürsüye gelip, ‘‘Burası devlete meydan okunacak yer değil’’ dedi. 
Kavakçı’nın dün FP’lilerin planlı bir eylemi ile salona sokuldu. Önce, kapatılan RP’nin yasaklı lideri Necmettin Erbakan’a yakınlığı 
ile bilinen FP’li Temal Karamollaoğlu kulise gelerek FP’li Salih Kapusuz’a �umlamızı� söyledi. Kapusuz ise heyecanlanarak 
milletvekillerine biryere ayrılmamaları ve salona girmeleri talimatı verdi. Bu sırada, yemin törenini Meclis’teki odasından 
izlemekte olan Başbakan Ecevit beraberinde Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan ile birlikte Genel Kurul salonuna girdi. Kısa bir 
süre sonra da FP İstanbul Milletvekili Nazlı Ilıcak, Kavakçı’yı yanına alarak kulisin arka kapısından Genel Kurul salonuna soktu. 
Kavakçı’nın türbanı ile salona girmesiyle FP sıralarından alkış koparken, sadece DSP’liler ellerini sıra kapaklarına vurarak 
protesto etti. MHP, ANAP ve DYP’liler ise olaya seyirci kalmayı tercih etti. CUMHURİYETE YAKIŞMIYOR DSP lideri, Başbakan 
Ecevit de Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu ve Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk ile kürsüye giderek oturumu yöneten Geçici 
Başkan Ali Rıza Septioğlu’ndan Kavakçı’yı dışarı çıkarmasını istediler. Ancak Septioğlu, Bakan Türk’ün, ‘‘Laik Cumhuriyete 
yakışmıyor’’ uyarısına ‘‘Laiklik Cumhuriyetle ne alakası var’’ diyerek Kavakçı’yı dışarı çıkarma yönünde bir eğilim göstermedi. 
Başbakan Ecevit’in de tüm uyarıları fayda etmedi. DYP’li Meclis eski Başkanvekili Kamer Genç de kürsü önüne gelerek 
Septioğlu’nu uyardı. Ancak Septioğlu elindeki Meclis İçtüzüğünü göstermekle yetindi ve uyarılar doğrultusunda hareket 
etmekten çekindi. MEYDAN OKUNACAK YER DEĞİL Bunun üzerine Ecevit, FP’lilerin protestosuna karşılık kürsüye yürüdü ve 



elinde daha önce hazırladığı bir metinden şunları söyledi: ‘‘Türkiye’de özel yaşamda kadınların giyim-kuşamına başörtüsüne 
kimse karışmıyor. Ancak burası özel yaşam alanı değildir. Devletin gelenek ve kurallarına burada görev yapanlar uymak 
zorundadır. Burası devlete meydan okunacak yer değildir.’’ Ecevit’in konuşmasının hemen ardından DSP’li bayan milletvekilleri 
el ele tutuşarak kürsüyü abluka altına almak istedi. Bu girişimleri Devlet Bakanı Özkan tarafından engellendi. Başkan Septioğlu 
oturuma 15 dakika ara verdi. DIŞARI... DIŞARI... Bunlar olurken bazı milletvekilleri Kavakçı’nın yanına giderek dışarı çıtkması 
ricasında bulundu. Ancak, Kavakçı’yı salona beraberinde getiren ve yanına oturtan FP İstanbul milletvekili Nazlı Ilıcak, ‘‘Hayır 
çıkmayacak. Oturacak. Yemin de edecek’’ diyerek gelen telkinlere sert tepki gösterdi. DSP’liler de kürsü etrafında toplanarak 
alkışla ‘‘Dışarı’’ diye tempo tutmaya başladı. 15 DAKİKA ARA. Başkan Septioğlu salonda meydana gelen kargaşa üzerine 
oturuma 15 dakika ara verdi. DSP’lilerin ara verme sırasında da uzun süren bu eylemine FP’liler de zaman zaman Türbanlı 
Kavakçı’yı alkışlayarak karşılık verdi. Bu olaylara ANAP’lıların hiçbir tepki göstermeyip topluca Genel Kurul salonunu 
�umlamızı�ları görüldü. DSP ve FP’liler arasındaki türban tartışması MHP ile DYP’li milletvekilleri sessizce herhangi bir tavır 
göstermeden izlemeyi tercih etti. Kavakçı kuliste de sert tartışmaların yaşanmasına neden oldu. FP milletvekillerinden biri, 
‘‘Yaptığınız yanlış’’ deyince ANAP milletvekili İlhan Aküzüm, kuliste bağırarak, ‘‘Siz önce birinci yanlışa bakın. Kendi yanlışınıza 
bakın. Laik Cumhuriyete yakışmıyor’’ diye tepki koydu. Aküzüm arkadaşları tarafından sakinleştirildi. Taktik Nazlı’dan FP’li 
Merve Kavakçı, protestolar arasında Genel Kurul’a girdi ve Nazlı Ilıcak’ın yanına oturdu. Ilıcak Meclisi ayağa kaldıran Kavakçı’ya 
nasıl davranacagı konusunda taktikler vermesi dikkat çekti. Başbakan Bülent Ecevit de söz alarak kürsüden, ‘Burası Devlete 
meydan okunacak yer değil’ uyarısında bulundu.  

6 Mayıs 1999 Türkiye’ye düşman  
Kasım Cindemir / WASHINGTON  
Merve Kavakçı, ABD’de yaptığı bir konuşmada, ‘‘Türkiye’de devletle mücadele ediyoruz’’ diyerek, gerçek amacını ortaya koydu. 
Terörist Hamas örgütünün kongresinde konuşan Kavakçı, ‘‘Tek İslam bayrağı altında toplanmaktan’’ sözetti.  
TBMM’ye türbanla girerek olay yaratan Merve Kavakçı, terörist HAMAS örgütünün destekçisi bir örgütün ABD’deki kongresinde 
yaptığı konuşmada, ‘‘Türkiye’de sözde Müslüman bir devletle mücadele ediyoruz’’ dedi.  
Radikal İslamcı terör konusunda uzman olan Amerikalı gazeteci Steven Emerson, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Hamas’ın 
ABD’deki en büyük destekçisi olan Islamic Assosiation for Palestine’ın (IPA), 1997 yılında Chicago’da yaptığı yıllık kurultayda 
Merve Kavakçı’nın yaptığı konuşmayla ilgili bilgi verdi.  
Emerson, Kavakçı’nın, Müslümanlar’ın, Kaşmir, Arnavutluk, Çeçenistan ve Cezayir’de �umlamız sistemle mücadele ettiklerini 
söylediğini ve ‘‘Ya da kendimizi, Türkiye’deki gibi sözde Müslüman devlet ile mücadele içinde buluyoruz’’ dediğini kaydetti.  

7 Mayıs 1999 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bugün kapatma davası açacağı iddialarıyla sarsılan FP, Genel Başkan Yardımcısı Aydın 
Menderes’in istifasıyla büyük bir şok yaşadı. ‘‘Türbanlı yemin krizi’’ nedeniyle bir süredir partisine uyarılarda bulunan Menderes, 
Merve Kavakçı’nın, radikal İslamcı örgüt HAMAS ile bağlantısının bulunduğuna ilişkin iddialar üzerine dün harekete geçti. 
Menderes, saat 14.30’da, yakın kurmayı FP eski Ankara Milletvekili Ahmet Bilge’yi, Meclis’teki çalışma odasında bazı Başkanlık 
Divanı üyeleriyle, partisiyle ilgili kapatma davası açılacağına ilişkin iddiaları değerlendiren Genel Başkan Recai Kutan’a gönderdi. 
Bilge, Kutan’a, Menderes’in şu mesajını iletti: ‘‘Merve Kavakçı olayı toplumda büyük bir gerginliğe yol açtı. Bu gerginliği 
gidermek üzere parti olarak gerekli adımları atmak zorundayız. Bu nedenle, Kavakçı’nın yemin için Meclis’e gelip 
gelmeyeceğinin yanı sıra, kendisiyle ilgili basında yer alan iddialar konusunda da kamuoyunu rahatlatacak bir açıklamanın 
yapılması gerekir. Bu açıklamayı Genel Başkan olarak ya siz, ya da Kavakçı’nın kendisi yapmalıdır.’’ Menderes, kamuoyuna 
yapılacak bu açıklama konusunda Kutan’a bir saatlik bir süre de verdi ve bu sürenin sonunda böyle bir açıklamanın yapılmaması 
halinde istifa edeceğini bildirdi. Miletvekili Lojmanları’ndaki evinde, sürenin sona erdiği 15.30’a kadar bekleyen Menderes, Kutan 



ya da Kavakçı’dan bu yönde bir açıklama gelmemesi üzerine, o sırada Meclis’teki odasında bekleyen Bilge aracılığıyla 
partisinden istifasını TBMM Başkanlığı’na iletti. Menderes, konutunda düzenlediği basın toplantısında, istifa gerekçesini açıkladı. 
Menderes, Merve Kavakçı’nın ABD’de Filistin İslam Birliği toplantısında yaptığı ‘‘Türkiye’de sözde Müslüman bir devletle 
mücadele ediyoruz. Ben cihad için siyasi alanda etkinlik göstermeyi seçtim’’ şeklindeki konuşmasını kastederek, şöyle konuştu: 
‘‘Krizi düşerecek yolda, bir saat içinde ciddi ve önemli bir adım atmasını bildirdim. Beklediğim bu süre içinde herhangi bir 
gelişme ile karşılaşmadım. Bu endişelerimin FP tarafından paylaşılmadığını ve sükut içinde geçiştirildiğini görüyorum. Bu şartlar 
içinde FP’nin mensubu olarak hareket etme şansına sahip değilim. Eğer FP’de, gelişmelerin akıl yolunda gelişeceğini tahmin 
etseydim, görevimi sürdürebilirdim. Sonuç alamamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum.’’     

Türkiye, Kemalist laikçilik tarafından yerle bir edildi  

Fazilet Partisi’nin türbanlı İstanbul milletvekili Merve Kavakçı’nın, Hamas’ın koruması altındaki Filistin için İslami Birlik 
örgütünün toplantısından bir yıl önce de 1996 yılında Ohio’da Kuzey Amerika İslami Kuruluşların Birliği kurultayına katıldığı ve 
‘‘Türkiye Kemalist laikçilik tarafından yerle bir edildi’’ dediği ortaya çıktı. Kuzey Amerika İslami Kuruluşlar Birliği’nin (İslamic 
Society of North America) 30 Ağustos-2 Eylül 1996 tarihleri arasında Columbus’ta yapılan genel kurultayında, Refah Partisi 
Kadınlar Kanadı Dış İlişkiler Başkanı olarak tanıtılan Merve Kavakçı, 15 bin kişinin izlediği iddia edilen toplantıda, ‘‘İslam’ı 
Türkiye’ye Yeniden Tanıtmak’’ başlığıyla bir konuşma yaptı. Merve Kavakçı’nın Refah Partisi adına yaptığı konuşmanın bazı 
bölümleri şöyle:  

TÜRKİYE YERLE BİR  

1995 Aralık seçimlerinde Türkiye’de lider olan Refah Partisi, artık Müslümanlar’ın tek bir İslam çatısı altında �umlamızı 
gelmelerinin zamanı geldiğine inanmaktadır. Kemalist laikçilik tarafından yerle bir edilen ve o zamandan beri batının sıkı 
gözetiminde tutulan Türkiye’de, Refah’ın seçim başarısı, şimdiki Başbakan Necmettin Erbakan’ın liderliğinde, yaklaşık 30 yıldır 
süren kararlı çalışmanın ürünüdür. 1970’li yılların başında başlayan Refah hareketi, Türkler’i giderek olgunlaştırarak kanatları 
altına aldı ve son 8 yıldır bu destek, gerçekten bir patlama gösterdi.  

KİNCİ LAİK YASALAR  

Batı yanlısı ordu tarafından desteklenen bu kinci laik yasalara karşın, halk, 1991’de Refah’ın 40 adayını Meclis’e soktu. 3 yıl 
sonra da Refah, İstanbul, Ankara, Konya, Kayseri ve Erzurum gibi stratejik şehirler de dahil, 400’ün üzerinde belediyede 
seçimleri alarak zafer kazandı. Cuntanın muhalefetine ve batı entrikalarına karşın, Refahlı belediyeler, hayret verici bir başarı 
elde ettiler. Refah, verimli bir parti olmanın pratik bir örneğini ortaya koydu. 1995 Aralık sonuçları, Refah Partisi’nin kazandığı 
güveni yansıtmaktadır.  

REFAH TEK İSLAM PARTİSİ  

Ordu ve diğer menfaat çevreleri, Refah’ın hükümet dışı bırakılmasını zorla kabul ettirdiler ve laik Doğruyol ile Anavatan, 



aralarında koalisyon oluşturdular. Bu grupların kamçılanmasıyla oluşan medyanın öfkesi ve yapılan gizli anlaşmalara rağmen, 
koalisyonun ömrü 3 aydan fazla olmadı. Haziran ayında laikler yenilgiyi kabul ettiler ve Refah Partisi’ni bir koalisyon oluşturmak 
için çağırdılar. Refah, tek İslam partisi. Çünkü bütün kesimlerden kadınları içeriyor. Partinin 20 bin aktif kadın üyesi ve 1 milyon 
da genel üyesi bulunmaktadır. Bu kadınlar, Refah’ın, Türkiye’nin nabzını değiştirmeye yardımcı oldu.  

KADIN ÖRGÜTLENMESİ  

Refah Partisi’nin kadın komisyonları, merkezdeki kadın kollarından doğru, erkek kanadı tarafından koordine edilen yukarıdan 
aşağıya hiyerarşik bir sistem kullanırlar. Merkezin denetimindeki, kent komiteleri kasaba ve köylerdeki ünitelerden oluşur ve her 
birinin cadde ve apartman temsilcileri vardır. Bu, partinin en küçük üniteyle bile iletişimine imkan vermektedir ve her birim de 
merkeze, yönetim toplantılarında tartışılmak üzere her ay rapor gönderir.  

KAPI KAPI İLETİŞİM  

Bu organizasyon, Kadınlar Komisyonu’nun bire-bir, kapı-kapı iletişim kurarak, komisyonun organize ettiği eğitim seminerleri ve 
konferanslarla ulusal meseleler hakkında bir bilincin oluşmasının yanı sıra seçmenler üzerinde etkili olmasını sağlamıştır.  

8 Mayıs 1999 İş dünyası: Hedef laik cumhuriyet  
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın FP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasına iş dünyası değişik 
tepkiler gösterdi. TESK Genel Başkanı Derviş Günday, türbanı ön plana çıkararak bunun sonuçlarından kárlı çıkmaya çalışanları, 
bu eylemi gerçekleştirenleri ve sessiz kalarak dolaylı da olsa destek verenleri şiddetle kınadı. Günday, ‘‘Gerçekleştirilen eylem, 
Atatürk ilke ve inkılaplarını, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni hedeflemiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmayı, Atatürkçü düşünceyi ve 
bunları savunanları yok etmeyi kendilerine hedef seçen bu şer güçler, en az çocuk katili Apo ve PKK kadar tehlikelidir’’ dedi. 
Deniz Ticaret Odaları (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Kaptanoğlu, ‘‘Kendi partisini kapattırmakta şampiyon olan 
Necmettin Erbakan’a kupa verilip emekli edilmeli’’ dedi. Kaptanoğlu, TBMM’deki türban krizinin ‘inadına’ yaratıldığını ve bunun 
Türkiye’yi rahatsız ettiğini söyledi. Kaptanoğlu, Merve Kavakçı’yla ilgili olarak, ‘‘Bu hanımefendinin, başını açarak yemin eden 
diğer bayan milletvekilinden ne ayrıcalığı var? Biri memlekete, diğeri kendi amaçlarına hizmet etmek istiyor. Bunu ayırmak 
lazım’’ dedi. TOBB Başkanı Fuat Miras, ‘‘Anayasamız gereğince yüksek savcının açtığı dava, bizce bu eylemler eğer sabit olursa 
doğrudur diye düşünüyoruz. Kendisini bu konuda desteklediğimizi söylemekte yarar görüyorum’’ dedi. Miras, sözkonusu fiillerin 
ortaya delilleriyle birlikte konulmasının gerektiğini söyledi. TİSK Genel Başkanı Refik Baydur, ‘‘Anayasa Mahkemesine intikal 
etmiş bir karar üzerinde benim yorum yapmam yanlış olur. Fakat herhalde bir sıkıntı var ki bu yola bavurdular’’ dedi. DİSK 
Genel Sekreteri Murat Tokmak, parti kapatmanın sorunları çözmediğini belirterek, ‘‘Ülkemizi karanlığa çekmek isteyenler artık 
tüm olaylardan yeterli dersi çıkarmalıdır. Türkiye irtica ve darbe kıskacından kurtarılmalıdır’’ dedi. Türk-İş Başkanı Bayram 
Meral, ‘‘Bu konuda benim yer altı söylemem yanlış olur. Fakat, FP’nin Türk siyasi hayatına verdiği büyük zarardan söz etmeden 
geçemeyeceğim’’ diye konuştu. Hak-İş Başkanı Salim Uslu, Başsavcı’nın girişimini, Türkiye’nin demokratikleşme ihtiyacı ve 
sürecinin en önemli engeli ve ayıbı olarak değerlendirdi.  

9 Mayıs 1999 Merve Kavakçı, ABD vatandaşı olduğunu itiraf edince ortaya önemli bir sorun çıktı. Kavakçı, TBMM’de edeceği yemine mi, yoksa 
ABD’de ettiği yemine mi bağlı kalacak? 

11 Mayıs 1999 Türkiye’yi protesto gösterileri yaptıran mollalar, devlet televizyonları ile radyolardan tehdit ve hakaretler savurarak tahrik 



kampanyası başlattı. 

12 Mayıs 1999 Türkiye’ye hakaretler savurarak, tahrik kampanyası açan İran, dün Ankara tarafından çok sert bir dille uyarıldı. İran Büyükelçisi 
Levasani’nin Dışişleri’nden ayrılırken çok sinirli olduğu görüldü. Türkiye’nin içişlerine karışmayı görev haline getiren ve son 
olarak da Tahran’da ‘yemin provokatörü’ Merve Kavakçı’ya destek amacıyla yapılan gösterilere karşı sessiz kalan İran, dün 
Ankara tarafından sert bir dille uyarıldı.  

13 Mayıs 1999 Türbanla milletvekili yemini etmekte ısrarcı olan FP’li Merve Kavakçı, Yunanistan eski Başbakanı Andreas Papandreau ve 
Litvanya Cumhurbaşkanı Valdas Adamkus kadar bile olamadı. Her iki siyasetçi de ülkelerinde sorumluluk alınca ABD 
vatandaşlığından ayrıldı. Kavakçı ise bunu, ‘Türbanla Meclis’e girme hakkı tanınması’ koşuluna bağladı. TBMM’deki türban 
krizinden sonra FP Milletvekili Merve Kavakçı’yı desteklemek adına, resmi basın-yayın organlarıyla Türkiye’ye karşı çirkin saldırı 
başlatan İran’ın, bölücü PKK örgütünü desteklediğinin bir kanıtı daha ortaya çıktı. PKK’nın İran’daki Mako Kampı’ndan terörist 
sevgilisi Fazıl Çelik’le kaçarak Iğdır’da güvenlik kuvvetlerine teslim olan Hazal Aksu, ‘‘PKK’nın İran’daki en büyük destekçisi İran 
Gizli İstihbarat Servisi’dir’’ dedi. İran’ın PKK’yı ülkesinde beslediğini belirten terörist Hazal Aksu, Iğdır Emniyet Müdürlüğü’nde 
itiraflarda bulundu. Hazal Aksu, 16 sayfalık ifadesinin büyük bir bölümünde PKK’nın İran’daki kamplarını anlatarak şu itiraflarda 
bulundu: ‘‘Bir gece İran sınırı geçtik. Dambat’a girdiğimizde İran Gizli İstihbarat örgütünün elemanları bizi karşıladı. Mako’da 
örgüte ait üç katlı eve bırakıldım. Beni örgütün İran sorumlusu olan Rıza Altun karşıladı. Hakkári bölgesinden gelen yaralıların 
tedavileri yapılıyordu. Yararıları İranlı Doktor Mahmut Zedani tedavi ediyordu. Burada 6 ay kadar kaldım. Daha sonra 15 
Temmuz 1994’te Urmiye’ye gittik. Bizi yine İran Gizli Servisi buraya götürdü. Benimle birlikte Rojda, Melsa kod isimli bayan 
arkadaşlar vardı, kapıda İranlı korumalar görev yapıyordu. Ayrıca Rıza Altun, İran devletinin vermiş olduğu Şıhtepe 
Mahallesi’nde kapısında korumalar olan bir evde kalıyordu. Burada bir yıl kadar kaldım.’’  

16 Mayıs 1999 ‘‘Koalisyon oldu, oluyor’’ derken Ankara’ya Rahşan Ecevit bombası düştü. Milliyet Gazetesi’nin dün manşetten verdiği Rahşan 
Ecevit’in MHP hakkındaki sözleri, koalisyon çalışmalarını çıkmaza soktu. İran’a Merve notası Merve Kavakçı’ya destek olup, Türk 
Ordusu ve laik cumhuriyete hakaretlerini sürdüren İran’a protesto notası verildi. Anayasayı Koruyucular Konseyi Genel Sekreteri 
Ayetullah Cenneti’nin Cuma hutbesindeki sözleri sabırları taşırdı.  

20 Mayıs 1999 FP’nin 2’nci Amerikalısı Oya Akgönenç, üniversiteye ABD pasaportuyla başvurup, Türk hocalardan en az 3 misli maaş aldı. 
Çukurova Üniversitesi 1987’de işe başlayan Akgönenç’e net 500 bin lira öderken, Türk hocalar net 212 bin lira alıyordu. FP’li 
Oya Akgönenç, üniversitedeki öğretim üyeliği döneminde daha fazla maaş almak için Türk uyruğunu gizleyip Amerikan 
vatandaşlığını kullanarak Türk meslektaşlarından en az 3 kat daha fazla maaş aldı. Amerikalı Akgönenç, Türk üniversitelerinin 
hoca gereksinimini gidermek için daha fazla maaş ödeyerek başvurduğu ‘yabancı uyruklu akademik personel’ uygulamasını, tam 
4 yıl kendi maddi çıkarı için kullandı. Hürriyet’in ulaştığı üniversitelere ait resmi belgeler, Akgönenç’in Türk kimliğini kullanması 
halinde, işe başladığı 1987 yılında eline en fazla 212 bin lira aylık net maaş geçeceğini ortaya koydu. Oysa Akgönenç, daha 
fazla para kazanmak için TC kimliğini sakladı. Çukurova Üniversitesi ile ABD uyruklu öğretim üyesi sözleşmesi imzalayan 
Akgönenç’e, 1987 yılı boyunca ayda brüt 863 bin 820 lira (Net 500 bin lira) ödendi.  

21 Mayıs 1999 Türkiye, FP milletvekilleri Merve Kavakçı ve Oya Akgönenç’in yemin ederek ABD vatandaşları olduklarının ortaya çıkmasından 
sonra, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı’na geçişte yemin mecburiyeti getirecek bir çalışmaya başladı. Vatandaşlık yemin metni, 
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak. Metin üzerinde çalışmalara 
başlayan uzmanlar öncelikli olarak TBMM’deki ‘Milletvekili yemini’ ile ABD’nin şart koyduğu ‘Vatandaşlık yemin metni’ni dikkate 
alıyorlar. Uzmanların her iki metinden yararlanarak ‘‘karma metin’’ hazırlamaları bekleniyor. TSK’YA HİZMET Türk yemin 
metinde ‘Laik Cumhuriyet’ ile ‘Atatürk ilke ve inkılapları’na bağlı kalmak özellikle vurgulanacak. Bu bağlamda yemin metninde, 
‘‘Laik Cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, bunları korumak için kanunun gerektirdiği hallerde Türk Silahlı 



Kuvvetleri’ne hizmet vereceğim’’ ifadesi yer alacak. Türk yemin metninin, ABD yemini gibi ‘Tanrı yardımcım olsun’ diye bitip 
bitmeyeceği ise henüz belli değil. Çalışmalarını sürdüren uzmanların, metnin ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin ve yüce Türk Milleti’nin 
çıkarlarını her türlü şartlar altında koruyacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim’ diye bitmesinden yana olduğu 
öğrenildi. Yemin metni Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı’na geçişte aynen okunacak ve ilgili kişi tarafından bizzat imzalanacak. 
ABD yemini Burada önünüzde, şimdiye kadar tabiiyetinde bulunduğum her türlü devlet tabiiyeti ve egemenliğini reddettiğime, 
bundan böyle, ABD Anayasası’nı ve yasalarını iç ve dış bütün düşmanlara karşı savunacağıma, ABD’ye bağlılık ve sadakat 
göstereceğime, kanunun gerektirdiği durumlarda ABD için silah taşıyacağıma, kanunun gerektirdiği hallerde ABD Ordusu’nda 
hizmet vereceğime, kanunun gerektirdiği durumlarda sivil yönetim altında ulusal önemi olan işlerde çalışacağıma ve bu 
yükümlülükleri özgür bir şekilde, akıl sağlığım yerinde ve samimi olarak üstlendiğime yemin ederim. Tanrı yardımcım olsun.  

23 Mayıs 1999 CHP’de tabandan gelen tepki Baykal’ı korkuttu. Salona gelemeyen Baykal’ın posteri bile yuhalandı. Milli Görüş Teşkilatı’nın 
Köln’de yapılan genel kurulunda Türkiye’ye nefret yağdı. Şeriatçı bir profesör ‘Gerçek Türkiye, Erbakan ve Merve’ dedi. Milli 
Görüş Genel Başkanı, orduyu baskı yapmakla suçladı. Milli Görüş Teşkilatı’nın Almanya’nın Köln Kenti’nde yapılan 5. Genel 
Kurulu’nda Türkiye’ye nefret yağdı. Kapatılan RP’nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve sağ kolu Şevket Kazan’ın da katıldığı 
Genel Kurul’da, Mısır’daki şeriat üniversitesi El-Ezher’in fıkıh hocalarından Prof. Dr. Yusuf El-Kardavi, gerçek Türkiye’nin Erbakan 
ve Merve Kavakçı olduğunu öne sürdü. Milli Görüş Teşkilatı Genel Başkanı Yusuf Işık da Türkiye’yi ‘‘zorba, baskıcı, dayatmacı ve 
çağdışı’’ bir ülke olarak niteledi. Türkiye aleyhtarı sloganların atıldığı Genel Kurul’da ‘’İrtica İslam ise başımın tacı olsun’’ gibi 
pankartlar dikkati çekti. Erbakan’ın yakın arkadaşı olan Kardavi, tribünlerdeki cübbeli, sarıklı, fesli erkeklerin yanı sıra çarşaf ve 
peçeli kadınları işaret ederek ‘‘Kim Türkiye’nin gerçek yüzünü görmek istiyorsa buraya baksın. Türkiye’nin gerçeği budur’’ dedi. 
‘‘Türkiye kimdir diye sorarsanız; Türkiye, Fatih’tir, Eyüp Sultan’dır, Erbakan’dır, Merve Kavakçıdır, buradakilerdir’’ diyen 
Kardavi, kimsenin Türkiye’yi de farklı düşünmemesi gerektiğini belirtti’’ diye konuştu. TÜRKİYE’YE HAKARETLER Milli Görüş 
�umlamızı Genel Başkanı Yusuf Işık da Genel Kurul’u açış konuşmasında Türkiye’yi ‘‘zorba, baskıcı, dayatmacı ve çağdışı’’ bir 
ülke olarak niteledi. Uzun yıllar, FP’nin yayın organı Milli Gazete’nin Avrupa Temsilciğili’ni yapan Işık, başörtüsü yasağını ima 
ederek Türkiye’ye hakaret yağdırdı. Türkiye’deki sistemi, ‘‘katı ve totaliter anlayış’’ diye niteleyen Işık, ‘‘Türkiye’de bir anayasa 
bunalımı yok. Bir kanunsuzluk, bir zorbalık, dayatmacılık ve bunun resmi ideoloji adına yapıldığı iddiası var’’ dedi. Türkiye’de 
bugün ‘‘fiili bir zorbalıkla halka dayatmalarda bulunulduğunu’’, bunun da sorunları kangrenleştirdiği vurgulayan Işık, isim 
vermeden orduyu eleştirerek ‘‘çağdışı, gerici, zorba ve hukukdışı bir tablo ortaya çıkardığını’’ bildirdi.  

25 Mayıs 1999 Koalisyonu oluşturacak üç parti liderinin dün yaptıkları zirvede, DGM’lerin sivilleşmesinin ilk adımı atıldı. Liderler, Meclis’ten ilk 
olarak ve süratle, DGM’lerin askeri üyelerden arındırılıp sivilleştirilmesine ilişkin yasal düzenlemenin çıkarılması konusunda 
uzlaştılar. Zirvede kanunun eğer yapılabiliyorsa bölücübaşı Abdullah Öcalan’ın 31 Mayıs’ta başlayacak davası öncesine kadar 
Meclis’ten çıkarılması kararına da varıldı. Bu düzenleme gerçekleştirildiği takdirde, bölücübaşı Abdullah Öcalan’ı yargılayacak 
Ankara 2 No’lu DGM heyeti sivilleşecek. Bu amaçla bugün (Salı) Öcalan’ın 31 Mayıs’ta başlayacak tarihi yargılaması için hazırlık 
yapmak üzere İmralı Adası’na giden Ankara 2 No’lu DGM heyetinde sivil yedek üye Mehmet Maraş da yer alırken, asker üye 
Albay Ülkü Coşkun ise İmralı’ya gönderilmedi. Başbakan Bülent Ecevit, 18 Nisan’daki seçimlerden önce Genelkurmay Başkanlığı 
ile temasa geçerek, DGM’lerdeki askeri üyelerin çekilmesi konusunda görüş birliğine varmıştı. Bu konu Milli Güvenlik Kurulu’nda 
da gündeme gelmiş ve MGK’da DGM’lerin sivilleşmesine vize vermişti. Genelkurmay Başkanlığı DGM’lerdeki askeri hákim ve 
savcıların çekilerek, kendi görev alanlarına dönmesi için ön hazırlık yapmıştı. Genelkurmay’ın çalışmasının da tamamlanmak 
üzere olduğu öğrenildi. DGM’lerin sivilleşmesine ilişkin yasa yürürlüğe girer girmez, askeri hákim ve savcılar, askeri birimlere ve 
mahkemeler atanacaklar. Hükümeti oluştucak üç partinin vaatlerinde yer alan DGM’lerin sivilleşmesinin ilk adımı atıldı. 
Hükümet zirvesinde DGM’leri sivilleştirme yasasının Öcalan’ın yargılaması başlamadan çıkarılması görüşünde birleşildi.  

27 Mayıs 1999 Danıştay, başı açık görev yapmayı kabul etmeyen türbanlı memurların, ‘uyarı cezası bile verilmeden’ işten çıkarılmasına karar 



verdi. Muhalefette pozitif siyaset yapacağını önceki gün açıklayan DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, dün tekrar politika değiştirdi. 
Yine ‘derin devlet’ kavramını kullanmayı sürdüren Çiller, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i eleştirmeyi de sürdürdü. Çiller, 
DSP-MHP-ANAP koalisyonunun ‘derin devlet’ tarafından kurulduğunu öne sürdü. Çiller dünkü DYP grubunda, yaşananları dolaylı 
bir dille eleştirmek için ‘Hipotetik bir ülke’ (Kurgusal, varsayımsal, hayali bir ülke) benzetmesi yaptı. Hükümetin kurulmasından 
son derece memnun olduklarını açıklayan Çiller, ardından da ‘‘Pozitif muhalefet anlayışımızı sonuna kadar sürdüreceğiz’’ diye 
konuştu.  

28 Mayıs 1999 Kapatılan RP’nin yasaklı Genel Başkanı Necmettin Erbakan, FP’nin kaderini belirleyecek sonbahar kongresi öncesinde bir kez 
daha devreye girdi. Meclis grup yönetimine kendi adaylarını seçtirerek, büyük sürpriz yapan yenilikçilere parti yönetimini de 
kaptırmak istemeyen Erbakan, FP’ye el attı. Aralık ayının ilk haftasonunda yapılması planlanan tarihi ‘‘Sonbahar kongresi’’ 
öncesinde, önümüzdeki günlerde yapılacak il ve ilçe kongrelerine ağırlığını koyan Erbakan, dün de FP’nin seçilemeyen küskün ve 
kırgın milletvekilleriyle yemek yedi. Erbakan’ın, FP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait ASKİ Sosyal Tesisleri’nde verdiği öğle 
yemeğine, 30 kadar eski milletvekili katıldı. Yemekte, FP Genel İdare Kurulu üyelerinden Ertan Yülek ve Necati Çelik ile 
kapatılan RP’nin genel başkan yardımcılarından Şevket Kazan ve Ahmet Tekdal da bulundu. Gazetecilerin tesislere girmelerine 
izin verilmezken, bir görevli basına şu açıklamayı yaptı: ‘‘Sayın Necmettin Erbakan, kendisini konutunda ziyaret ederek 
Ankara’dan ayrılacaklarını ifade eden 1995 yılında RP’den seçilen eski milletvekillerine veda mahiyetinde bir yemek vermiştir.’’  

29 Mayıs 1999 Cumhuriyet tarihinin 57’nci hükümeti kuruldu. MHP’den ve DSP’ den 9 profesörün yer aldığı 35 kişilik kabinede hiç kadın bakan 
yok. 

31 Mayıs 1999 Cumhuriyet tarihinin en önemli davası bugün başlıyor. Bebek katili Apo yargı önüne çıkıyor. Türk-Yunan gerginliğine neden olan 
Ege’deki Agatonisi adacığına, bugün saat 14.40’ta Yunan bayrağı dikildi. Anadolu Ajansı muhabirinin telefonla temas kurduğu 
Angathonisi adacığı Belde Başkanı Eftimios Kaçuleris, girişimi üstlenen İason Derneği üyelerinin öğle saatlerinde 27 şişme botla 
adacığa geldiklerini ve ardından bayrak dikme töreni yapıldığını söyledi. Kaçuleris, “Bayrağın indirilmeyeceğini ve sürekli 
dalgalanacağını da” kaydetti. Sisam adasının güneyinde bulunan Angathonisi adacığının limanına dikilen 13 metrelik direğe 
çekilen Yunan bayrağının, 40 metrekare büyüklüğünde olduğu belirtildi. Türkiye, geçen Perşembe günü Yunanistan’ın Ankara 
Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nı Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak, Ege’de gerginlik yaratacak girişimlerden kaçınılması uyarısında 
bulunmuştu. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitri Reppas ise Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin tavrının “Aşırı 
derecede tahrik edici ve gayrı ciddi” olduğunu öne sürmüştü.  

2 Haziran 1999 Fazilet’in Lideri Kutan, Öcalan olayının ‘diğer konuları unuttururcasına abartıldığını’ söyledi. Kutan, kendileri için en önemli 
konunun türban yasağı olduğunu bildirdi. 1 ABD Doları = 407,924 // 1 Mark =217,368 

3 Haziran 1999 PKK’lılarca otomobillerinden indirilerek öldürülen astsubayın eşi dünkü duruşmada Apo’nun gözlerinin içine bakarak sordu: ‘Biz 
size ne yaptık.’ 

4 Haziran 1999 Telekulakçı istihbarat görevlilerinin, Telecom, Turkcell ve Telsim’in telefon kayıt ve adreslerinin bulunduğu sanal bilgi bankasına 
izinsiz giren polis, istediği herkesle ilgili her bilgiyi aldı. Polis, kendi müdürlerini bile izledi.  

5 Haziran 1999 Hürriyet’in Tele-Şok haberi bomba gibi patladı. Polisin, Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı önemli birimleri de izlediği ortaya çıktı. 

6 Haziran 1999 Finlandiya’da, PKK’lıların sahaya girmesiyle maçın durduğu sırada zafer yemini eden Millilerimiz Finlileri silindir gibi ezdi: 4-2 

7 Haziran 1999 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenimahalle Belediye Başkanı Tuncay Alemdaroğlu’nun, uyarılara rağmen belediye meclisi 
toplantısına türbanı ile katıldığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunduğu FP’li Meclis Üyesi Halise Çiftçi ile ilgili 
soruşturma başlattı. Alemdaroğlu’nun geçen hafta Yenimahalle Belediye Meclis üyesi Çiftçi hakkında, ‘Kamu kurum ve 
kuruluşlarında kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymadığı, dince kutsal sayılan şeyleri istismar ettiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda 



bulunmasının ardından, dosya, Ankara Cumhuriyet Savcısı Kasım Hacıkamiloğlu tarafından incelemeye alındı. Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Altındağ Belediye Meclisi’nin türbanlı üyesi Havva Bektaş hakkında başlattığı soruşturmada ise 
‘görevsizlik kararı’ vererek, dosyayı İl İdare Kurulu’na göndermişti. İl İdare Kurulu’nca hakkında ‘lüzum-u muhakeme’ kararı 
verilirse, Bektaş’ın buna itiraz etme hakkı bulunuyor. Bu durumda Bektaş’ın dosyası Danıştay’a gönderilecek.  

9 Haziran 1999 İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, dün telekulak skandalının yaratıcısı 5’i üst düzey 11 polisi görevlerinden uzaklaştırdı. 

11 Haziran 1999 İbret. Telekulak skandalına adı karışanları bir bir ayıklamaya başlayan İçişleri Bakanı Tantan, istihbarat birimlerinin 
kahvehaneye döndüğünü, sırların sokağa döküldüğünü söyledi. Tantan, telefon dinlemenin ancak hukuk içinde olabileceğinin 
altını çizdi. İÇİŞLERİ Bakanı Sadettin Tantan ile ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, telekulak skandalı konusunda birbirinden 
çarpıcı ve önemli açıklamalar yaptılar. Tantan, istihbarat birimlerini kahvehaneye benzeterek, ‘‘Buralar herkesin girip çay, kahve 
içtiği, bütün sırların sokağa döküldüğü yerlere dönmüş’’ dedi. Yılmaz ise Türkiye’de dünyanın en ileri, akılalmaz tekniklerinin 
dinlemede kullanıldığını belirterek, ‘‘Sorumlu kişilerce kullanılmazsa, haberleşme hürriyeti için çok önemli bir tehdit var 
demektir’’ uyarısını yaptı. ANAP TBMM grubu dün telekulak olaylarını değerlendirdi. Toplantının basına kapalı bölümünde önce 
Tantan gruba bilgi verdi. Ardından da Yılmaz, basına açık bir konuşma yaptı. Yılmaz, milletvekillerinden Emniyet’le ilgili gelecek 
taleplerin takibinde ısrarlı olmamalarını, bunları Bakan’a iletmekle yetinmelerini istedi. Güvenliği sağlamakla görevli bir 
kuruluşun iş disiplinine sahip olmaması halinde görevini yerine getiremeyeceğini belirten Yılmaz, TSK’daki terfi modelini emniyet 
için de önerdi. POLİSİN POLİTİZE OLMASI. Emniyet’in siyasi etkilerden arındırılması gerektiğini anlatan Yılmaz, iktidarları 
döneminde Emniyet’e destek vermelerini yanlış anlayan bazı görevlilerin varlığına şahit olduklarını vurgulayıp şunları dedi: 
‘‘55’inci hükümetin zamansız görevden uzaklaştırılmasının en önemli nedeni, Emniyet içindeki hizmet yetersizliğidir. Eğer belli 
birimler görevlerinin gereğini yapıp sahip oldukları bilgileri bize zamanında aktarmış olsalardı, o siyasi kriz yaşanmayacaktı. 
Ama bazı görevliler yasadışı olarak ulaştıkları bilgileri kendi amirlerine ve bize değil de bir muhalefet milletvekiline 
verdiklerinde, Türkiye siyasi krize girdi. Ondan sonraki hadise bunların devamıdır. Türkiye’nin geleceği açısından Emniyet’in 
politize olması kadar ağır bir tehdit düşünemiyorum.’’  Yılmaz telefon dinleme konusuna değinirken de, ‘‘Türkiye’de dinleme 
konusunda bazılarının tahmin dahi edemeyeceği ölçüde ileri, aklın alamayacağı teknolojik araçlar var. Artık telefon tellerine 
kanca atılarak yapılmıyor bu iş’’ dedi. HERKES GİRİYOR İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın basına kapalı toplantıda yaptığı 
açıklamalar da oldukca ilginç. Telekulak soruşturması istenen süratte ilerlemediği için müfettiş sayısını dün sabah ikiden dörde 
çıkardığını anlatan Tantan, istihbarat birimlerini kahvehaneye benzetti. Buralara giren çıkanın belli olmadığını bildiren Tantan, 
‘‘Görevliler dışındaki diğer polislerin bile girmemesi gereken bu yerlere herkes girmiş, çıkmış; çay kahve içmiş, sohbet etmiş’’ 
dedi. Dünyanın her yerinde telefon dinlemesi yapıldığını; ancak bunun hukuk içinde olduğunu kaydeden Tantan, ‘‘Bu konuda 
Türkiye’de yasal bir boşluk var. Bunu doldurmak gerekir. Yasalar öncelikle benim bakanlığımda uygulanmalı ki, diğer yerlerde 
de uygulansın. Bu böyle olacak’’ dedi. Tantan, halen 3 bin 500 emniyet müdürü bulunduğunu, bunlar arasında seçim yapmak 
amacıyla bir komisyon oluşturduğunu da açıkladı. Tantan, ‘‘Bu 3 bin 500 emniyet müdürü için yeterli kadro yok. O zaman da 
bunlar kendi aralarında ekipleşerek kavgaya başlamışlar. Bu sistemin ortadan kaldırılması gerekir. Bunun için de tayin ve 
terfilerini TSK’nın sistemine benzetmek lazım. O zaman kurumun da hepimizin de yüzü ağarır’’ dedi. Bir müdür daha görevden 
alındı TELEKULAK operasyonunda görevden alınan polislerin sayısı bir düzineye tamamlandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü 
İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Gümüş de dün görevden alındı. Telekulak soruşturması çerçevesinde, Ankara 
Emniyet Müdürü Cevdet Saral, yardımcısı Osman Ak, İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, İstihbarat Müdürü Ersan Dalman ve 
yardımcısı Zafer Aktaş’la birlikte toplam 11 görevli, izinsiz ve keyfi izleme yaptıkları gerekçesiyle açığa alınmıştı. Mehmet 
Gümüş de dün, başka bir göreve atanmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi. Telekulakçılar DGM’de ifadeye 
çağrılıyor HÜRRİYET’in, ‘Tele-şok’ manşetiyle ortaya çıkardığı telekulak skandalına el koyan ve ‘Dinleme çetesi’ kurdukları 
iddiasıyla soruşturma başlatan Ankara DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel, ilk aşamada ifadesini alacağı Emniyet 



görevlilerini belirledi. İçişleri Bakanı Sadettin Tantan tarafından görevden alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak, 
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürü Ersan Dalman, Ankara Organize, Silah ve Kaçakçılık Şube Müdür Yardımcısı Zafer Aktaş’ı 
DGM ifadeye çağıracak. Savcı Yüksel, soruşturmayı TCK’nın 313. maddesindeki, ‘Cürüm işlemek için teşekkül oluşturma’ 
suçundan yürütüyor. Telefonları izlemeye alan kamu görevilileri hakkında yeterli delil toplanması halinde, bir yıldan üç yıla 
kadar ağır hapisle dava açılabilecek. DGM’lik suçlarda, ‘Memurin Muhakematı Kanunu’ hükümleri işletilmediği için, hemen dava 
açılabilecek. DGM, suçun kendi görev alanına girmediği, ‘Sırrın mahsuniyetini ihlal’ veya ‘Görevi kötüye kullanma suçu’ 
kapsamına girdiği sonucuna varırsa, dosyayı ‘Görevsizlik’ kararı ile adliyeye gönderebilecek. Savcı Yüksel, İçişleri Bakanlığı 
müfettişleri ile de temasa geçerek, telekulak olayı ile ilgili kesin raporun en kısa sürede kendisine gönderilmesini istedi.  

14 Haziran 1999 ‘‘Organize suçlarla mücadele, telefonların dinlenmesi ve kişilerin izlenmesi’’ ile ilgili hazırlanan yasa taslağı, hükümetin önündeki 
yasalar arasında bulunuyor. Tasarıya göre, telefonlar hákim kararıyla üç ay dinlenebilecek. Bu süre yine mahkeme tarafından iki 
kez uzatılabilecek. Bu durumda 9 ay dinleme yapılabilecek.  

16 Haziran 1999 Yer altı Para Fonu (IMF) Türkiye Masası Şefi Cottarelli, ‘‘Türkiye tam bir dönüm noktasında’’ dedi. Dışişleri Bakanı İsmail Cem, 
NATO Barış Gücü içindeki Türk Birliği’nin Priştine yakınlarında kurulacak karargáhta görev yapacağını söyledi. Cem, Kosova için 
bir ‘‘İhtiyaç tespit heyeti’’ oluşturulacağını da belirtti. 

17 Haziran 1999 Apo’nun idamına şiddetle karşı çıkan İtalyanlar, kendi denizcilerini öldüren Cezayirliler’e idam verilince kararı alkışladılar 

19 Haziran 1999 ‘‘Stratejik sakınca’’ gerekçesiyle Dr. Babuna için kan toplanmasını önceki gün yasaklayan Sağlık Bakanı, dün de kampanyayı 
yürütenleri ağır dille suçladı ve ‘‘Saadet zinciri’’ benzetmesi yaptı. Türkiye Fethullah Gülen’in iki kasetiyle sarsıldı. Gülen’ in gizli 
yüzünü ortaya koyan konuşmalar şok yarattı. 

20 Haziran 1999 Fethullah Gülen’in maskesini düşüren, takıyye taktikleri verdiği kasetlerinin patladığı gün, Ankara kulislerinde iki müthiş iddia 
ortaya atıldı: 1. Kasetleri emekli komutan verdi 2. Yayınlanacağı Hoca’ya sızdırıldı. Fethullah Gülen’in, Türkiye Cumhuriyeti’ ne 
yönelik gerçek düşüncelerini ortaya koyan iki kaset, Ankara’da şok yarattı. Atatürk’ü Hitler’le bir tuttu. Fetullah Gülen’in gerçek 
yüzünü gösteren iki kaset daha ortaya çıktı. Dün akşam Star ve Show TV’de yayınlanan yeni kasetler yine izleyenleri dehşete 
düşürdü. Gülen, dün gece Star TV’de yayınlanan kasette, Türkiye’nin kurucusu Atatürk’ün 1927’’de okuduğu ve Ulusal Kurtuluş 
Savaşımız’ı anlattığı tarihi nutkundaki sözlerin ‘güçlü’ olmadığını, bu sözleri ‘Meclis’teki goygoycuların şişirdiğini’ öne sürdü. 
Show TV’deki açıklamasında ise Gülen, Atatürk’ü Hitler’le eşdeğer tuttu. Hakkında çıkan tüm iddiaların ardından Atatürk’e sahte 
övgüler yağdıran Gülen’in işte gerçek niyetini ortaya koyan sözleri: ‘‘Mustafa Kemal’in konuşmalarında, esas Nutuk’ta yazılı 
olarak baksanız, şimdilerde veriyorlar konuşmalarını. Tezahürlerin abarttığı, şişirttiği, köpürttüğü konuşmalar. Goygoycular 
vardır. Meclis’te de vardır, parlamenterler filan. Amigo bunlar. O bir bakar toplumun yüzüne. Herkes alkışlar onu. Birkaç yere 
oturmuş, hususi alkışçılar. O açıdan onun sözlerine bir yönüyle derinlik katan da bu enstrümandır. Sözün kendi gücünde bir şey 
yoktur.’’ Show TV Ana Haber Bülteni’nde yayınlanan diğer kasette ise Gülen, Atatürk’ü, Hitler ile eşdeğer tutan açıklamalarda 
bulundu: ‘‘Ben de üstadın bir yerde askeri dahi dediği var. Askeri dáhidir, İdari dáhidir dedim. Fatih Koleji’nin mezuniyet 
töreninde Atatürk’ün adından bahsedilmedi diyor. Doğrusu bahsedilmedi. Doğrusu bana sorsalardı senaryoyu, derdim ‘bahsedin 
yav’. Mesele değil bunlar, teferruat. Bahsedilmedi, hata ediyor arkadaşlar. Basit şeylere takılmamak lazım. Napolyon da dáhi, 
Hitler de dáhi... Dünya kadar insan arkasından koşmuş. 24’ÜNCÜ MADDE KELLE İSTİYOR Anayasa’yı varolduğu günden bu yana 
kimse delememiştir ama Anayasa’nın 24’üncü maddesi, adamlara kelleni ver demek gibi �umlamızı�. Anayasa yani kanunların 
anası, babası da Avrupa. Ondan da böyle cins bir şey zuhur etmiş.’’   

22 Haziran 1999 DGM, Fethullah Gülen ve cemaatine ait 25 milyar dolarlık akıl almaz mal varlığını masaya yatırıyor. 



24 Haziran 1999 Dün yapılan MGK toplantısında, irticayla mücadele konusunda ‘‘Milli Eylem Stratejisi’’ saptanmasına karar verildi. Bölücübaşı 
Apo dün İmralı’da, ‘‘Bebek katili, 30 bin kişinin katili yaklaşımlarını reddediyorum’’ dedi ve beraat istedi. 

26 Haziran 1999 Dinci gazetelerin dün manşetten yayınladığı ve MGK’ya, İslam’a, Hz. Muhammed’e ağır ifadelerin yer aldığı bir ‘rapor’ sunulduğu 
yalanı tepki yarattı. 

27 Haziran 1999 Başbakan Bülent Ecevit, dün, ‘İnsan Haklarına Saygı Genelgesi’ yayınlayarak, devletin mülki ve güvenlik birimlerini uyardı. 

29 Haziran 1999 Ankara 2 No’lu Devlet Güvenlik Mahkemesi, terör örgütü elebaşı sanık Abdullah Öcalan’ı Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesine 
göre, “Vatana ihanet” suçundan idam cezasına mahkûm etti. Apo’nun son sözü, “Vatana ihanet suçunu kabul etmiyorum” oldu 

3 Temmuz 1999 Apo jandarmadaki sorgusunda, ‘‘Leyla Zana’ya TBMM açılışında Kürtçe yemin edip Kürt kimliğini öne çıkarması emrini ben 
vermiştim’’ dedi. 

4 Temmuz 1999 Refah Partisi’nin yasaklı lideri Erbakan’ın, 2 Temmuz 1997’de, Özbekistan Cumhurbaşkanı Kerimov’a yönelik suikast girişimine 
adı karışan şeriatçı kanadın liderlerinden Tahir Yoldaşev’e 100 bin dolar verdiği ileri sürüldü.  
Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’a yönelik suikast girişimine adı karışan ve yargılanarak ceza alanların verdikleri 
ifadelerde, kapatılan Refah Partisi’nin yasaklı lideri Necmettin Erbakan’dan para aldıklarını söyledikleri iddia edildi.  

5 Temmuz 1999 Türk askeri, 1912 Birinci Balkan Savaşı’nda kaybettiği Kosova’da dün görülmemiş bir sevgi gösterisiyle karşılandı.  
 
Washington Anlaşması beni yok etmek için  
 
Fatih ALTAYLI  
Öcalan’ın jandarma sorgusundaki ilk ifadesini açıklıyoruz. 
Öcalan, ABD’nin PKK’ya en uzak ülke olduğunu söyledi. Apo, Washington Anlaşması’yla ‘‘Barzani-Talabani devleti’’nin temelinin 
atıldığını ve kendisinin bertaraf edildiğini ileri sürdü. AMERİKA bizi ve Türkmenleri ezdi. Barzani ve Talabani’yi devlet yapmaya 
çalışıyordu. Amerika 40 yıldır Kürtler üzerinde Barzani’yi yüceltmeye destek çıkıyor. Barzani ve Talabani beni kesinlikle 
istemiyorlardı. Bu konuda Suriye de destekledi. Irak’ta Başbakan Yardımcısı kanuna göre Kürt olur. Amerika yardımcıyı 
destekler ve öne çıkarır. Irak’ta bir Kürt devletinin kurulması bütün çevre ülkeleri etkiler Amerika’nın Irak’ta Saddam’ı devirmesi 
için Kuveyt destek veriyor. Benim buraya gelmemde Amerika çaba gösterdi ve Yunanistan’ın da bariz desteği vardır. Bu da 
Amerika ve Yunanistan’a Türkiye ile 50 yıl daha bunun politikasını yapma imkánı sağlayacaktır. PKK olarak Amerika ile 
ilişkilerimizi geliştirmek için Akın (K) Kani Bulan tarafından teklifler götürüldü. Amerika bizim tekliflerimize ılımlı yaklaşmadı.  
EN MESAFELİ ÜLKE  
Amerika’dan Şam’a senatör eşi Bayan Portır 1996 yılı içerisinde geldi. Bizimle görüştü. Mesajlarımı kendisine ilettim ve 
Amerika’ya mesaj yolladım. İlişkileri geliştirmek istiyordum. Bu ikisinden mesaj gelmedi. Daha sonra bunlar K.Irak’a gittiler. 
PKK’dan en uzak duran, mesafeli olan ülkedir. Ama üst düzeyde bir politik olay olarak değerlendirip bir politika çizgisi 
belirlemektedir. Eski bir büyükelçi olarak Irak’ta çalışmış bir diplomat son günlerde benim yanıma geldi. Mesajlarımı anında ABD 
ve İngiltere’ye bildireceğini belirtti.  
ANLAŞMA ÇOK CİDDİ  
ABD’de Akın Derneği iyi işliyor. Ayrıca Kani’nin eformasyon bürosu var. ABD’deki kuruluşlar Kürt politikasında raporlar 
düzenlemek için çalışıyor. Ermeni lobilerini çalıştırın diye çok uğraştık. Ancak olmadı. Yunanistan’la da bu konuda çok tartıştık. 
Washington Anlaşması bu sefer çok ciddidir. 1992’deki uygulanmamış olabilir. Ancak bu sefer çok ciddidir. Anlaşma temelinde 
benim bertaraf edilmemdi. Çünkü PKK mirası ile boşluğu doldurma, böylelikle Türkiye’nin kızıp savaş açmasını önlemiş oluruz 
şeklinde bir politika izlenmiştir. ABD bununla aynı zamanda Türkiye’nin dayatmalarını �umlamızı almıştır. Buna Türkiye’nin 



çıkarları ile ABD’nin stratejik çıkarları temelinde yaklaşılmıştır. ABD politikalarını Kürtlere yönelik olarak anlaşmayı kalıcı, köklü 
bir oluşum ile işler hale getirmek için kullanacaktır. Bizim konuya en akıllı yaklaşan İngiltere İngiltere’nin esas ilgi alanı Celal 
Talabani’dir. MED TV’ye yayın hakkı verdi. Mayıs 1999 ayına kadar yayın süresi olacak. Tekrar izin verip vermeyeceği belli değil. 
Benim tasfiye kararımı sanırım İngiltere vermiştir. Politikaları İngiltere oluşturur. ABD’ye uygulattırır. Bizim konuya en akıllı 
yaklaşan ülkedir. İrlanda’da IRA örgütü ile görüşmelerimiz ve temaslarımız zaman zaman olmaktadır.  
ANA POLİTİKAYI İNGİLİZLER OLUŞTURUYOR  
İngiltere bence ana politikayı oluşturmaktadır. Avrupa ve Ortadoğu’daki işbirlikçilerine bunu uygulattırmaktadır. Ama genelde 
politikalarını ABD’ye uygulattırmaktadır. Ortada bu konularla ilgili bir belge yok. Olması da mümkün değildir. Ancak 
gelişmelerde dikkat edilmesi gereken konu, Avrupa’nın İngiltere’de düğümlenmesidir. Konulara çok derin yaklaşıyor. Güney 
Afrika yolunu bence İngiltere kesmiştir.  
BİZİMLE İLİŞKİ KURMAYA ÇEKİNİYOR AMA  
Bizimle siyasi ilişki kurmaktan çekinen İngiltere, ABD’ye Kürt meselesinden bir anlaşma imzalattırdı. Bundan yansıyan sonuçlar 
Türkiye ve PKK’yı derinden etkileyebilir. Anlaşmanın ilk kurbanı benim. İlk bertaraf edilmesi gereken siyasi misyon bendim. 
Washington’un PKK politikası budur. Ingiltere’de bazı lordlarla görüşmeler yaptım. PKK’nın tabanı, HADEP Öcalan, ilk ifadesinde 
Türkiye’de çok sayıda gizli sempatizanının olduğunu anlattı. Apo, HADEP’i destekleyenlerin, PKK’nın kitle potansiyelinin yalnızca 
dörtte biri olduğunu ileri sürdü. PKK’ya Türkiye içerisinde destek olanlar bellidir. Çoğu HADEP çatısı altında toplanmıştır. En 
büyük destek tabanımız üzerinde siyaset yapan HADEP’tir. Mardin’de başında Piling’in bulunduğu aşiretin ve Türk ailesinin 
destekleri vardı. Karşılıklarını alıyorlardı. Botan’da Babatlar, Osman Demir (Önceleri adam verme, erzak ikmali gibi yardımları 
var) gibi aşiretlerin yardımları çok olmuştur. Ben ilk çıktığımda bölgede çok etkili bir kişilik olan Yüksekovalı Cihangir Ağa’nın 
destekleri olmuştur. Bucak aşiretinden dostlarımız vardır. Suruç’ta Kılıç’ların dostlukları vardır. Nusaybin’de 1994 yılı öncesi 
belediye başkanı bize dosttu. Daha sonra korkup Mersin’e kaçtı. Belediyede kadro verme yardımları olmuştur. Adıyaman’da 
Kavi’ler dosttur. Siirt’te Mamkuran aşireti dosttur. Bitlis’te bulunan Şeyh Muhyettin Mutlu 1992 yılında Mahsun Korkmaz 
akademisinde yanıma geldi. Yanımda bulunan oğluna karşılık bana yardım teklifinde bulundu. Ben de oğlunu verdim ve 
yardımlarını gördüm. Batman’da Raman aşireti ile dostluğumuz son zamanlarda gelişti. Diyarbakır Silvan’da Azizoğulları ile 
dostluğumuz çok iyidir. Ergani Hazro hattında Ensariler ve Aksu’ların zaman zaman yardımlarını gördük. Bingöl’de Binginler 
(Şeyh Sait’in akrabalarıdır) ailesinin çok yardımlarını gördük. Elazığ Karakoçan’da Okçiyen aşireti bolca yardımlarda bulundu. 
Palu’da Septioğulları’nın zaman zaman olumlu yardımlarını gördük, zaman zaman da ters düştük. Tunceli bölgesinde tüm ilçeleri 
ile her zaman yardımlar görmekteyiz. Erzurum’da Melik ailesinin yardımlarını hálá görmekteyiz. Ağrı’da Öztürk ailesinin, Ağrı 
Dağı eteklerinde Öztürk ailesinin yardımlarını görmekteyiz. Van’da Kartal’lardan Remzi Kartal başta olmak üzere yardımlarını 
gördük. Hakkari Yüksekova’da Cananlar, Buldan’lar, Herki’ler ile dostluklarımız iyidir. Malatya’da Alevi kesimden söz etmek 
gerekir. Alevi kesimle genelde aramız iyidir. Kürecik ve Doğanşehir bölgelerinde yardım fazladır. Koçgiri’de Koçgiri aşireti ile 
görüşmelerimiz iyidir. Bizim kitle potansiyelimizin HADEP’e yansıyan bölümü ¼’tür. Gerisi gizli sempatizandır. 4-5 milyon 
civarında duygular civarında da olsa HADEP’in oy potansiyeli vardır.  
DERNEKLER Mezopotamya Kültür Derneği’nin desteği büyüktür. Kültürümüzü yansıtmaktadır. İstanbul Kürt Endüstrisi (İsmail 
Beşikçi)’nin desteği olmuştur. BELEDİYE BAŞKANLARI Diyarbakır eski belediye başkanı Fuat Atalay bize yakındı. 1994 öncesi 
Lice Belediye Başkanı iyiydi. 1994 öncesi Dersim’in belediye başkanı aktif olmamakla birlikte yardımcı oluyordu. 1994 öncesi 
Siirt Belediye Başkanı Ekrem Bilek ile de dostluğumuz iyiydi. Avrupa’da en büyük desteğimiz Hollanda ÜSLENME ve eğitim 
alanımız bizi Alman belasından kurtardı. En fazla destek ve para aldığımız yer, asıl rolü Almanya’nın kuşatmasında oynadı. Bu 
Almanya’ya bir tepkinin ifadesidir. İlişkiler herhangi bir ülke ile olduğu gibidir. UYUŞTURUCU PARASI Baybaşin’in ilişkisini bize 
dayanarak kurmak istiyordu. Kardeşi bizdeydi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edilen paraların bir miktarını da bize 
aktarıyordu. Hollandalı avukatları bize Kani ve Şahin getirdi. Zaten bunlar MED TV’nin avukatlarıdır. Bunların arkasındaki güç 



kim bilmiyorum. Zengin kişiliklerdir. Ün peşindedirler. Kendilerinin gizli olarak korunduklarını bilyorum. Bu avukatların ben 
Kenya’da iken Apo Türkiye’ye dönebilir demeç verdiklerini gazetelerden okudum. BASK Modeli’ni düşündük  
BASK, İspana’ya karşı karar gücüm var diyebilmek için bizimle ilişkidedir. BASK’la ilgilenmemin nedeni, aynı modelin Türkiye’de 
de olabilir diye araştırma yapıldığı için bu örgüt ile ilgilendim. Avrupa sorumlumuz tarafından sürekli temasta bulunmalarını 
istedim. O bölgelerdeki adamım Ali Yiğit’tir. Kapasitesi zayıftır. Amerikan US News & World Report Dergisi, ‘‘Türkiye, coğrafik 
olarak zor bir mahallede bulunuyor ancak bölgesinde egemen güç olarak yükseliyor’’ yorumunu yaptı. 

6 Temmuz 1999 İstanbul’da sivilleri hedef alan PKK terörü, dün de Adana’da canlı bomba kadınla saldırdı. 19 yaşındaki terörist Ruşen Tabancı, 
Adana Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ve Telsiz Merkezi’nin girişinde vücuduna sardığı 1 kilo TNT kalıbı ve el bombalarını patlattı. 
Güneydoğu’da son yıllarda işlediği birçok faili meçhul cinayetlerle adını duyuran kökdendinci Hizbullah örgütüne yönelik 
operasyonlar sürüyor. Örgütün Mardin’deki merkezinde ele geçen 7 bilgisayar harddiskinden 2’si bozuk çıkarken, diğerleri 
Ankara’da çözüldü.  

7 Temmuz 1999 Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay, sabaha karşı tabancasını çenesine dayayıp ateşledi. Bakan yaralı. Hazine’den Sorumlu Devlet 
Bakanı Hikmet Uluğbay, sabaha karşı 00.45’te Ankara’da Beta Sitesi’ndeki evinin çalışma odasında, Smith-Wesson marka 
tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Güneydoğu’da dağılan PKK’nın yerini alan Hizbullah örgütünün, sembolik bir cihat 
mezarlığı kurduğu ortaya çıktı. 

10 Temmuz 1999 Sosyal Güvenlik Reformu Yasa Tasarısı, dün Bakanlar Kurulu’ndan geçti; buna göre emekli olmak için 8300 gün prim ödenecek.  
İşe yeni başlayan kadınlarda emeklilik yaşı 58, erkeklerde ise 60’a çıktı. Emekliliğine bir yıldan az kalanlar 40-45 yaşında emekli 
olacak.  
1 ABD Doları =  428,001 // 1 Mark = 223,188 

12 Temmuz 1999 Tefeci Malki’nin eşi ve kızı, kendilerine miras kalan 13 milyon doları (5.5 trilyon) beyan etmedikleri için 1 trilyon ceza ödeyecek. 
Ocak-Haziran döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.9, Haziran ayında da yüzde 6.6 oranında düştü. Dış 
Ticaret Müsteşarlığı’nın (DTM) Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) ve İhracatçı Birlikleri verilerini baz alarak yaptığı 
değerlendirmede, 1999 yılında da krizlerin ihracat üzerindeki etkilerinin devam ettiği kaydedildi. Mayıs ayında ihracatın yüzde 
10.9 oranında azaldığı hatırlatılan değerlendirmede, Mayıs ve Haziran ayındaki gerilemelerin, pazarlardaki dalgalanmaların 
halen devam ettiğinin göstergesi olduğunun altı çizildi.  

13 Temmuz 1999 Ekonomide sıkıntılar sürerken sevindirici haberler gelmeye başladı. Turizmde canlanma görüldü. Borsa dün coştu, endeks yüzde 
9.5 arttı, faizler ise düştü. 

15 Temmuz 1999 Özal suikastında Türk ve dünya kamuoyu aldatıldı. Olayda Özal’ın kurşunla yaralanmadığı, sağ elinin baş parmağının, yere 
yattığında kürsüden düşüp kırılan bardak parçalarıyla kesildiği anlaşıldı 

16 Temmuz 1999 Türk-İş, DİSK ve KESK başta olmak üzere, sendikaların aldıkları ‘‘geç emekliliğe ve düşük zamma karşı ortak eylem’’ kararının 
ilk adımı dün atıldı. İstanbul’da 10 bin kişinin katıldığı eylem başta olmak üzere, eylemlerde ‘‘mezarda emekliliğe hayır’’ sesleri 
yükseldi.  

18 Temmuz 1999 Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, Yardımcısı Osman Ak, İstihbarat Şube Müdürü Ersan Dalman ve 10 polisin açığa 
alınmasından sonra, bilirkişiye yaptırılan incelemede, 300’den fazla telefonun savcı ve hákim kararı olmadan dinlendiği 
belirlendi. Yeni ders yılında İmam Hatip lisesi öğrencilerine, ‘Kelam’ dersinde laikliğin anlamı ve önemi öğretilecek. 
‘Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Dersi’nde de, laikliğe yönelik iç ve dış tehditler konusunda bilgiler verilecek.  

19 Temmuz 1999 Tahran’ın, Türk jetlerinin sınır kasabası Piranşehir yakınlarındaki bir askeri üssü bombaladığını iddia ederek misilleme tehdidinde 
bulunması gerilime yol açtı. Türkiye iddiayı yalanladı.  



20 Temmuz 1999 Şarkıcı Ahmet Kaya, milyarlar kazanıp ekmeğini yediği Türkiye’ye yine kin kustu, ‘‘Arabamı, şerefsizlerin memleketinde 
bıraktım’’ diyerek 64 milyona hakaret etti. 

21 Temmuz 1999 Barış Harekátı’nın 25. yılı KKTC’de coşkuyla kutlanırken, Atina acı bir itirafta bulundu. Dışişleri Bakanı Papandreu, ‘‘Kıbrıs, 
albaylar cuntasının hatasıdır’’ dedi. Makarios’u devirerek adayı Yunanistan’a ilhak etmek isteyen cunta liderlerinin hatasını 
‘trajik’ olarak niteleyen Papandreu, ‘‘Türkiye bu hatadan çok iyi yararlandı’’ değerlendirmesini yaptı. Barış Harekátı’nın 25. yılı 
KKTC’de coşkuyla kutlanırken, Atina acı bir itirafta bulundu. Dışişleri Bakanı Papandreu, ‘‘Kıbrıs, albaylar cuntasının hatasıdır’’ 
dedi. Makarios’u devirerek adayı Yunanistan’a ilhak etmek isteyen cunta liderlerinin hatasını ‘trajik’ olarak niteleyen Papandreu, 
‘‘Türkiye bu hatadan çok iyi yararlandı’’ değerlendirmesini yaptı. 

23 Temmuz 1999 Yunan basını, PKK’nın Avrupa’daki iki numarası Cevat Soysal’ı müthiş bir operasyonla yakalayan MİT’i böyle övdü. Tüm 
dünyanın dilinde  
MİT’in Avrupa’da gerçekleştirdiği film gibi operasyon, tüm dünyanın dilinde. Sakık, Apo ve ardından Soysal’ı yakalayan Türkiye, 
İsrail ve ABD gibi kendi toprakları dışında operasyonel kabiliyetini kanıtladı. Hükümet, piyasaları canlandırmak için vergide 
cesur kararlar aldı. Bülent Ecevit’in açıkladığı paketle faizde beyan kalktı, Mali milat üç yıl ertelendi. 

26 Temmuz 1999 Başbakan Ecevit, İran başta olmak üzere beş ülkeye PKK ve Kıbrıs konusunda çok önemli beş mesaj verdi:  
İran’a: Sıcak çatışma istemiyoruz 
ABD’ya: Kıbrıs’ta taviz vermeyiz 
Yunanistan’a: KKTC’nin arkasındayız 
İtalya’ya: Yumuşarsan, yumuşarız 
Almanya’ya: PKK’yı hoş tutmayın 

27 Temmuz 1999 Erbakan, kendine yakın üç ismi Fazilet Partisi yönetimine getirince, yenilikçi kanadın önde gelen isimleri isyan bayrağı açtı. 
Abdullah Gül, Cemil Çiçek, Ali Coşkun ve Abdülkadir Aksu, FP Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinden istifa ettiler. 

28 Temmuz 1999 Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu, ülkesinin yıllardır reddettiği Batı Trakya’daki Türk kimliği için cesur bir adım atarak, 
‘‘Bunlara Türk demenin sakıncası yoktur’’ dedi. Türk sözcüğünden korkmayalım. ‘‘Batı Trakya’daki Müslümanlar Türk kökenli 
olduklarına inandıkları için Türk kimliğini benimsiyorlar. Önemli olan bu insanların kendilerini, Yunan vatandaşı olarak 
görmeleridir. Türk sözcüğünden korkmamalıyız.’’  Hükümet, işkence yapanlara 8 yıl ağır hapis öngören bir yasa tasarısını 
TBMM’ye sevk etti. TCK’nın ilgili maddesini değiştiren tasarı benimsenirse cezaları artacak işkenceciler memurluktan da atılacak. 
İşkenceyi gizleyen doktorlara da 8 yıla kadar hapis verilecek. 

29 Temmuz 1999 Dışarıdan müdahaleleriyle Fazilet Partisi’ni bölünmenin eşiğine getiren yasaklı lider Erbakan’a, dün gruptan da tepki geldi. İtalya 
Başbakanı Massimo D’Alema, Apo’nun Roma’ya gidişinden sonra Türkiye ile gerginleşen ilişkileri düzeltmek için harekete geçti. 
D’Alema, Başbakan Ecevit’e yazdığı mektupta, ‘‘Biz dostuz, görüşelim’’ dedi. Geçen hafta da Alman Dışişleri Bakanı Fischer, 
‘‘Öcalan’a idam cezası, Türkiye’nin AB üyeliğinde önemli rol oynamıyor’’ demişti. Türkiye’yi yıllardır Avrupa Birliği (AB) üyeliği 
için oyalayan Batı dünyası teker teker gerçeği görmeye başladı. Ankara’ya geçen hafta yaptığı resmi ziyarette AB için ‘‘Öcalan 
hakkındaki idam cezası önemli rol oynamıyor’’ mesajını vererek, Türkiye’nin adaylığı konusunda ülkesinin tam desteğini 
sürdüreceğini açıklayan Alman Dışişleri Bakanı Joschka Fischer’den sonra, dün de İtalya Başbakanı Massimo D’Alema aynı 
konuda Türkiye’yi destekleyeceklerini ifade eden bir mektubu Başbakan Bülent Ecevit’e gönderdi.  

31 Temmuz 1999 TKİ 10 yıl önce 63 trilyon zarar eden 33 bin kişilik dev bir arpalıktı. Birkaç akıllı karar, şirketi 60 trilyon kár eder hale getirdi.  

2 Ağustos 1999 Yüksek Askeri Şûra (YAŞ), bugün başlayacak toplantısında 2000’li yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komutasında anahtar rol 
oynayacak generalleri belirleyecek.  



Başta irticai faaliyetler olmak üzere İç Hizmet Kanunu’nu ihlal eden ve ilişiğinin kesilmesi gündemde olan yaklaşık 60 subay ve 
astsubayın durumu da tartışılacak. 

4 Ağustos 1999 Temmuz ayında yüzde 27 oranında artan akaryakıt fiyatları, enflasyona yansıdı. Tüketici fiyatları yüzde 3.8, toptan eşya fiyatları 
yüzde 4 oranında arttı. Temmuz ayı itibariyle bir yıllık enflasyon ise toptan eşya fiyatlarıyla 52.4, tüketici fiyatlarıyla yüzde 65 
oldu 

8 Ağustos 1999 Erbakan, hükümetle tahkim konusunda yaptığı müthiş pazarlık sonucu, 1.5 yıl sonra aktif politikaya dönüşünün yolunu açtı. 
Erbakan, 28 FP milletvekilini istifa ettirerek ara seçim planlıyor. 

9 Ağustos 1999 İran, iki haftadır gözaltında tuttuğu iki askerimizi serbest bıraktı 

11 Ağustos 1999 Güneş, yeryüzündeki yaşamın kaynağı. O olmasaydı, bugün Dünya adını verdiğimiz gezegende hayat olmayacaktı. Bugünse en 
ilginç kozmik olaylardan biri gerçekeşiyor ve uydumuz Ay, Dünya ile Güneş’in arasına girerek 143 saniyelik üçlü bir dans 
yapıyor. ‘‘Güneş tutulması’’ adı verilen bu kozmik dans, tüm dünyada en iyi Türkiye’den izlenecek. Avrupa’da tam anlamıyla bir 
güneş tutulması çılgınlığı yaşanıyor. İnsanlar, bir güneş gözlüğüne sahip olabilmek için saatlyerce kuyrukta bekliyorlar. 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, geçen hafta içinde HADEP’li 7 belediye başkanı ile yaptığı görüşmenin perde arkasını anlattı. 
Demirel, ‘‘İç barış olsun, kardeş kanı dökülmesin’’ diyen başkanlara, tarihi bir ders vererek, ‘‘Irkçılığı bırakın, istediğinizi 
yapabilirsiniz’’ dedi. Demirel, kendisini ilgiyle dinleyen başkanlara, ‘‘Ne olursunuz?’’ diye sorduktan sonra, yanıtı da kendisi 
verdi: ‘‘Cumhurbaşkanı olabiirsiniz. Başbakan da, bakan da olabilirsiniz. Milletvekili olabilirsiniz. Bakın, belediye reisi 
olmuşsunuz.’’ Cumhurbaşkanı, ‘‘Herşeyi olabilirsiniz’’ dedikten sonra, ‘’Neleri yapabilirsiniz?’’ diye bir soru daha yöneltti ve 
devam etti: ‘‘Her yerde oturabilirsiniz. Ticaret yapabilirsiniz. Sanayi yapabilirsiniz. General olabilirsiniz. Profesör veya hákim 
olabilirsiniz. Eğer başka etnik kökenden gelmiş, başka inanca sahip imtiyaz arıyorsanız, işte o bölünme olur. Bizim mücadelemiz 
bölünme olmamasıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli budur.’’  

12 Ağustos 1999 Dünya, yüzyılın son güneş tutulmasını dün bir şölen havasında yaşadı. Milyonlarca kişi, güneş tutulmasını nefesini tutarak izledi.  

14 Ağustos 1999 Ünlü Türk doktoru Prof. Mehmet Öz, bütün dünyada heyecanla beklenen haberi Hürriyet’e açıkladı. New York’taki ünlü 
üniversite hastanesi Presbyterian’in Yapay Kalp ve Kalp Nakli Merkezi Direktörü olan Prof. Dr. Öz, her bedene takılabilen ilk 
yapay kalbin en geç önümüzdeki kış sonuna kadar uygulanacağını söyledi. İçişleri Bakanı Tantan, ‘‘Aftan yana değilim, bunun 
faydası yok’’ dedi. Affın polis üzerinde caydırıcı etkisi olacağını belirten Tantan şunları söyledi: ‘‘Biz şimdi vatanı kurtarmak için 
mücadele edenleri değil, vatanı yıkmak, huzuru bozmak, sıkıntı yaratmak için suç işleyenleri affediyoruz. Bu doğru olmaz.’’ 
Koalisyon ortakları, daha önce ekim ayına bırakmayı planladıkları affı, öğrenci ve memur sicil affını da kapsayacak şekilde 
genişleterek, Meclis tatile girmeden önce çıkarmaya karar verdi. Ancak, İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, affa karşı çıktı. 
Tantan, affın bir yararı olmayacağını ve polis üzerinde caydırıcı etkisi olacağını söyledi.  

15 Ağustos 1999 Tahkim karşılığı siyasi yasaklı olmaktan kurtarılıp bağımsız milletvekili olma yolu açılan Necmettin Erbakan’a, DGM fezlekesi 
geliyor. Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, kurmaylarından sonra Erbakan için de TCK’nın 146/1 maddesindeki, 
‘Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs’ suçundan idam istemli fezleke düzenliyor. Yüksel, Erbakan fezlekesini en kısa sürede 
tamamlama ve TBMM’ye gönderme kararı aldı.  

17 Ağustos 1999 DEPREM… Yine çürük inşaat. Yine hırsız ve vicdansız müteahhitler.  
Hürriyet, geçen yaz meydana gelen Adana depreminden sonra hem yetkilileri, hem de bu vicdansız katilleri uyarmıştı. Bu 
uyarıya kulak asmayanlar, şimdiki felaketin baş sorumlusu oldular. 7 şiddetinin üzerindeki deprem 45 saniye sürdü ve 
Türkiye’yi yasa boğdu. Son durum saat 14:30 itibarıyla:  
3479 ölü, 16782 yaralı  



03.01’de meydana gelen ve merkez üssü Kocaeli olan deprem en büyük hasarı İzmit ve Adapazarı’nda yaptı. Yalova ve Gölcük 
yerle bir oldu. İstanbul’da da milyonlar sokağa döküldü, Avcılar ağır hasar gördü. ABD Ulusal Deprem Merkezi, korkunç depremi 
‘‘yüzyılın en şiddetlisi’’ olarak ilan etti. Alman Frankfurter Allgemeine Gazetesi, ‘‘Türkiye’de yüzyılın en şiddetli depremi’’ 
başlığını attı. CNN’e açıklama yapan Amerikalı uzmanlar, depremin Hiroşima’ya atılan 400 atom bombasına eşit olduğunu 
belirttiler. CNBC’de konuşan bir uzman ise Hiroşima’dan 4 kat güçlü olduğunu iddia etti.  

21 Ağustos 1999 Yüzyılın felaketinin yaralarını sarmak için tek yürek halinde deprem bölgesine koşan binlerce gönüllü, gözyaşartan müthiş bir 
uğraş veriyor. 

24 Ağustos 1999 Ecevit, bazı dış yardımları reddederek kamuoyunun büyük tepkisini çeken Sağlık Bakanı Osman Durmuş’u, Bakanlar Kurulu 
toplantısında ‘‘Artık susunuz’’ diye uyardı. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) dünkü toplantısında Türkiye’ye yardıma koşan, acımızı 
paylaşan bütün ülkelere teşekkür ederek, Türk milletine bu büyük felaket nedeniyle başsağlığı diledi. 

29 Ağustos 1999 Deprem felaketinden sonra Türkiye’nin yardımına koşan Yunan halkının gönüllü seferberliği Yunanlı yöneticileri bile şaşırttı. 

30 Ağustos 1999 Ecevit af için konuştu  
Eşi Rahşan Hanım’ın önerisiyle geçen yıl gündeme gelen ve Meclis’ten hafta sonu geçen affı Ecevit de beğenmedi. 

1 Eylül  1999 Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac dün Elysee Sarayı’nda Dışişleri Bakanı İsmail Cem’e “Avrupa, Türkiye ile dayanışma 
içinde olduğunu göstermeli. AB, cömert ve kaydadeğer bir yardımda bulunmalıdır” dedi. İtalya Dışişleri Bakanı Dini, “AB’nin 
aralıktaki Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’ye tam üyelik hakkı tanınmalıdır. Bu büyük Akdeniz ülkesinin ekonomisi deprem trajedisi 
nedeniyle riske girmiştir” diye konuştu.  

2 Eylül  1999 Cumhurbaşkanı Demirel, ‘‘Halkın tepkisi en önemli güçtür’’ diyerek Af Yasası’nı geri çevirdi. Tüm dünyanının yaraları sarmak için 
seferber olduğu deprem sonrası, irticacılar, Türk Ordusu’nu karalama kampanyası başlattı. Çeşitli camilerdeki Cuma 
hutbelerinde yıkılan askeri lojmanlar ‘‘fuhuş yuvası’’ olarak nitelendi. 17 Ağustos Salı günü binlerce insanın ölümüne yol açıp, 
dünyayı yasa boğan deprem, irticai kesim tarafında siyasi rant aracı yapılmaya çalışılıyor. Küçük tirajlı aşırı dinci yayın 
organlarının ardından, bazı camilerde de deprem ipe sapa gelmez yalanlarla saptırılarak laik-demokratik sistem aleyhine 
kullanılmaya çalışılıyor. Camiler dahil onbinlerce binanın çökmesine neden olan deprem sonrası irticai kesim destekçileri, 
Gölcük’te çöken Donanma Komutanlığı’na halkın dikkatini çekmeye çalışarak, ‘iftira ve nefret kampanyası’ başlattı.  
Son olarak geçtiğimiz Cuma günkü vaazlarda, Türk Silahlı Kuvvetleri ve 28 Şubat kararları, depremin nedeni olarak 
gösterilmeye çalışıldı.  
YİNE CÜBBELİ AHMET  
İstanbul’da Cübbeli Ahmet Efendi olarak bilinen ve irticai faaliyetleri yıllardır önlenmeyen şahsın ve müritlerinin bazı camilerde 
TSK’yı ve laik-demokratik rejimi ağır dille suçladığı saptandı. Zeytinburnu 14. Sokak’ta bulunan Ulu Cami’de verilen bir vaazda 
da Gölcük’teki tesislerde ölen askerlerin şeriata karşı oldukları için Allah tarafından cezalandırıldığı, diğer ölen sivillerin de 
sorumlusunun askerler olduğu yönünde sözler sarfedildiği belirtildi. Gericiler, söz konusu vaaz üzerine kendilerine tepki 
gösteren bir vatandaşı da tartaklayarak, camiden attı.  
KARA İFTİRALAR  
Kocaeli Büyük Derbent Merkez Camii’ndeki M.B. isimli bir görevlinin de Cuma hutbesinde TSK’ya yönelik olarak, ‘‘Askeri 
lojmanlarda fuhuş ve zina yapıldığı için bu Allahsızların lojmanları, orduevleri ve misafirhaneleri yerle bir olmuştur. Allah, bu 
dinsiz ve imansızların cezasını vermiştir’’ diye konuştuğu saptandı.  
Geçen Cuma günü ayrıca, yurdun birçok yerindeki Cuma hutbe ve vaazlarında bu tür ifadelerin kullanıldığı istihbarat raporlarıyla 
ortaya çıktı. Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar, depremin gerekçesini ilkçağlardaki mantıkla açıklamaya çalışanların, çağdışı 
düşünce sistemine sahip hainler olduklarını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti 



4 Eylül  1999 Genelkurmay Başkanı Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu, dün çok önemli açıklamalar yaparak, ‘’28 Şubat süreci gerekirse yüz yıl, 
gerekirse bin yıl sürer’’ dedi. İrticai yayınlar arttı. ‘’28 Şubat kararlarının 4’ü hayata geçirildi. İrticai radyo ve televizyonlar arttı. 
Hükümetin 28 Şubat kararlarını hızla ele almasını bekliyoruz. RTÜK yasası değiştirilecek.’’  
Mehmetçik basına buruk. ‘‘Türk Silahlı Kuvvetleri depremde elindeki bütün imk*anları seferber etti. İlk gün ulaşımda bazı 
sıkıntılar oldu ama basın yabancılara ağırlık verdi. Mehmetçik basına buruktur.’’ 

5 Eylül  1999 Millilerimiz, Kuzey İrlanda’yı üstelik kendi evlerinde eze eze 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonası’na katılmak için büyük avantaj 
sağladı. Ecevit, Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu’nun açıklamalarını olumlu buldu ve ‘‘Ordunun depremde görevini yapmamış 
gibi gösterilmesi çok büyük haksızlıktır’’ dedi. Ecevit, ‘‘Ne kadar büyük bir çaba gösterildiğine ben tanığım. Aslında bölgedeki 
vatandaşlar da tanık’’ diye konuştu.  
Başbakan Bülent Ecevit, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun önceki günkü açıklamalarına olumlu bir karşılık 
verirken, özellikle sivil inisiyatiflerin güçlendirilmesi gerektiği yolundaki sözlerini ‘çoğulcu, katılımcı demokrasiyi savunan’ bir 
çizgi olarak değerlendirdi. Başbakan Ecevit’e yönelttiğimiz sorular ve kendisini yanıtları özetle şöyle:  

6 Eylül  1999 Orduya ağır sözlerle hakaret eden FP’li Nezir Aydın’a Türkiye’nin her yerinden büyük tepki geldi. ANAP Lideri Yılmaz, ‘‘Bunlar 
zırva’’ dedi. Depremde akrabasını kaybeden genç bir subay, ‘‘Gávurluk, káfirlik milliyette değil, yürektedir. Deprem genç-yaşlı 
mı tanıdı, zengin-fakir, sivil-asker mi tanıdı? Herkesin ocağına ateş düştü’’ dedi. 

7 Eylül  1999 Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın önünde yaptığı konuşmada, devleti, Anayasa’yı ve politikacıları 
sert bir dille eleştirdi. Ölüm müteahhidi Veli Göçer, İstanbul’da karşısında polisi görünce şoke olup koltuğa yığıldı. Yalova’da ise 
linçten kurtuldu. 

8 Eylül  1999 Türkiye, 7.4 şiddetindeki korkunç depremin yaralarını sarmaya çalışırken; komşumuz Atinalılar da dün 14.59’da Rirchter 
ölçeğiyle 5.9 şiddetinde bir depremle sarsılıp acıya boğuldu. 

9 Eylül  1999 Türkiye ile Yunanistan arasında deprem acısı ile başlayan sıcak ilişkiler, törenleri de etkiledi.  
İzmir’in kurtuluş töreninde, 76 yıl sonra ilk kez, Yunan askerinin süngülendiği temsili savaş sahneleri, bu yıl canlandırılmadı. 
Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı’nın da yine yıllardır ilk kez ‘‘Dostumuz ve komşumuz Yunanistan’’ demesinden sonra, 
sade bir şekilde yapılan İzmir’deki törende Türk-Yunan dostluğu dile getirildi 

15 Eylül  1999 Marmara’da büyük can ve mal kaybına yol açan depremin ardından, başta Yunanistan olmak üzere Batı dünyasından Türkiye’ye 
yönelik sempati dalgası her geçen gün biraz daha artıyor. Deprem olacak’ dedikodusu, dün gece büyük korku yarattı. İstanbullu 
sokağa dökülürken, telefonlar da kilitlendi. 5.8’lik büyük artçı şokun ardından dün gece çıkarılan ‘‘Bir televizyon kanalı alt yazı 
geçmiş. Bu gece deprem olacakmış’’ söylentisi, bir anda yayılıp İstanbul’da büyük panik yarattı. 

18 Eylül  1999 Türk Telekom’un Belbaşı ABD Üssü’nün iletişim hatlarını ‘fiberoptik kabloların parasını ödemediği’ gerekçesiyle ansızın kesmesi 
Başkent’te ve yer altı merkezlerde büyük bir krize yol açtı. Deprem ve nükleer konularda teknik sağırlığa yol açan Telekom’un 
kararı, ABD, NATO, BM ile birlikte birçok yer altı kuruluşu da ayağa kaldırdı. Telekom’un gelen baskılar karşısında hatları açma 
sözü verdiği öğrenildi. Türk Telekom’un, sismik yer hareketleri ile eski Sovyet Cumhuriyetleri’nin nükleer faaliyetlerini izlediği 
Belbaşı ABD Üssü’nün iletişim hatlarını ‘fiberoptik kabloların parasını ödemediği’ gerekçesiyle ansızın kesmesi Başkent’te ve yer 
altı merkezlerde büyük bir krize yol açtı.  

19 Eylül  1999 Paha biçilemez sayısız eserin bulunduğu Topkapı Sarayı’nın güvenliği tam anlamıyla Allah’a emanet. 

21 Eylül  1999 İbretlik gençlerimize ne oluyor? Geçen hafta boğularak öldürülmüş halde bulunan 21 yaşındaki Şehriban’ın satanistler 
tarafından şeytana kurban edildiği ortaya çıktı. Kurban lazımdı, onu seçtik. Şeytana tapan satanistlerden biri kız 3 katil 
yakalandıktan sonra, ‘‘5.8’lik artçı deprem şeytanın son uyarısıydı, bir kurban gerekiyordu. Şehriban’ı seçtik ve boğduktan sonra 



gömdük’’ dedi. Her şey Pazar gecesi başladı Sapık satanistlerin işlediği tüyler ürperten cinayet şöyle gelişti: Avcılar Lisesi 
mezunu Şehriban Coşkunfırat, 12 Eylül Pazar gecesi gittiği bir barda, satanist Ömer ve Engin’le karşılaştı. Ankara DGM 
Başsavcılığı’nın, ‘Terör örgütü üyeliği ve halkı ve kin ve düşmanlığa tahrik’ten 8 yıla kadar hapisle yargılanması için fezleke 
düzenlediği FP İstanbul Milletvekili Merve Kavakçı’ya bir darbe de Danıştay’dan geldi. Danıştay 10. Dairesi, Kavakçı’nın Türk 
vatandaşlığından çıkarılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı davada, yürütmeyi durdurma talebini 
reddetti. Danıştay kararında Kavakçı’nın ABD vatandaşı olduğu belirtilerek tescil edildi.  

22 Eylül  1999 Başbakan Ecevit’in ABD’de Dünya Bankası Başkanı ile yapacağı görüşme, randevu yeri konusundaki garip tutum nedeniyle 
büyük bir skandala dönüştü. Ankara’yı karıştıran skandal randevu şöyle gelişti: Başbakan Ecevit, Washington’da Beyaz Saray 
tarafından kendisine tahsis edilen Blair House’ta kalıyor. Teamüllere göre, Ecevit’in kabulleri burada yapması gerekiyor. 

23 Eylül  1999 Rahşan Ecevit Yeni şekliyle tasarı, çetelere ve katillere af getiriyor. Bunu kabullenmek mümkün değil. Çete pazarlığı yaptılar  
‘‘Ben yoksulu bol, sosyal adaleti kıt olan bir ülkede affın gerekliliğine inandım ve önerdim. Ama zamanla tasarıya siyaset ve 
istemediğimiz bazı hesaplar karıştı, katilleri ve çeteleri pazarlık konusu yapan bir yasa çıktı ortaya.’’ 

25 Eylül  1999 Eroin şebekesinin organizatörü olarak yakalanan sanık, Emniyet’in 6. kat penceresinden ölüme uçtu.  
166 kilo eroini Hollanda’ya kaçırmak isteyen şebekenin kilit ismi olduğu öne sürülen Mehmet Sormaz, DGM’ye götürülmek için 
gözleri atletiyle bağlı olarak bekletildiği Ekipler Amirliği odasının penceresinden atladı. 

26 Eylül  1999 Böylelerine ne denir? Kendisini ‘‘Osmanlı İmparatoru’’ ilan eden sahtekár bir Fransız, Papa, Fransa Cumhurbaşkanı Chirac, 
Ürdün Kralı Abdullah gibi pek çok lideri oyuna getirip hepsiyle mektuplaştı. ‘‘Salih Bey’’ adını kullanan sahtekárın oyununa 
kapatılan Refah Partisi’nin Lideri Necmettin Erbakan da geldi. Erbakan başbakan olduğu sırada sahte imparatora bir mektup 
göndererek ‘‘dualarını’’ rica etti. 

28 Eylül  1999 Belçika’da 1995 yılından bu yana Türkiye aleyhinde ve terör örgütü PKK yanlısı faaliyetlerini sürdüren sözde Kürt 
parlamentosunun, ‘ulusal kongreyle bütünleştiği’ gerekçesiyle kendini feshettiği bildirildi. Başbakan Ecevit’in bugün Başkan Bill 
Clinton ile yapacağı görüşmenin amacının ‘el açmak’ ya da ‘çantayı doldurup Ankara’ya dönmek’ olmadığı bildirildi. Dışişleri 
Bakanı Cem ile üst düzey bürokratlar, gazetecilere gezinin amacını anlattılar ve ‘‘İki eşit ülkenin iyi ilişkilerini 2000’li yıllarda 
daha iyi yapmanın iddiasıyla buradayız’’ dediler. 

29 Eylül  1999 Geri zekâlılık desem kızmazsız değil mi? Depremi kullanan yobazlar, ‘‘Şeyh Ahmet’in vasiyetnamesi’’ diye uyduruk bir 
metin dağıtarak halkı kandırmaya çalışıyor. Ölenler Müslüman değil. Dağıtılan ‘‘yalan mektubu’’nda Hazreti Muhammed’in, 
Türbeyi Şerif Hatibi Şeyh Ahmet’e rüyasında görünerek ‘‘Depremde 16 bin kişi öldü, bunların içinden Müslüman çıkmadı’’ dediği 
gibi çirkin ifadelere yer veriliyor. İnanmayan káfir olur Dağıtılan yalan mektubunda ayrıca, Hazreti Muhammed’in Şeyh Ahmet’e 
ümmetin tövbe etmesini, namaz kılıp zekát vermesini tavsiye ettiği, bu vasiyetnameye inanmayanların ise káfir olacağını 
söylediği de öne sürülüyor. 

1 Ekim  1999 Başbakan Bülent Ecevit ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Senato’yu ziyaretleri esnasında ABD’li bir senatöre Kıbrıs konusunda 
unutamayacağı bir ders verdiler. Kıbrıs’la ilgili ısrarlı sorularıyla Türk heyetinin canını sıkan ve üstü kapalı olarak şantaj yapan 
Demokrat Parti Senatörü Joseph Biden’e Başbakan Ecevit, ‘‘Kıbrıs meselesi 1974’te bitmiştir. Bunu son kez söylüyorum. Bilmem 
anlatabildim mi’’ diye sert çıktı. Başbakan Ecevit başkanlığında bakanlar ve milletvekillerinden oluşan Türk heyeti, önceki gün 
Amerikan Senatosu ve Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkiler Komitelerini ziyaret etti. Ecevit ve beraberindekilerin ABD Senatosu 
Dış İlişkiler Komitesi’nde yaptıkları görüşme esnasında Rum lobisine yakınlığı ile tanınan Senatör Biden, nezaket kurallarını 
aşarak Türk tarafını sıkıştırmayı hedefleyen sözler söyledi. BUZ GİBİ SÖZLER Biden’in, ‘‘Siz ABD’ye muhtaçsınız ancak ABD’nin 
Türkiye’ye ihtiyacı yok. Kredi ihtiyacınızın da olduğunu biliyorum. Kıbrıs sorununu çözün, istenenleri yerine getirin, size yardımcı 



olalım. Aksi takdirde hiçbir yere varamazsınız’’ şeklindeki sözleri biranda salonda buz gibi bir hava estirdi. Bunun üzerine 
Başbakan Ecevit, büyük bir nezaketle ABD’li senatöre Türk politikasını ve Ankara’nın haklılığını anlattı. Biden, Ecevit’in 
konuşmasına aldırmayarak tekrar söz aldı ve bu kez de, ‘‘Denktaş’ın inadından vazgeçmesini sağlayın. Sorunu yaratan odur. Siz 
Kıbrıs meselesi çözüldü mü diyorsunuz?’’ diye sordu. VARAMAZSAK VARAMAYIZ Senatör Biden’in tansiyonu iyice yükseltmesi 
üzerine bu kez Dışişleri Bakanı İsmail Cem söz alarak, son dönemde gerçekleştirdiği en sert konuşmalardan birini yaptı ve 
şunları söyledi: ‘‘Hiçbir yere varamazsak varamayız. Biz buraya kimseye avuç açmaya gelmedik. Taviz verelim bir şey 
koparalım peşinde değiliz. ABD ve Türkiye iki yakın müttefiktir. Ancak hassasiyetimiz olan konuları maksatlı olarak başka 
yönlere çekmek kabul edilemez. Şunu iyi bilin ki senatör, Kıbrıs’ta iki ayrı devlet vardır. Hiçbir dış baskı bizim sesimizi ve 
görüşümüzü değiştiremez. Kıbrıs meselesi 1974’te sona ermiştir, akan kan durmuştur.’’ Cem’in bu sert cevabından sonra 
salonda tüm gözlerin üzerine çevrildiği Senatör Biden Rum tarafının bir sözcüsü gibi tekrar söz alıp aynı görüşlerini tekrarladı.  
KIBRIS 1974’TE BİTMİŞTİR Toplantının son ermesi sonrasında Türk heyeti dışarı çıkarken, bu kez Biden yanına ABD’de Rum 
lobisinin en önemli isimlerinden Yunan asıllı Demokrat Senatör Paul Sarbanes’i alarak Başbakan Ecevit’in yanına gitti. Biden bir 
kez daha ‘‘Sayın Başbakan, Kıbrıs meselesi çözüldü mü demek istiyorsunuz? Ben bunu çok iyi anlayamadım’’ deyince, Başbakan 
ABD’li senatöre dönerek sert bir ses tonuyla şu cevabı verdi: ‘‘Evet sayın Senatör. Siz de çok iyi anladınız. Kıbrıs meselesi 
1974’te bitmiştir. Bunu size tekrar ve son kez söylüyorum. Bilmem anlatabildim mi?’’  
AĞZINIZA SAĞLIK Senato’daki gergin görüşmenin ardından Blair House’de dinlenmeye çekilen Türk heyetinde, Başbakan Ecevit 
ile Dışişleri Bakanı Cem arasında ilginç bir diyalog geçti. Cem, Ecevit’e, ‘‘Efendim umarım sizin yanınızda yapmış olduğum bu 
sert konuşmadan rahatsızlık duymamışsınızdır’’ dedi. Başbakan Ecevit’te bunun üzerine Cem’e ‘‘Hayır, hayır. Çok iyi yanıt 
verdiniz. Ağzınıza sağlık’’ diye cevap verdi.  

4 Ekim  1999 İstanbul’da hamsi yiyen 150 kişi hastanelik oldu. Valilik bu balığın satışını yasakladı ve ‘Marmara hamsisi yemeyin’ uyarısı yaptı. 
1 ABD Doları = 460,474 // 1 Mark = 252,595 

6 Ekim  1999 Üniversitelerin açılmasıyla birlikte, esrarengiz bir elin düğmeye basmasıyla türban gösterileri de başladı. 

10 Ekim  1999 Üniversite önündeki türbanlı öğrenciler, dün ‘7.4 yetmedi mi?’ yazılı pankart açarak depreme kurban verdiğimiz 20 bin insana 
karşı inanılmaz bir saygısızlık yaptılar. 

11 Ekim  1999 Dünyanın en büyük haber kanalı CNN ile Doğan Grubu’nun ortaklaşa kurduğu CNN-Türk yayına hayatına bugün başlıyor. 

16 Ekim  1999 Cumhurbaşkanı Demirel, Sultan Reşad’dan tam 88 yıl sonra bir Türk devlet başkanı olarak Kosova’ya gitti. 

17 Ekim  1999 IMF’nin deprem paralarıyla işçi ve memur maaşlarını ödedik. Devlet Bakanı Recep Önal’ın maaş ödemeleriyle ilgili bu şok 
sözleri, Antalya’daki Ekonomi Zirvesi’nde, 7.4 şiddetinde deprem yarattı. 

20 Ekim  1999 Merve Kavakçı’nın evine gece yarısı operasyonuna tepkiler sert  
Demirel: Burası hukuk devleti, gerekli uyarıyı yaptım  
Ecevit: Son derece yadırgadım, doğru değil  
DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel’in ‘‘Merve Kavakçı operasyonu’’na devletin zirvesinden sert tepki geldi.  

22 Ekim  1999 Cumhuriyet Gazetesi yazarı Kışlalı, otomobiline konan bombanın patlamasıyla eşinin gözü önünde öldü. Gözünün önünde 
meydana gelen olaydan sonra şoka giren Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı, ‘‘Bebekle birlikte Ankara’ya inecektik. Otomobili ısıtmaya 
inmişti, bizi bekliyordu. Tam çıkıyordum patlama oldu’’ diye konuştu. 

23 Ekim  1999 Bir bomba uzmanı, Hürriyet’e açıkladı: Kışlalı’yı öldüren patlayıcı, hem radikal dinci teröristlerin, hem sol örgütlerin, hem de 
gizli servislerin izlerini taşıyor. Ahmet Taner Kışlalı’nın bugün Ankara’da yapılacak cenaze törenine, asker tam kadro katılma 
kararı aldı. 



24 Ekim  1999 Suikastçının, Kışlalı’nın otomobiline daha önce de iki kez, boş cola ve bira kutusu koyduğu anlaşıldı. Bombaya alıştırıldı  
İstihbaratçıların ‘‘Yemleme’’ diye adlandırdığı yöntemle, Kışlalı, bir yandan tepkisi ölçülürken bir yandan bombalı kutuya 
alıştırıldı. Kışlalı, bombalı bira kutusunu da gayri ihtiyari şekilde aldı. 

27 Ekim  1999 Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve Nilgün Hasefe cinayetinin kadın zanlısı Fehriye Erdal, 13 Ekim’de Belçika’da tesadüf eseri ele 
geçti. MGK’ya 24 saat kala zehir zemberek açıklamalar yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, irtica ve teröre karşı 
çok sert önlemler istedi. Tarihe not düştüğünü söyleyen Savaş, ‘‘Parlamentonun bugünkü yapısıyla tek önlem bile 
aldırmayacağını, bu yüzden terörün artacağını biliyorum’’ dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş’ın, bugünkü MGK 
toplantısına 24 saat kala yaptığı açıklamalar, Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Savaş, basın toplantısı düzenleyip zehir 
zemberek açıklamalar yaptı. İrtica ve teröre karşı çok sert tedbirler alınmasını isteyen Savaş, ‘‘Sevgili vatandaşlarım, 
cumhuriyete sahip çıkmanın tam zamanıdır. Bu işi yarına bırakırsanız, inanın çok geç olacak’’ dedi. Can güvenliğinin tehlikede 
olduğunu, İBDA-C’nin internetteki ölüm listelerinde bile yer aldığını yineleyen Savaş, irtica konusunda FP’yi adres gösterdi ve 
çok ağır şekilde eleştirdi. Savaş, ‘‘Onlar aslında cumhuriyetimizin kazanımlarını yok etmenin savaşını veriyorlar’’ dedi. Savaş, 
terör eylemlerinin durdurulabilmesi için polise süper yetkiler tanınmasını, hükümete İngiltere’deki, ‘sansür’ yetkisinin verilmesini 
istedi. Savaş, hakim kararı olmadan telefon dinleme-kaydetme ve mektup-posta gizliliği ile korunan gönderileri inceleme 
yetkilerinin İçişleri veya MİT benzeri devlet organlarından birine veya yeni kurulacak bir organa verilmesini önerdi.  

28 Ekim  1999 Kışlalı’nın cenazesine 3 bin subay ve astsubayla katılan Tük Silahlı Kuvvetleri, 29 Ekim’de 5 bin personeliyle Anıtkabir’de olacak. 

 Ekim  1999 Güler misin, ağlar mısın? Milletvekilliği tartışılan Merve Kavakçı’nın “hülle” olduğu iddia edilen evliliği için FP’liler, “Hülle değil, 
aşk” diyor. 

2 Kasım  1999 Emekli Oramiral Dervişoğlu’na göre, Türk demokrasinin sorunlarından biri de sıkça “her şeyin askerden 
beklenmesi”. 

3 Kasım  1999 Rahşan Ecevit’in af konusunda ‘‘Hükümet bozulabilir’’ restine, MHP Lideri Bahçeli, restle karşılık verdi: Koltuk meraklısı değiliz. 

4 Kasım  1999 Galatasaray, İtalyanların dünya devi Milan’ı da devirip UEFA Kupası’na katılma hakkını elde etti 

9 Kasım  1999 İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi birimleri, Metris Cezaevi’ndeki aşırı dinci İBDA-C örgütü üyelerinin cezaevinde 
bomba yaptıklarını belirledi. 

10 Kasım  1999 JET-PA’nın sahibi Fadıl Akgündüz, dün basın toplantısı düzenleyip, tehditler savurdu. Akgündüz, Jet-Pa’ya, ‘‘Ne idüğü belirsiz, 
karanlık bir şirket’’ diyen Siirt eski Valisi Osman Acar için, ‘‘Biz o adamın kafasını koparttık. Bize karşı gelenin başını ezeriz’’ 
dedi.  

11 Kasım  1999 Atatürk, ölümünün 61’inci yılında dün törenlerle anıldı. Anıtkabir’deki törene Ankara Garnizonu’na bağlı askerler tam kadro 
katıldı. Resmi törenin bitmesinden sonra da binlerce yurttaş, Anıtkabir’i doldurdu. 

12 Kasım  1999 Dün 16.41’de merkez üssü Sapanca olan 5.7 büyüklüğünde artçı deprem, Adapazarı’nda panik yarattı. Binalardan atlayanlar 
oldu. 202 yaralı var. 

13 Kasım  1999 Tam 17 Ağustos depreminin korkusunu atıp, yaralarını sarmaya başladık derken, Türkiye dün de Düzce’yi vuran 7.2’lik felaketle 
sarsıldı. DGM’nin isteği üzerine polisin şok baskınına uğrayan Bilim Araştırma Vakfı Fahri Başkanı Adnan Oktar, yani nam-ı diğer 
Adnan Hoca ve 75 müridi gözaltına alındı. Adnan Hoca’nın ve müritlerinin evlerinde yapılan aramalarda, ünlü isimlere şantaj için 
hazırlanmış çok sayıda video kaseti, fotoğraf ve belge ele geçirildi, bilgisayarlara el konuldu.  

14 Kasım  1999 Ay yıldızlı takımımız, dün Dublin’de İrlanda Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı. Böylece Millilerimiz, 2000 Avrupa Şampiyonası 
Finalleri için büyük bir avantaj yakaladı.. 



15 Kasım  1999 Türkiye, zor günlerinde hep yanında gördüğü, binlerce km. uzaktan Türkiye’yi öven sözlerini duyduğu ABD Başkanı Clinton’ı 
ağırlıyor. 

18 Kasım  1999 62 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, yüzyılın son büyük toplantısı olan AGİT Zirvesi için İstanbul’a geldi. Tarihi zirvede, 
21’inci yüzyılda izlenecek politikaların da çerçevesi çizilecek.  

19 Kasım  1999 AGİT Zirvesi’ne katılan liderler, deprem acısı içindeki Türkiye’nin yaptığı organizasyonu övdüler. 

20 Kasım  1999 Clinton’a küfredip AGİT zirvesini terk eden Rusya Devlet Başkanı Yeltsin, Demirel’e mesaj göndererek gönlünü aldı. 

24 Kasım  1999 Bolu Valisi Miroğlu, tartıştığı bir depremzede kızı ‘‘Provokatör’’ diye gözaltına aldırdı. CNN Türk, tartışmayı baştan sona 
ekranlara taşıdı. Vali’ye tepki yağdı. 

25 Kasım  1999 Sonunda korkulan oldu. Başta çadır olmak üzere yokluklar içinde yaşam savaşı veren depremzedeleri, şimdi de kar ve yağmur 
teslim aldı. 

26 Kasım  1999 Öcalan için yargı son sözünü söyledi. Yargıtay, idam kararını oybirliğiyle onadı. Gözler TBMM’ye çevrildi. 

29 Kasım  1999 Prefabriklerin hak sahiplerine dağıtılacağı ilan edilen 30 Kasım’a 24 saat kaldı. 30 bin konuttan sadece 8 bin 500’ü tamam, 
gerisi bitmedi. 

2 Aralık  1999 KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ABD Başkanı Bill Clinton’ın 18-19 Kasım AGİT Zirvesi için Türkiye’ye gelmek üzere 
uçaktayken yaşanan ‘yer altı krizi’nin perde arkasını anlattı. Denktaş, BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın kendisine Rum Lideri 
Klerides’le aynı ünvanla hitap etmemesine karşı çıkıp, New York’taki görüşmelere katılmayacağını söylemesi üzerine bir ABD’li 
diplomatın, ‘‘Görüşmeye gitmezseniz Clinton’un uçağı Ankara’ya inmez’’ tehdidinde bulunduğunu açıkladı.  

3 Aralık  1999 İMKB, dün 435 puan artarak yeni tarihi zirvesi olan 9 bin 211 puana yükseldi. Hisseler yüzde 4.96 oranında prim yaptı.  
İMKB’de dün ayrıca işlem hacmi de 500 trilyon lirayı da geçerek, 509.4 (980 milyon dolar) trilyon liraya ulaştı.  

7 Aralık  1999 Metris Cezaevi’nde 130 jandarmayı rehin alıp 54 jandarmayı yaralayan İBDA-C militanlarının şartları kabul edilerek isyan 
bitirildi. 

10 Aralık  1999 DANIŞTAY, bir öğrencinin türbanıyla fakülteye alınmamasına ilişkin işlemi iptal eden ve öğrenciye de 100 milyon lira manevi 
tazminat ödenmesini öngören Samsun İdare Mahkemesi’nin kararının yürütmesini durdurdu.  
Yüksek Mahkeme, laik eğitim kuralına, yükseköğretim ilke ve amacına, yükseköğrenim düzeninin sağlanmasına aykırılık teşkil 
eden eylemlerin demokratik bir hak olduğunun savunulamayacağının altını çizdi. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
öğrencisi Esra Ege, türbanıyla 25 Kasım 1998’den itibaren okula alınmama eylemine son verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun 
15 Aralık 1998’de zımmen reddine ilişkin işlemin iptali ve 1 milyar lira manevi tazminat istemiyle Samsun İdare Mahkemesi’nde 
dava açmıştı. Mahkeme işlemi iptal ederken, öğrenciye de 100 milyon lira manevi tazminat ödenmesini karara bağlamıştı. Bu 
karar, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü’nce temyiz edilerek, yürütmenin durdurulması da istenmişti. Davaya bakan Danıştay 8. 
Dairesi, Yükseköğretim Kanunu’ndaki ‘Yürürlükteki yasalara aykırı olmamak koşulu ile Yükseköğretim kurumlarında kılık kıyafet 
serbesttir’ hükmünde yer alan ‘serbest’ sözcüğünün, mutlak anlamda bir serbestliği değil, yürürlükteki yasalara aykırı olmama 
koşuluyla birlikte hüküm ifade ettiğini vurguladı. Gerekçeli kararda, Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan ‘Dini inanç nedeniyle 
boyun ve saçların örtü ve türbanla kapatılması serbesttir’ düzenlemesinin Anayasa Mahkemesi’nce 7 Mart 1989’da iptal edildiği 
hatırlatıldı. Gerekçede, yükseköğrenim dersliklerinde ve ilgili yerlerde dinsel inançları simgeleyen belirtilerden ve 
yükseköğretimde karışıklık ve karmaşa yaratan, huzur bozan durumlardan uzak kalınması zorunluluğu gözetildiğinden, laik 
eğitim kuralına ve yükseköğretim ilke ve amacına, yükseköğrenim düzeninin sağlanmasına aykırılık teşkil eden eylemlerin 
demokratik bir hak olduğunun savunulamayacağı vurgulandı.  



11 Aralık  1999 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 51’nci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye’nin bu beyannameyi kabul eden ilk 
ülkelerden biri olduğunu hatırlattı. TBMM Başkanı Akbulut ise, ‘‘AB’ye girmek için insan hakları, demokrasi gibi konularda 
atmamız gereken bazı adımlar var’’ dedi.  

12 Aralık  1999 Türkiye, 36 yıl sonra Avrupa fotoğrafında yer aldı. Clinton’dan sonra Avrupa’nın liderleri de Helsinki’de Ecevit’i kutlamak için 
sıraya girdi. 

13 Aralık  1999 Türban için düzenlenen, ‘‘El ele insan zinciri’’ eylemi, modern Avrupa’nın bir parçası olmak için büyük mücadele veren 
Türkiye’ye yakışmayan görüntülere sahne oldu. Suudi Arabistan görüntüleri yaratan kara çarşaflılar, katılımın az olması 
nedeniyle eylemlerinde başarılı olamadılar. Time Dergisi, Türkiye’ nin dinamik ekonomisi ve kuvvetli sivil toplumuyla AB için 
Doğu Avrupa ülkelerinden daha cazip aday ülke olduğunu yazdı. 

15 Aralık  1999 Alaattin Çakıcı, kendi adamlarının ve arkadaşı Erol Evcil’in de tutuklu bulunduğu Kartal Cezaevi’ne gönderildi. Kartal Özel Tip 
Cezaevi, 24 saat sıcak sulu dubleks koğuşlarıyla yer altı dünyasının ünlülerini ağırlıyor.  

16 Aralık  1999 İçişleri Bakanı Tantan, ‘‘Çakıcı’yı sorgulamak için, geldiği gün iki kez yazıyla başvurduk. İzin vermediler’’ dedi.  
Savcı: Sorgulamayın. ‘‘Birçok konuda Çakıcı’yı sorgulamamız gerekiyor. DGM Savcılığı’na bu amaçla süre talebiyle iki kez 
başvurduk. Ama savcı, polise ‘Sorgulamayın’ diye emir verdi. Ne yapabiliriz?’’ 

19 Aralık  1999 ☺ DYP’li Kamer Genç’in bir dansözle yakalandıktan sonra ‘‘Oğlumun evine çiçek sulamaya gitmiştim’’ sözleri, TBMM ‘de gece 
yarısından sonra ‘‘çiçek sulama muhabbeti’’ne yol açtı. 

20 Aralık  1999 Dünya, yüzyılın en sıcak kışını yaşıyor. ABD’nin büyük bölümünde erken bir ilkbahar hüküm sürerken, Türkiye’nin batı ve 
güneyinde çiçekler açtı. 

23 Aralık  1999 Hükümet, cesur bir kararla, ikisinin kuruluşunda Atatürk’ün imzası bulunan, diğeri Cumhurbaşkanı Demirel’in yeğeninin sahibi 
olduğu 5 bankaya el koydu. Trilyonlar götürmekle suçlanan Gülay Aslıtürk, İngiliz yargıçla ‘‘250 bin sterlinimiz yok, 10 bin 
versek olmaz mı’’ diye pazarlık yapmaya kalkıştı. 

24 Aralık  1999 Türkiye’yi yöneten koalisyonun 3 lideri Ecevit, Bahçeli ve Yılmaz, stand-by için gereken hamleleri önceden yaparak IMF’yi 
şaşırttı. 

27 Aralık  1999 Camide olsaydı müminler ne derdi?  
Parti haberinin duyulması Türkiye’deki Hıristiyan dünyasını şoke etti. Hristiyanlar, ‘‘Böyle bir parti camide yapılsaydı 
Müslümanların tepkisi ne olurdu?’’ dediler. Fener Rum Patriği Bartholomeos’un Kültür Bakanı İstemihan Talay’a 23 Aralık’ta 
gönderdiği mektup şöyle:  
 
‘‘Sayın Bakan,  
Gazetelerden yılbaşı gecesi İstanbul’daki Aya İrini müzesinde ‘Parti 2000’in düzenleneceğini, bu parti sırasında vals ve tango 
parçaları çalınacağını ve dansçıların gösteri yapacaklarını esefle öğrenmiş bulunmaktayız.  
Bunun daha da kötüsü, NTV’nin Aya İrini’deki bu geceyi tüm dünyaya naklen aktaracağıdır.  
Hıristiyanlığın en eski ibadet yerlerinden biri olan, içinde bütün �umlamızı� aleminin kutsal saydığı Ekümenik Konsillerin 
ikincisinin toplandığı (MS 381) bu tarihi binaya bu kadar haksızlık ve saygısızlık yapılacağını hiç de düşünemezdik.  
21’inci asrın eşiğinde ve Türkiye’nin Avrupa kapısını araladığı şu günde bu gibi hareketlerin memleketimizin yurt dışındaki 
imajını ne kadar zedelediğini söylememize lüzum yoktur. Bunu ve İslam Dini’nin eski de olsa bir ibadet yerinin böyle amaçlarla 
kullanılmış olmasının Müslüman müminlerin arasında ne gibi tepki görebileceğini yüksek takdirinize bırakıyoruz.  
İstanbul Rum Patrikhanesi, Rum cemaati ve şahsımız adına yukarıdaki esef verici kararı şiddetle protesto ederken, tüm 



�umlamızı�lar ve hatta tüm �umlamızı�ların bizimle bu konuda hem fikir olduklarından ve acımızı paylaştıklarından emin 
olduğumuzu belirtir, zatıalinize iyi Ramazanlar ve mutlu seneler dileriz.  
 
Rum Patriği Bartholomeos  
VE TEŞEKKÜR MEKTUBU  
 
Fener Rum Patrikhanesi’nin partinin iptalinin ardından, 25 Aralık Noel ayini sonrasında yayınladığı mesaj ise şöyle:  
‘‘Bugünkü Noel Bayramımızı kutlama teveccühünde bulunan Sayın Cumhurbaşkanımıza, cemaatimiz, patrikhanemiz ve şahsımız 
adına çok teşekkür ederiz. Noel, sevgi, sulh ve barış bayramıdır. Bu anlamlı günümüzde tüm Hıristiyanların yanı sıra biz 
Hıristiyan Türk vatandaşlarına da tebriklerini ve iyi dileklerini esirgemeyen sayın Demirel’e müteşekkiriz.  
Diğer taraftan, ricamızı kabul ederek Aya İrini’de tertiplenmesi düşünülen yılbaşı gecesi partisini büyük bir duyarlılıkla hemen 
iptal edilmesini uygun bulan ve böylece bize bu kutsal noel günümüzü huzur ve vicdan rahatlığı içinde �umlamızı sağlayan 
hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Kültür Bakanımızın bu jestleri, Avrupa yolunu tutmuş olan ve bu yolda sabit 
adımlarla ilerleyen Türkiye’ye yakışan bir jesttir. Aynı duyarlılığı göstermiş olan Sayın İstanbul Valimize de teşekkür etmeyi bir 
borç biliriz.  
Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızı yeni yıl münasebetiyle candan tebrik eder, yaklaşan Ramazan bayramlarını da huzur ve 
mutluluk içinde idrak etmelerini diliyoruz.’’  

1 Ocak 2000 Türkiye, 2000'e yakışan yeni bir Medeni Kanun'la yüzyıla merhaba diyor. Kadın erkek eşitliğini sağlayan çok önemli değişiklikler 
içeren yeni Medeni Kanun, TBMM'ye sunuldu.  

5 Ocak 2000 Hükümetin yeni ekonomi politikası, dün borsanın açılışında müthiş bir start aldı. Borsa endeksi 17 bin 500'ü aştı, hisseler 1 
günde yüzde 15 prim yaptı. 

8 Ocak 2000 Yarım günde 30 yıl vadeli 1 milyar 150 milyon dolar bulduk. Hazine, dün uluslar- arası piyasalara 30 yıllığına borçlanmaya çıktı. 
Henüz faizi bile belirlenmeyen tahvillerimize müthiş talep geldi. TCK'ya AB'ye uygunluk rötuşu 2000 yılına AB adayı olarak giren 
Türkiye, Medeni Kanunu'ndan sonra Türk Ceza Kanunu'nu masaya yatırıyor. Adalet Bakanlığı'nın Ordünaryus Prof. Dr. Sulhi 
Dönmezer başkanlığındaki 21 kişilik komisyona on yıllık çalışma sonunda hazırlattığı 496 maddelik Türk Ceza Kanunu (TCK) Ön 
Tasarısı'na son olarak ‘‘AB rötuşu’’ yapılacak. Büyük tartışma yaratan tasarı eleştiriler ışığında yeniden gözden geçirilecek. 
Bakanlık komisyonu, 17 Ocak Pazartesi günü, tasarıyı AB kriterlerine uygun şekilde düzenlemek için çalışmaya başlayacak. 
Tasarı ardından çok kısa bir süre içinde TBMM'ye sevkedilecek. APO KURTULUYOR Tasarı idam cezasını kaldırarak, yerine, 
‘‘ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası’’ getiriyor. Bu nedenle tasarı, yasalaşması halinde, Öcalan'ı da idamdan kurtarabilecek. 
Tasarı bu yönü ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tedbir kararına uyup uymama yönünde tarihi bir kararın ve bu konudaki 
krizin eşiğindeki hükümet için de büyük önem taşıyor.  

9 Ocak 2000 Kar ve yağmur, bayram keyfini kaçırdı. Kar yağışı nedeniyle pekçok yol ulaşıma kapandı. Trafik kazalarında 5 kişi can verirken, 
26 kişi de yaralandı. Deprem bölgesinde prefabrikleri yine su bastı. Kar ve yağmurlu hava bayram sonuna kadar sürecek. 

12 Ocak 2000 Fazilet Partisi'nin, liderler zirvesine 24 saat kala hükümeti yıkmak için MHP'ye yaptığı teklif, dün Ankara kulislerine bomba gibi 
düştü 

13 Ocak 2000 Jet-Pa balonu patlıyor. Holdingin mal varlığına 40 trilyon liralık ihtiyati haciz kararı kondu. 

15 Ocak 2000 Hükümetin Öcalan'ın idamı konusunda da sergilediği büyük uyum, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nı kelimenin tam 
anlamıyla uçurdu. 



17 Ocak 2000 Başbakan Bülent Ecevit, Öcalan'ın İmralı Cezaevi'ni siyaset kürsüsü olarak kullanmasına müsamaha edilmeyeceğini söyledi. 
Amerikan Monterey Enstitüsü'nün kimyasal silah kullanımıyla ilgili raporunda PKK, ilk sırada yer aldı. 1994 Aralık ayında, 
PKK'nın Kulp İlçesi'nde 21 kişinin öldüğü katliamın kimyasal silahla gerçekleştirildiği belirtildi.  

19 Ocak 2000 Hizbullah baskınında ele geçen sır dolu çuvaldan, kaçırılan işadamlarının kimlikleri yanında, iki önemli belge daha çıktı. 
Mersin'de iki yıl önce kaçırılan ve bir daha haber alınamayan, ılımlı İslami yazar Konca Kuriş'in kimliği ve fotoğrafları Hizbullah 
çuvalındaydı. Polis, Hizbullah'ın mezbahaya dönüştürdüğü Çengelköy'deki hücre evinde toplu mezarlık buldu. Evin kazılan her 
yerinden ceset fışkırdı.  

22 Ocak 2000 Hizbullah’ın ölüm listesinin başında. Polisin ele geçirdiği kasetteki korkunç tehdit: ‘‘Kurban Bayramı'nı Uğur Dündar'ın kellesiyle 
kutlayacağız.’’ 

24 Ocak 2000 Bumu Müslümanlık!? Hizbullah'ın dün de Tarsus'ta iki toplu mezarı bulundu. Dün sabah uçakla Tarsus'a götürülen kanlı 
örgütün Akdeniz sorumlusu M. Emin Ekici burada toplu mezarları bizzat gösterdi. 

27 Ocak 2000 Genelkurmay Başkanlığı, Fazilet Partisi'ne "Hizbullah'ın kaynağı sizsiniz" diyerek çok sert bir cevap verdi. 

30 Ocak 2000 Kutan’dan şok sözler. FP Lideri Kutan, korkunç cinayetlerin faili Hizbullah'ı, 30 bin kişinin katili Apo'yu, seks hastası Adnan 
Hoca'yı ve İBDA-C'yi ‘‘suni gündem’’ diye niteledi. 

7 Şubat 2000 İran'da muhalifler dün de orduya havanla saldırdı. Yıllarca PKK'ya destek olan mollalar şimdi ‘‘Bu terördür. Tüm ülkeler 
kınamalı’’ çağrısı yapıyor. 

8 Şubat 2000 Siyasi İslam yol ayrımında  
Olivier Roy ve Gilles Kepel'in tespitleri Türkiye'de de gündeme geldi  
Siyaset sahasında din'i hayata ilişkin talepleri dillendirmek başka şeydir, dinin kavramlarını kullanarak ayrımcılığı tahrik etmek 
veya kutuplaşmaya yol vermek başka şeydir. Dünyada, ‘‘İslami akımın altın yılları geride kaldı, söylemlerini değiştirmeleri 
ideolojik olarak zayıfladıklarını gösteriyor’’ yorumları yapılırken, Hizbullah kábusu da Türkiye'deki ‘‘Siyasal İslamcıları’’ yol 
ayrımına getirdi. İslami kesimin önde gelen birçok kalemi, Hizbullah dehşeti karşısında ‘‘İslami kesimin bu vahşete karşı 
tepkilerini koymaları gerektiğini’’ açıktan ifade etmeye başlarken, Fazilet Partisi'nde de yenilikçi kanadın öncülüğünde, ‘siyasi 
İslam’a dayalı eski söylemler konusunda özeleştiri sesleri yükselmeye başladı. ‘‘İslamcı ya da dini değil, olsa olsa İslami ya da 
dini duyarlığı yüksek partiyiz’’ seslerinin yükselmeye başladığı FP'de, yenilikçi kanadın önde gelenleri Bülent Arınç ve Tayyip 
Erdoğan Zaman Gazetesi’ne büyük yankı uyandıracak açıklamalarda bulundular. ‘‘İslami Devlet’’ diye bir gayelerinin olmadığını 
belirten Arınç, bugün bütün dünyada en önemli tartışma konularından birini oluşturan ‘‘Siyasal İslam’’ konusunda, ‘‘Siyasal 
İslam'ın artık dünyada da gerilediğini ve toplumsal değişmenin böyle bir şeyin artık çok önünde olduğunu söyleyebilirim. Siyasal 
İslam artık eskisi gibi taraftar bulamaz’’ dedi. Bir ‘‘Din’’ ya da ‘‘İslam’’ partisine karşı olduğunu, çünkü dine en büyük zararı bu 
partilerin vereceğini söyleyen Abdullah Gül de, ‘‘Siyasi partilerin dinle ilgisi ancak, din hürriyetine gösterdikleri samimi alakayla 
sınırlıdır’’ dedi. Daha düne kadar ‘‘Referansım İslamdır’’ ve ‘‘Demokrasi amaç değil araçtır’’ sözleri nedeniyle tepkilere hedef 
olan Tayyip Erdoğan da bugün, ‘‘Şeriat Devleti diyenleri ciddiye almayacağını’’ belirtirken, Türkiye'deki din-devlet ilişkilerinin 
sağlıklı bir yapıya kavuşturulabilmesinde tek çözümün ‘‘Laiklik’’ olduğunu söyledi. İslami kesimin önde gelenlerinden, Yeni Şafak 
Gazetesi yazarı Fehmi Koru'nun, ‘‘Sureta var gibi görünen ‘fikri akrabalık' yüzünden başım yere eğik, günlerdir kimsenin yüzüne 
bakamayacak kadar utanıyorum’’ dediği Hizbullah vahşeti, en önemli etkisini ise FP’de gösterdi. FP'nin Hizbullah olayı 
karşısındaki tavrı, partiyi karıştırırken, bölünmenin de eşiğine getirdi. Genel Başkan Recai Kutan'ın, ‘‘Demokrasinin balans 
ayarcıları tankları Sincan yerine Hizbullah üzerine yürütmediler?’’ sözleriyle, Hizbullah konusunda askeri hedef alması, 
Genelkurmay'ın buna ‘‘İrticanın kaynağısınız’’ diye açıklama yapması, tansiyonu bir anda yükseltti. Kutan'ın hem ilk açıklaması, 



hem de Genelkurmay'a yanıt verirken, ‘‘Bu sözler bize değil, köşe yazarına aittir’’ demesi, ardından da Hizbullah'ı suni gündem 
olarak nitelemesi, partisini ayağa kaldırdı. Yenilikçi kanadın öncülüğünde milletvekillerinin büyük bir bölümü Kutan ve Başkanlık 
Divanı'nın istifasını istedi. ‘‘Sine-i millet’’ tartışmalarına da sahne olan FP'de sular ise henüz durulmadı.  
İslami kesimin, Hizbullah'ın vahşetinden haberdar olmalarına karşın, bugüne kadar neden üzerine gitmediklerine ilişkin en 
önemli itirafı ise Akit Gazetesi'nin yazarı Abdurrahman Dilipak, özetle şöyle yaptı: ‘‘Bizim yazı yazdığımız gazeteler, İslami 
duyarlılığı daha fazla yansıtan yayın organları. Dolayısıyla o çevreler (Hizbullah) bizim yazdıklarımıza daha fazla tepki 
gösteriyor. Dolayısıyla bir güvenlik endişesi söz konusu olabilir...’’ Recep Tayyip Erdoğan ‘Şeriat Devleti’ diyeni ciddiye almam  
- Demokrasiyi bir araç olarak gördüğünüze ilişkin medyada tartışmalar yaşandı. Mesela Nilgün Cerrahoğlu'na verdiğiniz bir 
söyleşide bunu açıkça ifade ediyorsunuz. Hasan Cemal sizin demokrasiyi şeriat devletine gidiş için kullandığınızı iddia etti. Nedir 
sizin için demokrasi?  
- Demokrasiyi araç olarak gördüğüm saptaması, bağlamından koparılarak ve zorlamayla başka bağlamlara yerleştirilerek 
sunuldu. Türkiye'de hep amaçlar esas, araçlar ise arız; görüldügünden olsa gerek, benim demokrasiyi araç olarak tanımlamam 
küçümseyici bir tutum gibi algılandı. Halbuki ben amaçların meşruiyeti kadar araçların meşruiyetine de inanan bir insanım. 
Amaçlar ne kadar meşru ve haklı olursa olsun, eğer araçlar aynı meşruiyete sahip değilse, hiçbir hakiki sonuç elde edilemez.  
- Demokrasi meşru aracı ile antidemokratik bir amaca ulaşmak istemediğinizi nereden bileceğiz?  
- Bakın çok net söylüyorum başka bir şeye ulaşmak üzere herhangi bir şeyi bağlamı dışında ‘‘araçlaştırmayı’’ ben gayriahlák; 
bulurum.  
- Yani demokrasiyi içselleştirdiniz mi?  
- Kesinlikle içselleştirdim.  
- Peki, demokrasiyi şeriat devletine ulaşmak için kullandığınız iddiası?  
- Hálá birileri çıkıp şeriat devletinden bahsederse, onu ciddiye almam.  
- O halde Türkiye'de siyasetin yumuşak karnı olan din-devlet ilişkisini ve bu çerçevede laikliği nasıl değerlendiriyorsunuz?  
- Din-devlet ilişkileri konusunda iki uçtan kaçınılması sorunun çözümü için şart. Birincisi devletin din; baskı altında tuttuğu 
‘‘bizantinizm’’den uzak durulmalıdır, ikincisi de dinin devleti baskıladığı ‘‘teo-politiz’’mden. Hem bizantinizm, hem de teokrasi, 
dinin de devletin de başbelasıdır. Bugün ülkemizde bizantinizme yaygın adıyla laikçilik denilen bazı uygulamalarda rastlıyoruz. 
Buna tepki olarak kimi münferit grupların teo-politik bir dil kullandıkları görülüyor. İki uç da dengesizlik doğurur. Hem bu 
milletin bünyesine uymaz, hem devletin işleyişinde sakatlıklar meydana getirir.  
- O halde çözüm laiklik değil mi?  
- Evet bizce tek çözüm laiklik. Devlet, dinler karşısında tarafsızlık ve dindarın dinsize karşı, dinsizin de dindara karşı hakkını 
koruma anlamındaki laiklik ilkesine göre örgütlenmesidir. Devlet en fazla minumum din hizmetlerinin verilmesini temin 
anlamında bir örgütlenmeye gitmelidir.  
Bülent Arınç  
‘İslam Devleti’ diye bir gayemiz yok  
- FP'nin referansı nedir, bu referansta İslam'ın yeri nedir?  
- Bir defa referansı içerisinde İslam bir din olarak yer almıyor. Ben referans olarak partinin programını, tüzüğünü alıyorum. 
Bizim ‘Gün Işığında Türkiye’ isimli, seçimlerden çok kısa süre önce çıkarılmış bir kitapçığımız, referansımız o olmalıdır. Bunun 
içerisinde din ağırlıklı olarak hiçbir zaman yer almaz, almamalıdır da. Din, eşittir parti, din eşittir siyaset, din eşittir Fazilet 
Partisi, geçmişte din eşittir Refah Partisi, bunların hepsi yanlış. Eğer böyle konuşanlar olduysa yanlış konuşmuşlar, bunların 
arkasına sığınarak siyaset yapmış olanlar varsa yanlış yapmışlardır. Bana göre din hayatın çok büyük bir gerçeğidir ve siyasetin 
çok üstündedir. Bugüne kadar dini kendisine ana referans yapan bir parti olmadık ve bundan sonra da olmayacağız.  
- Türkiye'de siyasal İslam'ın temsilcisi olarak görülüyor FP...  



- Bu da yanlış imajdan kaynaklanıyor. İslam devleti diye bir gayemiz yok. Teokratik bir parti değiliz. Ama dindarların da siyaset 
yapmasını, bir siyasi partinin dini hassasiyetleri gözeterek siyaset yapmasını dini referans almak ya da siyasal İslam olarak asla 
görmüyorum. Zaten herhalde aklı başında hiçbir kimse de bu işi böyle tarif etmez. Siyasal İslam'ın artık dünyada da gerilediğini 
ve toplumsal değişmenin böyle bir şeyin artık çok önünde olduğunu söyleyebilirim. Siyasal İslam artık eskisi gibi taraftar 
bulamaz.  
Abdullah GÜL  
Dine en büyük zararı yine ‘Din Partisi’ verir. Bir ‘Din Partisi’nin doğru olmadığına inanıyorum. Bir ‘Din Partisi’nin o dine en büyük 
zararı vereceğine inanıyorum. Çünkü, seçimlerde o partiye çıkacak oylar doğrudan o dinin gücünü gösterdiği şeklinde 
değerlendirilecektir ki, bu da o dine yapılacak en büyük kötülüktür.  
Dinler evrenseldir ve zamanla da bağımlı değildirler. O bakımdan Müslüman ülkelerdeki Din ve İslam Partileri'ne bakarsak, 
mesela Pakistan'da, Bangladeş'te, vaktiyle Arap ülkelerinde, bunlar halktan hem en az oyu almışlardır, hem de hiçbir faydaları 
olmamıştır. Benim için önemli olan din hürriyetini kısıtlamayan bir ortamı oluşturmaktır. Siyasi partilerin dinle ilgisi de ancak, 
din hürriyetine gösterdikleri samimi alakayla ilgili olarak, bu kadar olmalıdır.  
Türkiye'deki sıkıntı, yani dinin politize oluyor gibi görünmesi ise din hürriyetiyle ilgili baskılardan dolayıdır. Türkiye'deki politize 
olmuş bir çok dindar insanın bir din devleti talebi yoktur. Marjinal gruplar hariç. Türkiye'deki geleneksel mücadele hep din 
hürriyetiyle ilgilidir. Ahmet Taşgetiren Müslümanlar ne hissederler?  
‘‘Türkiye nüfusunun yüzde 97'si kendisini ‘müslüman' olarak tanımlıyor. Hizbullah gibi, İslam'la bağlantılı alanda oluşmuş bir 
terör örgütü ortaya çıktığında, acaba bu insanlar ne hissederler? İlk tepkileri kendi durdukları nokta üzerinde şüpheye düşmek 
midir, yoksa bu aykırı örgütü dışlamak mıdır? İslam toplumları, islam'dan yola çıkıp da terör dahil çok aykırı noktalara uzanan 
eğilimlerle ilk defa karşılaşmıyor. Peygamberimiz, kendisinden daha çok ibadet etmeye kalkışanları bile uyarmıştı. İnsan bu, 
‘haddi aşmak' onun tabiatında bir yönelim potansiyeli olarak var. İslam toplumları, bütün bu aykırı yönelişlerde, kendi inancı 
üzerinde kuşkuya düşmemiş. ‘Bende de bu aykırı yönelişlerden bir yansıma var mı?' diye aklına getirmemiş. İslam'ın insani 
veçhesine hep güven duymuş. Aykırı yönelişleri dışlamış, ‘Bunların İslam'la alakası olamaz' demiş. Temiz Müslüman çizgisi akıp 
gelmiş yüzyıllardır...’’  

9 
 

Şubat 2000 Fazilet Partisi'ndeki Yenilikçi-Gelenekçi kanatlar arasındaki iktidar çekişmesi iyice kızıştı. Erbakan yanlıları Meclis grubunda 
azınlığa düştü. 

20 Şubat 2000 Bizimkilere ibret olsun. Seçimde çarşafa isyan eden kadınlar ile yeniden kravat takan erkekler sandıkta mollalara büyük bir 
darbe vurdu, reform yanlıları ezici bir zafer kazandı. 

23 Şubat 2000 Yakalanan bazı Hizbullah militanlarının FP Sincan Örgütü ile bağlantılarının belirlenmesi üzerine, DGM Savcısı operasyon emri 
verdi. 

5 Mart 2000 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Kürt kökenli isimlere ilk kez vize verdi. Davacı baba Nezir Durak'ın talebini kabul eden Kurul, 
Kürtçe ‘‘Müjde, konuk’’ anlamına gelen Mızgin ismine izin verdi. Bu karar bağlayıcı ‘örnek’ olacak.  

9 Mart 2000 Fazilet Partisi'nde devrim. Abdullah Gül, Erbakan'dan icazet almadığı halde genel başkanlığa adaylığını ilan etti. 

11 Mart 2000 Kapatılan Refah Partisi'nin yasaklı lideri Necmettin Erbakan, ‘‘Halkı, kin ve düşmanlığa tahrik’’ suçundan 1 yıl ağır hapis 
cezasına çarptırıldı. 

17 Mart 2000 Galatasaray, UEFA'da yarı final kapısını araladı. Şampiyonumuz, İspanyol Mallorca'yı da devirdi ve Türkiye'ye çifte bayram 
yaşattı: 4-1 

18 Mart 2000 Yargı sistemi kökten değiştiriliyor. Polis yakaladığı şüpheliye, ‘‘Konuşmama hakkına sahipsin’’ diyecek. 



22 Mart 2000 İtalya'nın dünyaca ünlü savunma dergisi Aeronautica & Difesa, Türk Hava Kuvvetleri'ne övgüler yağdırdı. 

24 Mart 2000 Fransa Cumhurbaşkanı Chirac, ülkesinin helikopter ihalesinden elenmesini protesto için Türkiye’ye yapacağı ziyaretini askıya 
aldı. Galatasaray, İspanya'da 4-1'lik skorla devirdiği Mallorca'yı İstanbul'da da 2-1 yenip turu geçti. 

25 Mart 2000 Genelkurmay, Talat Aydemir'in idamıyla sonuçlanan 1963'teki darbe girişimine katılan 1459 Harp Okulu öğrencisinin haklarını 
37 yıl sonra iade etti. 

5 Nisan 2000 Baba’dan vekillere mesaj 
Cumhurbaşkanı Demirel, Anayasa değişikliği konusundaki gelişmelere ‘‘Canları sağolsun’’ diyerek son noktayı koydu. 

7 Nisan 2000 Demirel, TBMM'deki oylamadan sonra yakın çevresine şöyle konuştu: ‘‘Hayat devam ediyor. İşimize gücümüze bakalım, bu da 
geçer yahu.’’ Demirel, dün, Alman Cumhurbaşkanı Johannes Rau'yu ağırladı. Konuk lider, Demirel'e ‘‘Bundan sonra ne 
yapacaksınız?’’ diye sordu. 

8 Nisan 2000 Çankaya Köşkü'nde kabul ettiği bir grup işadamı, Anayasa değişikliğinin TBMM'de reddedilmesini kastederek, Cumhurbaşkanı 
Demirel'e ‘‘Neden böyle oldu?’’ sorusunu yöneltti. Demirel, ‘‘Beni aldattılar’’ dedi. 

9 Nisan 2000 Hizbullah iddianamesi FP'yi kapatma delili  
Hizbullah iddianamesini hazırlayan Savcı Nuh Mete Yüksel, devletteki Hizbullahçıların tamamen temizlenemediğini söyledi. 
Yüksel, iddianamenin kopyasını, FP'yi kapatma davasına delil olacağı gerekçesiye Yargıtay'a gönderecek.  
ANKARA DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, ilk Hizbullah davasının iddianamesinde şok bir tespitte bulundu ve ‘‘Devlet dairelerinde 
yuvalanan Hizbullahçılar tamamen tespit edilip dağıtılmadı. Hizbullah henüz tamamen yok edilmiş değildir’’ dedi.  

12 Nisan 2000 14 Mayıs'taki büyük kongresine hazırlanan FP, bir skandalla sarsıldı. Gelenekçi kanadın önde geleni Oğuzhan Asiltürk'ün, 
kongrede Genel Başkan Recai Kutan'ın karşısına yenilikçi kanadın adayı olarak çıkan Abdullah Gül'ün, parti binalarına 
sokulmaması için talimat verdiği ortaya çıktı.  

19 Nisan 2000 Masayı devirip bardağı kırdılar  
Satranç töreninde ince mesajlar  
Çankaya'da düzenlenen 1999 Satranç Kupası ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Demirel, Anayasa değişikliğinde başarısız 
olan hükümete dokundurdu. Demirel, masayı devirmeden önce, üzerindekilerin kırılıp, kırılmayacağını görmek gerektiğini 
söyledi. CUMHURBAŞKANI Demirel, dün Çankaya Köşkü'nde düzenlenen 1999 Satranç Kupası ödül töreninde satranç oyununun 
inceliklerini anlatırken, görev süresinin uzatılmasını sağlayacak Anayasa değişikliği girişiminde başarısız olan hükümete de ince 
mesajlar verdi. Demirel, özetle şunları söyledi:  
KIRILACAĞINI BİLMELİYDİN Kişinin önünde satranç tahtası her gün vardır. Birinci hamle, birinci hamle karşısında karşı hamle, 
karşı hamleye yapılabilecek hamle... Eğer kişi 3-4 hamleyi doğru dürüst tasavvur edebiliyorsa başarıya giderken önemli bir 
imkana sahiptir. ‘Şu masayı bir devirelim de sonra bakarız icabına...’ Üzerinde cam var, su var, sürahi var. Sonra elinizi 
arkanıza bağlayıp, ‘Masayı devirdik ama döküldü, kırıldı.’ Onun kırılacağını daha önceden bilmeliydin. Kırıldı ne oldu? Zarar 
edersin. İŞİ TESADÜFE BIRAKMAK Aslına bakarsanız hiçbir şey tesadüfi değildir ama herşeyin istisnası olduğu gibi bunun da 
istisnası vardır. Bazı şeyler tesadüfidir. Ama genelde insanoğlu hesaplarını tesadüflere göre koymaz. İnsanoğlu başarı istiyorsa, 
aklın gereğine göre işini tanzim edecektir. Başarı talip olanındır. Ama ona talip oluyorsanız başarı olur. Başarı için akıl denen 
hazineyi iyi çalıştırmak lazım. AKLINIZI KULLANIN Benim ısrarla üzerinde durduğum şey, aklın kullanılması hadisesidir. Akıl 
denen muhteşem varlığı insanların büyük kısmı kullanmaz. İhtiyaç da duymazlar. Dünyaya gelirler ve dünyadan o pırıl pırıl 
akılla birlikte çeker giderler. MAT OLMAK EN KOLAYI Aynen satrançta olduğu gibi, oturuyorsun, çok acemice aletlerini 
kullanıyorsun. 3-4 hamle sonra mat olup çıkıyorsun. Mat olup çıkma en kolayıdır. Ama mat edip çıkmak lazım. Başarının adı mat 



etme, başarısızlığın adı mat olmadır. SATRANÇ BİR SAVAŞTIR Bir savaş var orta yerde. Mutlaka dövüş şeklinde olması şart 
değil. Çeşitli mücadeleler de bir savaştır. Herşey bir savaşa tekabül ediyor. Savaşanlar savaşa ‘kaybedelim’ diye girmezler. 
Satranç bir savaştır. Savaşta talih de şarttır.  

21 Nisan 2000 Bir Türk takımı Galatasaray, futbol tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'nda finale yükselme başarısı gösterdi. 

24 Nisan 2000 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dün tüm yurtta ve KKTC’de coşkuyla kutlandı. TBMM'nin de 80. açılış yıldönümü 
olan dün Başkent'teki kutlamalar, cumhurbaşkanı adaylığı kulislerinin gölgesinde yapıldı. 

25 Nisan 2000 Suriye ile savaşın eşiğinden döndük  

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden ayrılarak, bu ayın başında Londra Büyükelçiliği görevine başlayan Büyükelçi Korkmaz 
Haktanır, Müsteşarlık görevinde geçirdiği iki buçuk yıl içinde yaşadığı en zor anı Hürriyet'e anlattı.  

Geçen 2,5 yıllık süre baktığınız konular içinde sizi en çok sıkıntıya sokan hangisi oldu?  

Geriye dönüp 2,5 yıllık sürece baktığımızda, savaşa yaklaştığımız en yakın nokta herhalde Suriye kriziydi. Atılacak fazla bir adım 
kalmamıştı. Bir de Öcalan'ın Suriye'den çıkartılmasını izleyen bir dönem var. İşte Rusya'ya gitti, barındırılmadı, neticede 
İtalya'da uzunca bir süre kaldı. En zahmetli dönem oydu. Batı Avrupa'da kalması ve oradan terör örgütünü yönetebilmesi bir 
sorundu. Terör devam ediyordu. Dolayısıyla adaletten, yargıdan kaçırılması, bizim Batı ile aramızda yıpratıcı etkileri oldu. İtalya 
ile bir dönem yaşadık bunu. Sonra bunu onarma aşamasına girdik.  

Suriye ile savaştan başka seçenek yok dediniz. Savaşa ne kadar yaklaştık?  

Bence çok yaklaştık. Mısır'ın arabuluculuğu ve İran'ın arabulucuğuyla biz onlara talebimizi ilettik. Sınırda gizli bir görüşme ve 
anlaşma aranması oldu. Ama oraya giderken taleplerimiz belliydi. Teslim edeceksiniz, ilişkilerinizi keseceksiniz, denetleme 
mekanizması, işbirliği mekanizması kuracağız vesaire.... Bunlarla gidildi. Eğer arabuluculuklar olmasaydı çok kritik bir noktaya 
gelmişti mesele. Fazla bir seçenek kalmamıştı ortada.  

Suriye'ye karşı bu tırmanma stratejisi başlatıldığında savaşa yaklaşılacağı olasılığı hesaba katılmış mıydı?  

Bu belliydi. Yani o adım atıldıktan sonra oraya gidileceği görülüyordu. Belki tırmanışı çok süratli oldu. Ama o taleplerimizin kabul 
edilmesi, ve Adana görüşmelerinde anlaşmaya varılması sayesinde kriz geride bırakıldı. Beklenenden çok daha hızlı tırmandı. 
Şimdi çok farklı ilişki yapısına gidiş var Suriye ile. (Bu röportaj 24 Mart 2000 tarihinde yapılmıştır.)  

Savaştan başka bir seçeneğimiz kalmamıştı  

Yunanistan’ın iyi niyetli olduğunu kabul etmeliyiz  

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir iklim doğdu. Siz bu iklimde Yunanistan'ı ne kadar samimi 



görüyorsunuz.  

Bir değişim olduğu doğru bence. Dolayısıyla psikolojik engeller de yıkıldı. Aslında bu engeller yapaydı. Özellikle 1980'lerden bu 
yana Yunanistan'da belirli bir partinin çok olumsuz koşullandırmasıyla kendi kamuoyunda yarattığı bazı korkular etrafında bina 
edilmiş engellerdi. Geçirdiğimiz tecrübeler bunların yıkılmasını sağladı. Bu engellerin tekrar inşaa edilebileceğine inanmıyorum. 
Dolayısıyla bunları geride bıraktık.  

Bizim için o dönem önem taşıyan Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı terörle bağlarını kesmesiydi, bu bağlarını koparmasıydı. Kenya 
hadisesinden sonra sayın bakanın bir mektubuyla terörizme karşı işbirliği önerdik. Ona gelen cevapta daha geniş bir çerçeve 
önerildi. Neticede bu süratle kabul edildi ve diyalog süreci içine girildi. Bu diyalog süreci çok başarılı yönetildi iki tarafça da. 
Neticede bildiğiniz 6 ana konuda çeşitli anlaşmalara, mutabakatlara ulaşıldı. Buraya kadar da iki taraf da çok samimi davrandı. 
Çok sağlıklı biçimde yürütüldü. Bu anlaşmalar ne kadar önemli, ne kadar önemsiz tartışmaları da oldu. Bence önemlidir, bunca 
yıl yapılmamıştır, şimdi yapılabildi.  

Şimdi bunların uygulama aşaması var önümüzde. Ondan sonra diyalog sürecinin kesilmeyip, daha zorlu konularda devam 
etmesidir. Bizim arzumuz da budur. Görüşlerimiz karşı tarafa aktarıldı. Böyle bir süreç içindeyken bizim yaptığımız gibi karşı 
tarafın da bize iyiniyetle yaklaşacağını kabul etmemiz gerekiyor. Yoksa süreç zaten gitmez. Ne kadar iki ülke başarılı olabilecek, 
daha özlü sorunlar üzerinde her iki tarafı da tatmin edecek çözüme ilerlemekte ne şekilde davranacaklar, bunlar önümüzdeki 
dönemin işleri. Fakat iki tarafın da çok dikkat edeceği bir nokta var: o da bu sürecin, bu yakınlaşmanın iki ülkenin kamuoyunca 
da güçlü biçimde desteklenmesi. Bunu kuşkusuz iki taraf da dikkate alacaktır.  

VER ÖDÜNÜ, GİR AB'YE YAKLAŞIMI YANILGIDIR  

Helsinki kararından sonra şu görüşü de sık sık işitmek mümkün. AB'ye girilmesi Türkiye için çok iyi olacak. Kıbrıs 
konusunda yeni bir muhasebe yapılması hem Kıbrıs'ta, hem Ege'de belli ödünler verilip, biraz esneklik 
gösterilmelidir...  

O yaklaşımlarda bence büyük bir yanılgı dozu var. Yanılgı da şuradan kaynaklanıyor: Tabii milli menfaatler var, bir de milli 
menfaatler içinde yaşamsal olanları var. Yani kırmızı çizgileri çekilen yerler var. Oralarda esneklik gösteremezsiniz. Esnekliğiniz 
orada sınırlıdır. Tabii, olumlu yaklaşalım, çözmeye çalışalım. Ama bütün sorunları bir denge içinde çözmek lazımdır ki, o içimize 
sinsin. O yorumların yansıttığı şekilde ben taviz vereceğim de bazı sorunlar gündemden kalkmış olacak... Bence bu yanıltıcıdır. 
O takdirde bu sorunlar gerçekte çözülmez, olsa olsa başka bir şekil alır, karşımıza şekil değiştirmiş olarak çıkar, bölgesel başka 
tehlikelere yol açar. Ve o zaman kendinizi savunduğunuz değerler hakkında da başkalarına çok yanlış izlenimler verirsiniz. 
Dolayısıyla bu çizgileri çok sağlıklı çizmek lazım. Tabii ki, sorunları çözmek için uğraşalım ama, çıkarlarımızı gözeten şekilde, 
başkalarının çıkarlarını da dikkate alarak, bunları uzlaşma ve bir denge içinde çözmeye çalışalım. Yoksa sırf bizim çabamızda, 
bizim vereceğimiz tavizlerle herhangi bir sorunun çözülmesi söz konusu değildir.  



KORKMAZ HAKTANIR  

Büyükelçi Korkmaz Haktanır, 1 Kasım 1997- 31Mart 2000 tarihleri arasında toplam 2.5 yıl süreyle Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı olarak Dışişleri bürokrasisinin en kilit görevinde bulundu. 1943 Menemen doğumlu olan Haktanır, liseyi Robert 
Kolej'de okuduktan sonra Mülkiye'nin diplomasi şubesinden mezun oldu ve 1965 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Birleşmiş 
Milletler, Nato, Hindistan ve Lefkoşa Büyükelçiliklerinde görev yaptı. Kariyerinin önemli bir bölümü özellikle merkzedeki 
görevleri Kıbrıs dosyası üzerinde geçti. 1991 yılında Büyükelçi ünvanı alarak İran'a gitti. 1994-96 yılları arasında da Polonya 
Büyükelçiliği yaptı. 1996-97 yılları arasında merkezde önce müsteşar yardımcılığı görevinde bulundu, ardından müsteşarlığa 
yükseldi.Londra Büyükelçiliği’ne tayin edildikten sonra Galatasaray- Leeds maçı sırasında ilgi göstermediği gerekçesiyle çok 
yoğun eleştidiler aldı. Haktanır, evli ve iki çocuk babası.  

1 Mayıs 2000 Dünya Bankası, Türkiye'nin 33 yılda ortalama yüzde 4.3'lük büyüme hızıyla, dünyanın en hızlı büyüyen 7'nci ekonomiye sahip 
olduğunu açıkladı. 

5 Mayıs 2000 Ajan alarmı  
Başbakanlık, yabancı misyon temsilcilerinin özellikle alt kademelerle ilişki kurup bilgi sızdırdığı duyumları üzerine alarma geçti. 
Tüm kamu kurumlarına gönderilen genelgede, ‘‘dikkatli olun’’ talimatı verildi.  

7 Mayıs 2000 Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu'yu, 7 yıl önce otomobiline bomba koyarak öldüren 7 kişi İstanbul'da ele geçti. 

11 Mayıs 2000 Zanlılar, Uğur Mumcu'nun otomobiline bombayı koyan İran Gizli Servisi'nin (SAVAMA) 3 ajanını teşhis etti. 

12 Mayıs 2000 Kongre öncesinde gizlice gerçekleştirilen tüzük değişikliği, Fazilet Partisi'nde deprem yarattı. Yenilikçilerin başkan adayı 
Abdullah Gül, bu gelişmeyi ‘‘üzüntü verici’’ diye niteledi. 

13 Mayıs 2000 Köylüler ihbar etti  
28 Şubat sürecini başlatan ‘Kudüs Gecesi’nin yaşandığı Ankara'nın Sincan İlçesi'nde köylüler, dün bir tarlaya atılmış olarak çok 
miktarda cephanelik olduğunu ihbar etti. 

15 Mayıs 2000 FP kongresinde tribünlerin büyük desteğini alan Gül, Erbakan'ın tüm ağırlığını koymasına rağmen 521 oy aldı. Ancak Kutan 633 
oyla yine genel başkan kaldı. Mumcu suikastı zanlısı Hasan Kılıç'ın verdiği isimlerden önceki gece gözaltına alınan Hakkı Şanlı ile 
Necdet Yüksel'in Ahmet Taner Kışlalı suikastı zanlısı olduğu iddia edildi.  

16 Mayıs 2000 Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5 Mayıs 2000 tarihinde Cumhurbaşkanı seçildi. Ancak, 9. 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Anayasa uyarınca 7 yıllık süresinin 16 Mayıs 2000 tarihinde dolması nedeniyle, bu tarihte 
yemin ederek görevine başladı. Kışlalı suikastı zanlısı Necdet Yüksel'in gösterdiği Sincan'daki ikinci cephanelikte dün ele geçen 
silahlar dudak uçuklattı. 

16 Mayıs 2000 Ve kupa bizim… 

20 Mayıs 2000 Laiklik dersi  
Gençleri kabul eden Başbakan Ecevit, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş Uygarlık hedefini anımsatarak, ‘‘Bu kadar iddialı hedef, Türk 
ulusuna olan güvenini gösteriyor’’ dedi. Ecevit, gençlerin laikliği ve cumhuriyeti korumalarını istedi.  
Gençler demokratik cumhuriyete sahip çıkın  

21 Mayıs 2000 Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazanmasından sonra iki Türk boksörü de tüm rakiplerini yenip Avrupa Şampiyonu oldu. 

22 Mayıs 2000 Emniyet: Çelişki yok  



Kadir ERCAN 
 
Faili meçhul 17 cinayeti, aynı kişilerin üstlenmesi ve olay yeri tatbikatlarındaki çelişkili ifadeler kafaları karıştırdı. Emniyet'ten, 
‘‘Bazı şeylerin açıklanması sakıncalı. Mahkemede her şey ortaya çıkacak. Deliller kesin’’ açıklaması yapıldı.  
UĞUR Mumcu ve Muammer Aksoy cinayetlerinin faillerinin ifadelerindeki çelişki ve soru işaretleri, akılları karıştırdı. Polis 
yetkililerinin açıklamalarında Mumcu suikastını iki ayrı grubun üstlenmesi gibi çelişkili bir durum belirirken, Aksoy suikastıyla 
ilgili olarak zanlının söyledikleri de Aksoy'un oğlunu ikna etmedi. Polis dün, ‘‘Bize göre hiçbir çelişki sözkonusu değil’’ derken, 
DGM de ‘‘Her şey mahkeme safhasında ortaya çıkacak, sizin kafanızdaki çelişkiler giderilecek. Hazırlık tahkikatı gizli olduğu için 
şu anda bazı şeylerin açıklanması sakıncalı’’ bilgisini verdiler.  
UĞUR MUMCU SUİKASTI  
11 Mayıs 2000 Perşembe günü, Tevhid Grubu üyesi olduğu bildirilen zanlılar Yusuf Karakuş ile Abdulhamit Çelik'e Mumcu'nun 
sokağında tatbikat yaptırıldı. Karakuş ‘‘Mumcu'nun sokağına aşağıdan girdik. Yanımda 4 İranlı vardı. Ben nöbetçi kulübesindeki 
polisi oyaladım. İranlı'nın biri otomobilde kaldı. Diğer üç İranlı Mumcu'nun otosuna bombayı koydu. Bu sırada saat 08.30'du’’ 
dedi. 20 Mayıs 2000 Cumartesi günü Mumcu'nun sokağında ikinci kez tatbikat yaptırıldı. Bu kez Kudüs Savaşçıları adlı terör 
örgütünün üyesi oldukları öğrenilen Ferhan Özmen ve Necdet Yüksel'e yaptırılan tatbikatta, zanlılar ilk grubun aksine, 
‘‘Mumcu'nun otosuna bombayı biz koyduk. İranlı 4 kişi koymadı’’ dediler. Özmen ve Yüksel, ‘‘Mumcu'nun sokağına, yukarıdan, 
Çayhane Sokak tarafından girdik’’ dediler. İkinci gruptakiler, ‘‘Bombayı 22 Ocak Cuma gecesi saat 22.00-22.30 sularında 
yerleştirdik’’ dediler.  
HANGİSİ DOĞRU? Polise göre bomba, Kudüs Savaşçıları tarafından 22 Ocak 1993 Cuma gecesi saat 22.00-22.30 sularında 
konuldu. Ferhan Özmen'in ‘‘Bombayı ben yaptım. Necdet Yüksel ve firari Oğuz Demir de Mumcu'nun otosuna koydu’’ şeklindeki 
ifadesi, polise göre doğru. Tevhid grubu ise bu olayda hedef saptırma görevini üstlendi.  
MUAMMER AKSOY SUİKASTI  
Yapılan balistik incelemelerde, Aksoy'u öldüren kurşunların, Sincan'da tarlada bulunan 7.65 mm. çapındaki Beretta marka 
tabancanın namlusundan çıktığı kesinleşti. Polis, bu incelemelerde bulunan kovandaki iğne izine de bakıldığını, bu izlerin 
tuttuğunu, ancak asıl sonucun namlunun bıraktığı balistik izle saptandığını vurguladı.  
DELİL KESİN Cinayet zanlısı Ferhan Özmen'in, ‘‘Aksoy'u susturuculu Beretta ile vurdum. O sırada üzerinde mont vardı. 
Tabancayı kanalizasyona attım’’ şeklindeki ifadeleri ise kafaların karışmasına neden oldu.  
Olayın tanığı olan çiçekçi, Aksoy'un eşi Ülke Aksoy ve oğlu Arın Aksoy ise silah sesleri duyduklarını söyledi. Yani silahta 
susturucu kullanılmamıştı. Arın Aksoy ayrıca babasının mont değil, palto giydiğini belirtti. Polis, zanlı Ferhan Özmen'in kafa 
karıştırmak için böyle ifade verdiğini ileri sürdü. Polisin savını doğrulayan en önemli deliller ise silahın balistik muayene 
sonuçları ve tarlaya gömülürken sarıldığı naylonda Ferhan Özmen'in parmak izinin bulunması. Silah uzmanları da el yapımı 
susturucuların patlama sesini azalttığını ama hiçbir zaman yok etmediğini belirttiler.  
KIŞLALI SUİKASTI  
Prof. Ahmet Taner Kışlalı 21 Ekim 1999'da, Çayyolu Engürü Sitesi 3 numaralı evinin önünde parkettiği otomobilinin ön camına 
yerleştirilen bombalı paketi alırken meydana gelen patlamada öldü.  
Kışlalı suikastını kendilerinin yaptığını söyleyen Ferhan Özmen ve Necdet Yüksel, ‘‘Yanımızda Oğuz Demir ve Rüştü Aytufan da 
vardı. Ferhan bombayı yaptı. Necdet, Oğuz ve Rüştü, üç kişi bombayı koyduk. Bomba harekete duyarlıydı. Yerleştirmeden önce 
patlamasın diye Serkisof cep saatiyle güvenlik sistemi yaratmıştık’’ dediler. Ferhan Özmen, ‘‘Bomba düzeneğinin son 
bağlantısını olay yerine geldiğimiz otomobilde tamamladım’’ dedi. Necdet Yüksel, yer gösterme sırasında bombayı nasıl 
koyduklarını anlatırken, DGM savcısıyla birlikte Kışlalı'nın sitesini arkadan dolaştı. Zanlıların ellerinde bombayla 400 metre 
dolaşması riskli bulundu.  



Kışlalı suikastında kullanılan bombadaki tüm malzemelerin benzerleri, Sincan'da ortaya çıkarılan cephanelikte bulundu. 
Bombada kullanılan bilyadan, serkisof cep saatine, plastik patlayıcıdan kabyola, telin cinsine, pilin markasına ve kullanılan 
fünyeye kadar her madde örtüştü. Üstelik Sincan'da tarlada bulunan malzemelerin üzerinde Ferhan Özmen ile Necdet Yüksel'in 
parmak izleri çıktı. Polis, çelişki iddialarına karşı, ‘‘Bunlardan daha sağlam delili olur mu?’’ sorusunu yöneltti.  
Maskeli tatbikatın sırrı  
BOMBALI suikast zanlıları Ferhan Özmen ile Necdet Yüksel, dün DGM'ye götürülürken başlarına yine kar maskesi takıldı.  
Bir polis şefi, maskeler için şunları söyledi:  
‘‘Ferhan Özmen, kendisine bağlı teröristler tarafından kod isimleriyle tanınıyor. Bu teröristler Özmen'in gerçek kimliğini bilmiyor. 
Onunla bağlantılı olan kişilerin, fotoğraflarını gazete ve televizyonlarda görüp, yakalandığını anlamamaları için yüzünü gizledik.’’ 
Aynı yetkili, ‘‘Aranan başka sanıklar da var. Tüm TV'lerden canlı yayınla yakalanan iki kişinin görüntüleri geçseydi, bu kişilerin 
de dikkatini çekerdi’’ dedi. Yetkili ‘Zanlıların fotoğrafları yayınlanmıştı, zaten tanınıyorlar’ sorusuna da, ‘‘Yayınlanan o fotoğraflar 
zanlıların son haline fazla benzemiyor’’ karşılığını verdi.  
Bazı polis yetkilileri ise kar maskesinin suikaste karşı güvenlik amacıyla giydirildiğini savundular. Bir yetkili ‘‘Bu korunmak 
istenen bir hedefin bindiği aracın aynısından konvoya iki tane daha koymak gibi. Yani ‘iki boş bir dolu' taktiği’’ dedi.  
Bu arada sorgu sırasında zanlıların yüzünde morluklar oluştuğu, bunların gizlenmesi için kar maskesi taktırıldığı iddiası da 
ortaya atıldı. DGM Başsavcısı Cevdet Volkan, Cumhuriyet Savcıları Hamza Keleş ve Şemsettin Özcan tarafından 5 saat boyunca 
sorgulanan Necdet Yüksel, Ferhan Özmen, Mehmet Gürova, Celal Aytufan, Musa Koca, Mehmet Kasap ve Hakkı Selçuk Şanlı 
daha sonra tutuklanma talebiyle yedek hakimliğe sevkedildiler.  
EHUD SEDAN SUİKASTI  
İsrail Büyükelçiliği Güvenlik Ateşesi Ehud Sedan, Mumcu'dan iki ay sonra 7 Mart 1993'te, otomobilini Çankaya Simon Bolivar 
Caddesi 4. Basın Sitesi önüne parketti. Semt pazarından alışveriş yapan Sedan, otomobilini çalıştırdığında tıpkı Mumcu gibi 
yaşamını yitirdi.  
Suikastten sonra kendisini tanıyan bir yetkili şu bilgiyi verdi:  
‘‘Ehud Sedan patlayıcı ve istihbarat uzmanıydı. Kimse onu takip edemezdi. Kendisi takip ve istihbarat konusunda müthiş bir 
uzmandı. Bu basit bir suikast olarak değerlendirilmemeli. Bu işte gizli servislerin parmağı var.’’  
Ferhan Özmen ve Necdet Yüksel ise şu ifadeyi verdiler:  
‘‘Sedan'ı öldürmemizi İranlılar istedi. Kendisini takip ettik. Hafta sonları semt pazarına gittiğini belirledik. Evinin önünde bomba 
koyamazdık. Çok iyi korunuyordu ve otomobilinin altına her defasında bakıyordu. En uygun yer pazar alışverişinden dönüşüydü. 
Pazar dönüşü otosunun altına bakmıyordu. Sedan pazara girdiğinde, bir dakika içinde bombayı koyduk.’’  
Zanlılar, istihbarat ve takip konusunda dünya çapında uzman bir güvenlik uzmanı olan Sedan'ı nasıl takip ettiler. Sedan bunları 
nasıl farketmedi?  
Ancak polise göre, Sedan suikastinde kullanılan bomba da da Mumcu'da kullanılanın aynısı. Sincan'da bulunan cephanelikte 
Sedan suikastında kullanılan tüm malzemeler ele geçirildi. Hiç bir çelişki yok.  
Bahriye Üçok bombasındaki el yazısı tutuyor  
İLAHİYAT Fakültesi öğretim üyesi ve SHP Parti Meclisi üyesi Doç. Bahriye Üçok, Muammer Aksoy'dan 5 ay sonra, 6 Ekim 
1990'da Köroğlu Caddesi üzerindeki evine Ekspres Kargo'dan gönderilen bombalı paketi açarken, yaşamını yitirdi.  
Üçok'a gönderilen bombalı paketin üzerinde, ‘Gönderen. İlmi Araştırmalar Vakfı. Çemberlitaş/İstanbul’ yazıyordu. Kitap şeklinde 
hazırlanan paketin içine plastik patlayıcı konulmuş ve patlama düzeneği açıldığı anda patlayacak şekilde ayarlanmıştı. Bombalı 
paketin 3 Ekim 1990'da İstanbul Perşembepazarı Hırdavatçılar Çarşısı No. 104 Karaköy İstanbul adresinden gönderildiği 
belirlendi. Hatta o sırada kargo şirketinde görevli Gülay Calap, daha sonra PKK'ya katıldığı gerekçesiyle soruşturma geçirdi.  
Ferhan Özmen ifadesinde, Bahriye Üçok bombasının da kendisinin yaptığını itiraf etti. Bombalı paketin üzerindeki el yazısıyla 



Özmen'in el yazının aynı olduğu saptandı. Bomba İstanbul'dan gönderildiği için Üçok'un evinde Özmen'e tatbikat yaptırılmadı.  
Sincan'da bulunan cephanelikte C-4 patlayıcılar ve Üçok'a gönderilen bombada saptanan her türlü madde bulunduğu için çelişki 
bulunamadı.  

23 Mayıs 2000 YÖK, tüm uyarılara karşın türban yasağına uyulmayınca, Fethullah Hoca'nın Fatih Üniversitesi'ne bağlı Hemşirelik 
Yüksekokulu'nu kapattı. 

24 Mayıs 2000 Dışişleri Bakanı Cem, İran konusunda kesin bir kanıt bulunmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Sezer'e ‘‘Tahran'a gidip 
gitmemek takdiri sizindir’’ dedi. 

25 Mayıs 2000 Hizbullah'ın yakalanan kilit ismi Hacı İnan'ın örgüte ‘‘İntikam dönemi başlamıştır. Şimdi kısasa kısas zamanı. Sizi izleyen polis, 
asker görürseniz öldürün. Çatışmada kaçmayın’’ diye talimat yolladığı belirlendi. 

28 Mayıs 2000 Rum'a bomba gibi cevap 
İsveç Büyükelçisi'nin Türk eşi, bir toplantıda, Kıbrıs Rum Büyükelçisi'ne ‘‘Çok ileri gitmeyin. Güney'i de alırız, işsiz kalırsınız’’ 
dedi. 

30 Mayıs 2000 İran: Bizi eski rejimle karıştırmayın  
İran Sanayi Bakanı Shafei, Tahran'daki Dış Ticaret Müsteşarı Kürşad Tüzmen'e, ‘‘İran artık farklı. Türkiye ile samimi ilişkiler 
kurmak istiyoruz’’ mesajı verdi.  

1 Haziran 2000 Fehriye Erdal'ın Türkiye’ye iade edilmemesi Belçika hükümetini zora soktu, ‘‘Zafer yine katillerin mi olacak’’ sorusuna yol açtı. 

3 Haziran 2000 SEKA Soruşturma Komisyonu, MHP oylarıyla, ANAP Lideri Mesut Yılmaz'ı Yüce Divan'a sevk kararı aldı.  

5 Haziran 2000 Konuşup her şeyi anlattı 
İran'ın yurtdışı terör faaliyetlerini yöneten baş istihbarat yetkilisi Türkiye'ye kaçtı. İranlı ajan konuştuğu için başta Uğur Mumcu 
olmak üzere tüm faili meçhuller aydınlandı.  

7 Haziran 2000 500 trilyonluk hayali ihracat ve gümrük vurguncusu Yasin Altınbaş, ‘‘Birçok devlet görevlisine rüşvet verdim’’ dedi. Dün sabaha 
karşı 05.41'de meydana gelen ve Merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş İlçesi olan 5.9 büyüklüğündeki depremde binlerce ev ağır 
hasar gördü. Çubuk ve Orta ilçelerinde 3 kişi öldü, 81 yaralı var. 

9 Haziran 2000 Tarihte ilk kez bir Diyanet İşleri Başkanı, Katolik áleminin merkezi Vatikan'da, bugün Papa'yla baş başa görüşecek. Başbakan, 
bürokraside yükselebilmek için Doğu ve Güneydoğu'da hizmet zorunluluğu getiren bir hazırlık başlattığını açıkladı. 

11 Haziran 2000 Hafız Esad'ın ölüm haberi Ankara'ya dün akşam saatlerinde Şam Büyükelçiliğimiz tarafından ‘‘acil kodu’’uyla bildirildi. 
Ortadoğu'nun kilit isminin ölümü bir anda Ankara'yı hareketlendirdi. 

14 Haziran 2000 Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminden İtalya'da cezaevinde yatan Ağca, affedilip Türkiye'ye iade edildi. 

16 Haziran 2000 Tarihte ilk kez bir Diyanet İşleri Başkanı, Katolik áleminin merkezi Vatikan'da, bugün Papa'yla baş başa görüşecek.  

17 Haziran 2000 SEZER'İN İLK MESAJI 
Cumhurbaşkanı Sezer, dün Meclis'e ve hükümete mesajlar verdi: İdamı kaldırırsanız iyi olur. Düzenleme, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi kararını vermeden yapılmalı. 

20 Haziran 2000 MİLLİ TAKIMIMIZ İLK KEZ ÇEYREK FİNALDE 
Millilerimiz, ev sahibi Belçika'yı Hakan'ın golleriyle devirip, Avrupa Futbol Şampiyonaları'nda tarih yazdı. 

23 Haziran 2000 ANAP Lideri Yılmaz, koalisyonu sarsan dosyalardan Meclis'te aklandı. TBMM Genel Kurulu, Yılmaz ve eski Bakan Erez'in SEKA 



soruşturmasından Yüce Divan'a sevkine gerek görmedi. Oylamaya katılan 394 milletvekiliden 172'si sevk yönünde oy verirken, 
216'sı ise ‘ret’ oyu kullandı. 

26 Haziran 2000 Köktendinci Akit Gazetesi, önceki gün ölen Emekli Oramiral Güven Erkaya için kin dolu yalanlara yer verdi. Gazete, ‘‘Erkaya çok 
içmekten öldü’’ iftirası attı. 

28 Haziran 2000 İslam Konferansı Örgütü toplantısında Malezya Başbakanı Muhammed, ‘‘Gericiler yüzünden Müslümanlık hızla geriye gidiyor’’ 
dedi. 

1 Temmuz 2000 Uzanlar'ın önce Çukurova, dün de Kepez Elektrik şirketlerinin evrakına el konulmasında, yıllardır bu gruptan tehdit aldığı halde 
yılmayan cesur bir bürokratın kararlılığı var. 

3 Temmuz 2000 Türk sinemasının "Şarlo"su Kemal Sunal, bugün bir kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Kemal Sunal, Türk sinema tarihinin en 
büyük iz bırakan şahsiyetlerinden biri oldu. İçimizden bir figür olarak ortaya çıktı ve kitleleri sinemalara çekti. Onu unutmamız 
mümkün değil! 

5 Temmuz 2000 Çöl sıcakları geldi. Dün Ege ve Akdeniz kavruldu. Antalya’da sıcaklık 47 dereceye çıktı. Meteoroloji, bugün İstanbul'da sıcaklığın 
gölgede 36 derece olacağı uyarısında bulundu. 

6 Temmuz 2000 Erbakan, ‘‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’’ suçundan verilen 1 yıl hapis cezasının Yargıtay'da oybirliği ile onanmasıyla ömür 
boyu siyasi yasaklı oldu. 

8 Temmuz 2000 Ankaralı Doç. Haldun Karagöz, by-pass’ı yarım saate indirip, hastayı ertesi gün ayağa kaldıran yöntemiyle dünya basınına konu 
oldu. 

11 Temmuz 2000 Yurtiçi ve yurtdışında 1.9 milyar dolarlık satış rakamına ulaşan Turkcell, bugün New York Borsası'nda işlem görmeye başlıyor. 

14 Temmuz 2000 Ibret: Sağlık Bakanı Durmuş, incelemelerde bulunmak için gittiği Trabzon'da kendisini kapıda karşılamayan Numune Hastanesi 
Başhekimi'ni makamından kovdu. 

25 Temmuz 2000 Ankara'da Hizbullah davasını açarak bu örgütün bağlantılarını sergileyen DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel ile Yargıtay Başsavcısı 
Vural Savaş'ın kızlarına Hizbullah'ın suikast planladığı ortaya çıktı. 

28 Temmuz 2000 Tekno Matbaa Mürekkepleri Fabrikası'nda, bugün öğle saatlerinde üç büyük patlamaya yolaçan yangın, Topkapı'yı cehenneme 
çevirdi. 

31 Temmuz 2000 Çankaya ile YÖK arasında krize neden olan 9 Eylül Üniversitesi rektörlüğüne, en çok oyu alan Prof. Dr. Emin Alıcı atandı. 

3 Ağustos 2000 DİE, Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Toptan eşya fiyatları yüzde 1.0 artarken, tüketici fiyatları yüzde 2.2 arttı. 
Yılbaşından bu yana tüketici fiyatlarıyla enflasyon 19.6 oldu. Yıllık enflasyon hedefi yüzde 25 idi. 

5 Ağustos 2000 Başarısızlıkla sonuçlanan Camp David zirvesinin ardından destek istemek için Türkiye'ye gelen Arafat ilk olarak Başbakan 
Ecevit'le görüştü. Cumhurbaşkanı Sezer ve Demirel'le de görüşen Arafat bugün Türkiye'den ayrılacak. 

7 Ağustos 2000 Milletin parası: İzmir'deki ‘‘Balina Operasyonu’’nda 50 trilyonluk yolsuzluğun belgelendiği açıklandı. İzmir Emniyet Müdürü 
Hasan Yücesan, ‘‘İzmir'de çeşitli şirketlerin 1998 ve 1999 yıllarında 1.5 katrilyon liralık yolsuzluk belirledik. İhracat kolaylığı 
mevzuatını istismar edenler, devleti trilyonlarca lira dolandırıyorlar’’ dedi. 

8 Ağustos 2000 Başbakan Ecevit, dünkü basın toplantısında sitemkár bir tavırla Sezer'in kendisiyle görüşmek istemediğini söyledi. Ecevit'in 
televizyonlardan canlı yayınlanan bu sözleri, herkesi şaşırttı. 

9 Ağustos 2000 Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında, Galatasaray, deplasmanda İsviçre’nin Saint Gallen takımı'nı Jardel'in iki 



golüyle 2-1 mağlup etti. 

10 Ağustos 2000 Başbakan Ecevit başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı'nın veto ettiği kararnameyi "aynen" geri gönderme 
kararı aldı. Ecevit, "imzalamak Cumhurbaşkanının içine sinmiyorsa, Anayasa Mahkemesi'ne başvursun" dedi. 

14 Ağustos 2000 Memurlarla ilgili Kanun Hükmünde Kararname, Başbakan Bülent Ecevit’in 1 sayfalık "üst yazısı" ve ekinde 15 sayfalık "bilgi 
notu" ile birlikte gerekçeli olarak bu akşam Cumhurbaşkanlığı’na ikinci kez gönderildi. 

15 Ağustos 2000 Ankara, 34 yıl aradan sonra AB'nin Kopenhag Kriterleri'ne uyum yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilen iki yeni konuda 
imza attı. 

17 Ağustos 2000 17 Ağustos felaketinin yıldönümünde depremde hayatını kaybedenler akşam saatlerinden itibaren başlayan ve saat 03:02'ye 
kadar devam eden etkinliklerle tüm yurtta anıldı. Depremzedelerin yüzlerindeki ifade, yakınlarını kaybetmenin acısını 
yansıtıyordu. 

21 Ağustos 2000 Cumhurbaşkanı Sezer, memurlarla ilgili KHK'yi ikinci kez iade etti. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada. Cumhurbaşkanı 
Sayın Ahmet Necdet Sezer, bugün 605 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Taslağı'nı Başbakanlığa geri göndermişlerdir" 
denildi. 

25 Ağustos 2000 2000 yılının futbol devi Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid'i de 2-1 yenip, UEFA Kupası'ndan sonra Süper 
Kupa'yı da kazandı. 

29 Ağustos 2000 BM, ‘Din Zirvesi’ne Türkiye'den resmi hiç kimseyi çağırmazken, ABD adına Kavakçı'yı davet etti. BM Genel Sekreteri Kofi 
Annan'ın himayesinde düzenlenen zirve, çağrılan ve çağrılmayan isimlerle skandala sahne oldu. 

31 Ağustos 2000 30 Ağustos resepsiyonunda zehir zemberek açıklamalarda bulunan Orgeneral Kıvrıkoğlu, ‘‘Devleti yıkmak isteyen binlerce 
memur var. Bunlar ülkenin altını oyuyor’’ dedi. Kıvrıkoğlu, ‘‘Hem bizi örnek gösteriyorlar, hem de bizdeki uygulamayı 
yapmıyorlar’’ diye siyasilere sitem etti. GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hüsayin Kıvrıkoğlu, memurlarla ilgili Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) konusunda suskunluğunu bozdu ve ‘‘İrticacı ve bölücü memurlar, ülkenin altını oyuyorlar. Devleti 
yıkmak isteyenler yüzlerce, binlerce memur var. Bunlar hergün devleti yıkmak için aleyhte çalışıyorlar’’ dedi. KHK krizinin 
başından beri konuşmayan Orgeneral Kıvrıkoğlu, 30 Ağustos davetinde, gazetecilerin tüm sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit ile başbaşa uzun süre sohbet eden Kıvrıkoğlu, konuklarını uğurladıktan sonra 
davetlilerin arasına katıldı. Orgeneral Kıvrıkoğlu, basın mensuplarının özellikle KHK ile ilgili sorularına açık ve net yanıtlar 
verirken, zehir zemberek sözler ile kamuoyuna önemli mesajlar iletti.  
GRUP KARARI ÖNEMLİ  
Genelkurmay Başkanı, bir soru üzerine, ‘‘Bu kararname için siyasiler çıkacak diyorlar. Ekim ayında çıkacak, deniyor. Zaten bu 
artık bir prestij meselesi haline geldi’’ dedi. Orgeneral Kıvrıkoğlu, ‘‘Asıl önemli olan da, uygulamadır, uygulamada ne olacak onu 
göreceğiz’’ diyerek şunları ekledi: ‘‘Eğer grup kararı alırlarsa, geçmesinde zorluk olmaz. Ama grup kararı almazlarsa, 5+5 gibi 
olabilir.’’ Bu uyarıcı sözlerden sonra Genelkurmay Başkanı'na, ‘‘Paşam, anladığım kadarıyla siz, KHK'nın geçtiği safhalardan ve 
geldiği bugünkü noktadan pek tatmin olmamışsınız. Yanlış mı algılıyorum?’’ diye sordum. Dikkatle seçtiği sözcükleri peşpeşe 
sıralayarak, şöyle yanıt verdi:  
BİNLERCE MEMUR VAR  
‘‘Nasıl tatmin olabiliriz? Devleti yıkmak isteyen her kademede binlerce memur var. Devleti yıkmak isteyenlerin, gidip elini 
öpenler de var. Kaymakamlardan tutun, en kilit noktalara ve alt kademelere kadar yayılmışlar. Devletin finans kuruluşlarında, 
karar noktasında olanların önemli bölümü temizlendi. Ama diğerleri oldukları yerde ve sürekli devletin aleyhine çalışıyorlar. 
Ülkenin birliğini yok etmek için her türlü çabayı gösteriyorlar ve siz hiç bir şey yapamıyorsunuz.’’  



TSK GİBİ YAPILMIYOR  
Genelkurmay Başkanı, Türkiye'de düzgün işleyen kurum olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin örnek gösterildiğini de hatırlatarak 
şöyle konuştu: ‘‘Hem bizi örnek gösteriyorlar, hem de bizdeki uygulamayı yapmıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Böyle bir yola sapan 
varsa, bunu tespit eder etmez içimizden atıyoruz. Madem ki, kurumların düzgün işlemesi isteniyor, onlar da böyle yapsın.’’  
Kıvrıkoğlu, terörle mücacedele konusunda TSK olarak üzerlerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiklerini de belirterek, şöyle 
devam etti: ‘‘Biz, üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Şimdi artık ekonomik, sosyal ve idari önlemlerin alınması gerekiyor. 
Bu hükümetin işidir.’’ Gülen hakkındaki iki farklı karar düşündürücü  
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, iki ayrı mahkemenin Run Cemaati Lideri Fethullah Gülen hakkında farklı 
kararlar vermesinin düşündürücü olduğunu belirterek, irticanın yargıya sızdığını savundu.  
Orgeneral Kıvrıkoğlu, bu konudaki sorulara da, şöyle yanıt verdi: ‘‘Bu konuda iki mahkemenin verdiği iki ayrı karar var. Farklı 
kararlar. Bu düşündürücü bir durum. Ancak, mahkemelerin kararları yargılamanın bittiği anlamına da gelmez. O dava sürecek. 
Bunlar her yere sızmış durumda ve bu konuda basına da önemli görevler düşüyor. Yazın ki kamuoyu gerçeği öğrensin. Yargıya 
da sızmış durumdalar.’’ Orgeneral Kıvrıkoğlu, son Askeri Şura Kararları ile ordudan atılanların içinde sadece Fethullah Gülen 
yanlılarının değil, Süleymancı ve Milli Görüş yanlısı olanların da bulunduğunu açıkladı. Kıvrıkoğlu, ordudan atılan 46 askerden 
11'nin Gülen yanlısı olduğunu da vurguladı. Basının, görevini tam anlamıyla yapmadığını belirten Orgeneral Kıvrıkoğlu, son MGK 
toplantısından sonraki yorumların gerçeği yansıtmaktan uzak olduğunu belirtirek, ‘‘Tabii açıklama olmadığı için, sizler de bunları 
yazacaksınız’’ dedi. Çürük kayısı benzetmesi  
ORGENERAL Hüseyin Kıvrıkoğlu, memurların yasal durumlarını düzenleyen 657 sayılı yasanın, irticacı ve bölücü memurlarla 
mücadele açısından yeterli olmadığını da söyledi. Org. Kıvrıkoğlu, yazarımız İsmet Solak'ın ''Paşam, bu yasa çıkıncaya kadar 
irtica ve bölücülükle mücadele 657 sayılı yasaya göre mi yapılacak?'' şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:  
‘‘657 sayılı yasa, irticacı ve bölücü memurlarla mücadele açısından yeterli olmuyor. Görüyorsunuz, bunlara sadece uyarı cezası 
verilebiliyor veya en çok 20 gün açığa alabiliyorsunuz. Sonra daha da bilenmiş olarak dönüyorlar ve çevrelerini de 
genişletiyorlar. Adalet böyle olamaz.’’ Orgeneral Kıvrıkoğlu, bu konuda çarpıcı bir örnek de verdi:  
‘‘Bu, kayısı sepetindeki çürük kayısılara benziyor. Bir sepette üç dört çürük kayısı olabilir. Bunları zamanında ayıklamazsanız, 
sepetteki diğer kayısılara da sirayet eder. O zaman bütün sepet elinizden çıkmış olur.’’  
Fener'den umutlu değilim Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun zehir zemberek açıklamalarının ardından bir 
gazetecinin sorusu, havayı yumuşattı. Gazeteci, Fenerbahçeli olduğu bilinen Orgeneral Kıvrıkoğlu'na takımını nasıl bulduğunu 
sordu. Fenerbahçe'den çok umutlu olmadığını belirten Kıvrıkoğlu, kuvvet komutanlarının tümünün de Fenerbahçeli olduğunu 
anımsattı. Kıvrıkoğlu, sohbeti bir espriyle noktaladı:  
‘‘Başka türlü terfi edemezler.’’  

1 Eylül 2000 Erbakan'ın hapse girmesini önlemek için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) iki kez yaptığı başvuruyu, Yunanlı yargıç 
Christos Rozakis reddetti. 

2 Eylül 2000 Milliler, etten duvar ören Moldova'yı ilk yarıda Okan, ikinci devrede de Emre'nin golleriyle devirdi. 2002 Dünya Kupası Grup 
Eleme maçlarına 3 puanla start aldı. 

3 Eylül 2000 Enflasyon, toptan eşya fiyatlarında 1990 yılından bugüne kadar ilk kez yüzde 50'nin altına indi. Devlet İstatistik Enstitüsü, 
ağustos ayında toptan eşya fiyatlarının yüzde 0.9, tüketici fiyatlarının yüzde 2.2 arttığını açıkladı. 

11 Eylül 2000 Başbakan Bülent Ecevit IMF ile imzalanan Stand-by anlaşmasından bu yana ilk kez rest çekti. Ecevit: "Politikaları siz değil. Biz 
belirleriz" 

13 Eylül 2000 Amerikalı bilim adamları Sinop açıklarında Karadeniz'in dibinde Nuh Tufanı döneminden kalan bir yerleşim bölgesi buldu. 



17 Eylül 2000 Halterde olimpiyat ve dünya rekorları kıran Halil Mutlu, İstiklal Marşımızı dünyaya dinlettirdi. Türk ulusunu sevince boğan Halil 
Mutlu, Sydney Olimpiyatları'nın ilk gününde, koparmada 138, silkmede 167.5, toplam 305 kilo kaldırarak 3 dünya, 3 olimpiyat 
rekoruyla altın madalyayı boynuna taktı. 

19 Eylül 2000 Milan yenilgisini unutturdu, Boğalar'ı İnönü'de boğdu. 
Yer beyaz gök siyah.. En büyük Beşiktaş.. Muhteşem taraftar 90 dakika boyunca böyle bağırdı. Siyah beyazlı futbolcular da 
yıldızlar topluluğu Barcelona'yı dağıttı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. 

23 Eylül 2000 Muğla Üniversitesi'nin ilahiyatçı rektörü, ‘‘Bir metrelik bez parçasını dinin sembolü haline sokmak İslam'a ihanettir.Dışarıda 
tezgáhlanan bu siyasi ve boş emellere alet olmayın’’ dedi. 

25 Eylül 2000 Gazeteci yazar Ahmet Taner Kışlalı'yı otomobiline bomba koyarak öldüren aşırı dinci terörist Rüştü Aytufan Adapazarı'nda 
yakalandı. 3 bombacıdan 2'si daha önce Umut Operasyonu'nda ele geçirilmişti. 

26 Eylül 2000 Cumhurbaşkanı Sezer, 3 kamu bankasının özelleştirilmesini öngören kanun hükmündeki kararnameyi, irticacı memurlar 
kararnamesinde olduğu gibi geri gönderdi. 
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Eylül 2000 Galatasaray, Avrupa Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında İskoçya’nın Glasgow Rangers takımını 3-2 yendi. Karşılaşmanın ikinci 
yarısında özellikle sol kanadı iyi kullanan sarı-kırmızılılar, üst üste buldukları gollerle sahada adeta coştular. 

26 Eylül 2000 Geri çevrilen kararnameler konusunu Cumhurbaşkanı Sezer ile görüşen Ecevit Köşk çıkışında "Cumhurbaşkanı Uzlaşmaya 
kapalı, kendini anayasa mahkemesi yerine koyuyor" dedi. Danıştay, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş hakkındaki 
sözleri nedeniyle soruşturma açılan Tayyip Erdoğan hakkındaki dosyayı Yargıtay'a gönderdi. 

3 Ekim 2000 Halkın en çok güvendiği kurumlarda Sezer, ordunun da önüne geçti. Taylor Nelson-Sofres ve Piar'ın araştırmasına göre halkın 
Sezer'e güveni Ağustos'ta yüzde 78.9’a yükseldi. 

8 Ekim 2000 Muhafazakár ANAR'ın FP'nin kalelerinde yaptığı ankette, türban ve 312, ‘‘En önemli olaylar’’ listesinin alt sıralarında yer aldı. 
Fazilet Partisi'nde şok yaratan ankette, üniversitelerde büyük sorun olarak gösterilen türban 4.4, Erbakan'ı hapisten kurtarmak 
için kalkması istenen 312'nci madde ise 2.9 puan alabildi. 

10 Ekim 2000 Türkiye, Irak'a 2. sınır kapısı açarak, ‘‘Kürt bölgesini ve Barzani'yi by-pass etmeye, ABD'ye Ermeni misillemesi yapmaya’’ 
hazırlanıyor. Gizlilik içinde yürütülen projeye göre, ikinci kapı Habur sınır kapısı ile Suriye sınırı arasındaki bölgede yer alacak. 

11 Ekim 2000 NATO tatbikatı çerçevesinde İzmir'e gelen 82 Yunan deniz piyadesi, 78 yıl sonra Türk topraklarına ayak basan ilk Yunan 
askerleri oldu. 

14 Ekim 2000 Yozgat´ın Saraykent ilçesi yakınlarında iki yolcu otobüsü çarpıştı, kazada 20 kişi öldü, 29 kişi de yaralandı. 

15 Ekim 2000 19 yıl önce Paris Başkonsolosluğu'nu basıp koruma polisini öldüren Ermeni katil eyleme, Türkiye 15 militanı serbest bırakınca 
son verdiklerini iddia etti. 

19 Ekim 2000 İtfaiyenin bahçesindeki içme suyu depolarının klor tankı değiştirilirken gaz kaçağı oldu. 25'i çocuk 150'ye yakın kişi zehirlendi. 

22 Ekim 2000 Tüm vatandaşlar evlerinde sayım memurlarının gelmesini beklerken sokaklar turistlere ve taksilere kaldı. Taksi sürücüleri trafik 
derdi olmadan çalışmanın keyfini yaşadı 

24 Ekim 2000 ABD, İncirlik'teki askerlerin izlendiği istihbaratını aldı. İncirlik Hava Üssü, Bahreyn ve Katar'daki tüm Amerikan güçleri dün gece 
alarma geçirildi. 

29 Ekim 2000 Cumhuriyet'in 77. kuruluş yıldönümü kutlamaları, tüm Türkiye'de, dış temsilciliklerde ve KKTC'de başladı. 



3 Kasım 2000 Sinop açıklarında 1500 yıllık gemi batığı bulundu. Karadeniz'in dibinde oksijen olmadığı için batıklar bozulmuyor. 

7 Kasım 2000 Ali Sami Yen'de Strum Graz ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, rakibi ile birlikte 2. tura yükseldi. Bu sonuçla Galatasaray 
Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura çıkma başarısını gösteren ilk Türk takımı oldu. 

8 Kasım 2000 Son anda gündeme alınan sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısı, Fransa Senatosu'nda kabul edildi. 

17 Kasım 2000 AP'nin sözde Ermeni soykımınına ilişkin olarak aldığı karardan sonra, İtalyan Parlamentosu da AP'nin aldığı kararı destekleyen 
bir karar tasarısını kabul etti. 

20 Kasım 2000 TBMM Trafik Güvenliği Araştırma Komisyonu'nun raporuna göre son Türkiye karayollarında 120 bin kişi öldü, 1.5 milyon insan 
da yaralandı. Raporda her yıl kazaların meydana geldiği 477 ölüm noktasına dikkat çekildi. 

21 Kasım 2000 Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk karşılaşmasında Milan'la 2-2 berabere kalarak 1 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla 
Galatasaray Meazza Stadı'ndan puanla dönen ilk Türk takımı oldu. 

22 Kasım 2000 İMKB endeksi 10 binin altına indi. Borsa Aralık 1999'dan bu yana en düşük seviyede. Piyasalar tedirgin. 

30 Kasım 2000 MIT'e Meclis'ten sert yanıt  
TBMM Başkanvekili, MHP İstanbul Milletvekili Murat Sökmenoğlu, MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun'un açıklamalarını, seçilmiş 
siyasetçilere baskı olarak niteledi. Sökmenoğlu, ‘‘Atanmışlar, seçilmişlere baskı yapmaya başlarlarsa, bunun adına demokrasi 
demek mümkün değil’’ dedi.  
Sökmenoğlu, Kürtçe'ye izin verilmesi halinde diğer lisanların gündeme getirileceğini savunarak, ‘‘İçeriği ne olursa olsun, 
devletin zirvesinde konuşulması gereken konuları, kamuoyuyla tartışmaya açması, olaya yeni bir boyut getirdi’’ dedi. Tek dil, 
tek bayrak, tek vatan olan Cumhuriyet’in resmi dilinin Türkçe olduğunu anımsatan Sökmenoğlu, ‘‘Devlet televizyonu eliyle dil 
bütünlüğü bozulursa, bunun arkası kesilmez. Kürtçe'ye izin verilirse, diğer lisanları gündeme getirirler’’ görüşünü savundu.  
Sökmenoğlu, dün gündem dışı söz alarak Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada ise Atasagun'a ve Türkiye aleyhine açıklama 
yapan Avrupalı Parlamenterlere sert eleştiriler yöneltti.  
Öte yandan İzmir'de açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, MİT'in siyasi partiler arasında diyalog sağlama 
gibi bir görevi olmadığını söyledi. Baykal, ‘‘MİT'in kullanılması, kuruluşun görevini en etkili biçimde yapmasını 
kolaylaştırmayacağı gibi, devletin başka kuruluşlarının da aynı görüşte olmadığını ortaya çıkarmıştır’’ dedi.  

2 Aralık 2000 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü. Özürlüler hakları için yoğun güvenlik önlemi altında Başbakanlığa yürüdü. 

3 Aralık 2000 Elektrik üreten barajlarda su seviyesi minumuma yaklaştı. GAP bölgesi barajlarında boşluk yüzde 66. Kuraklık enerji ve tarım 
üretimini etkileyecek. Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan rakamlara göre, yıllık enflasyon bu yılın Kasım ayında 
toptan eşya fiyatlarında yüzde 39.1, tüketici fiyatlarında ise yüzde 43.8’e geriledi. 

5 Aralık 2000 Ölüm orucu 47. gününde. Ölüm sınırındaki 137 mahkum hekim müdahalesine izin vermiyor. 

6 Aralık 2000 Borsa ikinci seansın ilk dakikalarında tavan yaptı. Endeks 10 bin 407 puana kadar çıktı. 

7 Aralık 2000 Genelkurmay Başkanlığı bir mesaj yayınlayarak 'Kürtçe TV' tartışmalarının PKK'nın talepleriyle uyuştuğunu belirtti. 

8 Aralık 2000 Uzun süredir Türkiye'nin gündemini meşgul eden "Şartla salıverme ve cezaların ertelenmesine ilişkin yasa tasarısı" TBMM'de 
72'ye karşı 297 oyla kabul edildi. 

11 Aralık 2000 Af, Sezer'i zora soktu. Cumhurbaşkanı, yasayı veto etmesi için baskı yapan af mağdurlarıyla daha önce verdiği kararlar arasına 
sıkıştı. Rahşan Ecevit: 'Önerdiğim yasa bu değil' 

14 Aralık 2000 Erzurum-Bingöl karayolunda otobüs uçuruma yuvarlandı: 10 ölü, 12 yaralı. 



15 Aralık 2000 Afyon Bolvadin'de saat 18:45'de 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen ve yaklaşık 30 
saniye süren sarsıntıda 5 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı. 

16 Aralık 2000 Ecevit, liderler zirvesinde, veto edilen Af Yasası'nı TBMM'de görüşüldükten sonra Çankaya'ya gönderme kararı aldıklarını bildirdi. 
Yasa Meclis'ten aynen geçerse Cumhurbaşkanı veto edemeyecek. AB'nin, NATO ile ‘‘Acil Müdahale Ordusu’’ kurma planları 
Türkiye'ye takıldı. 

17 Aralık 2000 Birecik Barajı'nın suları altında kalan Zeugma antik kenti büyük ölçüde kurtarıldı. Ilısu Baraj Gölü alanındaki 4 bin yıllık kültür 
birikimini barındıran Hasankeyf'in sulara gömülmemesi için ise çabalar sürüyor. 

20 Aralık 2000 Devlet, 10 yıldır giremediği cezaevlerine, dün sabaha karşı ‘‘Hayata Dönüş Operasyonu’’ ile girdi. Terörün hákimiyeti ve ölüm 
orucu direnişi kırıldı. 

24 Aralık 2000 Gül, "Hoca hapse girmeyi göze alsaydı, FP de hırsız, katil, soyguncuların affına ortak olmazdı" dedi. 

25 Aralık 2000 Kar yağışı, Erzurum, Erzincan, Iğdır, Ardahan, Kars ve Ağrı'da yolları kapattı 

2 Ocak 2001 Yılbaşında Suudi devrimi  
İslam dünyasının kalbi Suudi Arabistan, yeni bir yılı ilk kez coşkulu gösteriler ve havai fişeklerle karşıladı. S.Arabistan ve bazı 
İslam ülkelerinde yılbaşı kutlamaları yapılırken, İran, Pakistan ve Afganistan gibi ülkeler kutlamaya izin vermeyip yeni yılı sessiz 
karşıladılar. Şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle 250 ev ve işyeri ile turistik tesisi su bastı, okullar 1 gün tatil edildi. 

3 Ocak 2001 Mecidiyeköy'deki Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne intihar saldırısı düzenlendi. Emniyet Müdürü'nün bulunduğu kattaki patlamada 
saldırgan ve bir polis öldü. DİE'ye göre 2000 yılında enflasyon toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 32.7, tüketici fiyatlarında 
(TÜFE) ise yüzde 39 oldu. 

6 Ocak 2001 TBMM İçişleri Komisyonu'nun, ‘‘şahsi durum’’ belgelerinde, erkeklik ve kadınlık dışında travesti ve eşcinsel gibi üçüncü cinsel 
kimlikleri de tanıyan uluslararası sözleşmeyi kabul etmesi ilginç bir tartışma başlattı. 

8 Ocak 2001 Pendik Kurtköy'deki Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı'na ilk olarak bu sabah 'Casa' tipi askeri uçak indi 

12 Ocak 2001 Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir yöntemle 8 tüp kuzu dünyaya getirildi 

15 Ocak 2001 Emekli Tümgeneral Özkasnak, 28 Şubat'ı "postmodern darbe" diye nitelerken, emekli Oramiral Dervişoğlu "Anayasal bir 
harekettir" diye karşı çıktı. 

16 Ocak 2001 İstanbul'da sabaha karşı meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından 'artçı mı öncü mü' tartışmaları başladı. 

18 Ocak 2001 Fransız Parlamentosu "Fransa, 1915'te Ermenilerin maruz kaldığı soykırımı tanır" ifadesinin yer aldığı yasayı kabul etti. 

21 Ocak 2001 İstanbul Boğazı girişinde Türk bandıralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Gemilerden 1'i battı. Batan 

25 Ocak 2001 Gaffar Okkan ve 5 polis memurunun cenaze töreninde 20 bin kişi terörü protesto etti. 

3 Şubat 2001 2001'in ocak ayı enflasyonu TÜFE'de yüzde 28.3'le son 14 yılın en düşük oranına ulaştı. TEFE ise yüzde 35.9 olarak gerçekleşti. 

7 Şubat 2001 FP'nin kapatılması davasında ek iddianame veren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun talebini yerinde bulan 
Anayasa Mahkemesi, iki davanın birleştirilmesine oybirliğiyle karar verdi. 

9 Şubat 2001 Yağışlar geçen yıllara kıyasla yüzde 50 azaldı. Tarım alanlarındaki üretim ve barajlardaki su seviyesi düştü. 

12 Şubat 2001 4 yıl süren Susurluk davası sonuçlandı. İbrahim Şahin ve Korkut Eken 6, diğer sanıklar 4 yıl hapis cezası aldı. 

13 Şubat 2001 Güneydoğu Anadolu Bölgesi, son 70 yılın en kurak mevsimini yaşıyor. Ülke genelinde süren, ancak Güneydoğu'da son 2 yıldır 



yaşanan kuraklık, özellikle çiftçileri olumsuz yönde etkiliyor. Bölgeye, son 23 gündür yağış düşmediği belirtildi. 

14 Şubat 2001 Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülen Medeni Kanun Tasarısı ile 15 olan kadınların evlilik yaşı 17'ye yükseltildi. 

17 Şubat 2001 Başbakan Ecevit, ABD'nin Irak harekatını Türkiye'ye haber vermemesini eleştirdi ve "sitemimizi ilettik" dedi. 

19 Şubat 2001 MGK'daki krizin ardından toplanan Bakanlar Kurulu, "Başbakanımıza Anayasa kitabı atılmasına varacak davranış için Sezer'den 
özür bekliyoruz" açıklaması yaptı. 

21 Şubat 2001 Depremden 5 yıl önce biten binalarda sorumluluk "zaman aşımı"na uğradı. 

22 Şubat 2001 Sezer'e yüklendi  
 
Nuray BABACAN / ANKARA  
Yılmaz, Ecevit'e sahip çıkarak, ‘‘Ben hukukun içinden geliyorum, sadece yazılı kurallara bakarım, devlet gelenek ve teamüllerini 
dikkate almam' anlayışıyla devlet yönetilmez’’ dedi.  
Yılmaz, ‘‘Tahammül edilmesi zaruri bir kaza yaşandı. Bu kriz, Kasım'dan daha büyük sonuç doğurabilirdi, önlendi. Artık 
yaşananları hızla bertaraf edip, unutmamız gerekir’’ dedi.  
ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, krizi yorumlarken, Bülent Ecevit'in yanında yer aldı ve ortağının ‘hayret verici bir sabır ve 
saygıyla’ Cumhurbaşkanı'nı dinlediğini söyledi. Yılmaz, partisinin basına kapalı gerçekleştirilen grup toplantısında yaşanan krize 
ilişkin değerlendirmeler yaptı. Yılmaz, konuşmasında, Cumhurbaşkanının hükümetten özür dilemesi gerektiğini de ima ederek 
şunları söyledi:  
BU ANLAYIŞLA DEVLET YÖNETİLMEZ  
Devlette yazılı kurallar kadar gelenekler ve teammüller de önemlidir. ‘Ben hukukun içinden geliyorum, sadece yazılı kurallara 
bakarım, devlet gelenek ve teamüllerini dikkate almam’ anlayışı ile devlet yönetilmez. Bugünkü yaşanan sorunun kaynağı da 
budur.  
SABRINA HAYRET ETTİM  
Vicdani kanaatimle söylüyorum ki, Başbakan o toplantıda hayret verici bir sabır ve saygıyla Cumhurbaşkanı'nı dinledi. Ta ki, 
Anayasa kitapçığının kendi önüne doğru atılmasına kadar. Artık o noktadan sonra toplantıya devam edilemezdi.  
DEVEKUŞU ANLAYIŞI  
1983'ten beri MGK'lara katılıyorum, böyle olay görmedim. Bir cumhurbaşkanının hakareti küfürle olmaz, üslupla olur. Bu 
durum, 1980 Anayasası'nda yer alan Cumhurbaşkanlığının devekuşu modelinden kaynaklanıyor. Bu yönetim anlayışı deve mi, 
kuş mu belli değil. Sorumluluğu olmayan yetkinin kullanımı eğer siyasi tecrübeniz yoksa böyle sonuçlar doğrabilir.  
AÇIKLAMAYI BÜROKRATLAR İSTEDİ  
Başbakan, Sezer'in bu konuda piyasaları rahatlatmak amacıyla açıklama yapmasını istedi. Bunu talep edenler ise ekonomi 
bürokratlarıydı. Eğer bu açıklama hemen yapılsaydı sorunlar daha kolay aşılırdı. Pazartesi günü yapılacak MGK'dan sonra 
Cumhurbaşkanı, orada yapacağı bir tavırla bu işi tatlıya bağlamalı, bir adım atmalı.  
BETERİNİ ÖNLEDİK  
Bu olay Kasım krizinden daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Ancak iyi bir manevra ile önlemler alınmıştır. Şu anda dolar 
rezervlerinde bir sıkıntı yok. Ancak faiz beklendiği gibi yükseldi. IMF'e verilen taahhütler de karar almayı zorlaştırdı. Bu nedenle 
artık, bu olayı hızla bertaraf edip unutmamız gerekiyor. Tahammül edilmesi zaruri bir kaza yaşandı. Ancak seçim beklentisi 
içinde olmak yanlıştır. Hükümet işinin başında. Gerekenler yapılıyor.  
Yılmaz konuşmasını ‘‘Bir arkadaşınız dışında hepinize teşekkür ediyorum’’ diye bitirdi.. Yılmaz, bu sözleriyle Sezer'e destek 
açıklamalar yapan Ertuğrul Yalçınbayır'ı kastetti.  



27 Şubat 2001 Merkez Bankası'nın kapanışına göre 1 ABD doları alış 957.879, satış 962.499 lira oldu. Dolar düne göre yüzde 40 arttı. 
Türkiye'nin nefesini kesen Ankara'daki ‘ekonomik krize çare zirvesi’nden ‘Dalgalı Kur’ sistemine geçiş kararı çıktı. 

3 Mart 2001 Şubat ayında toptan eşya fiyatları (TEFE) yüzde 2.6, tüketici fiyatları (TÜFE) yüzde 1.8 oldu. Enflasyon toptan eşya fiyatlarında 
yıllık bazda yüzde 26.5'e, tüketici fiyatlarında yüzde 33.4'e indi. Devlet Bakanı Kemal Derviş, Temizel'in istifasına gerçekten çok 
üzüldüğünü belirterek "Keşke birlikte çalışabilseydik" dedi. Başbakan Bülent Ecevit, Devlet Bakanı Kemal Derviş ile Başbakanlık 
Konutu'nda biraraya gelerek, yemek yedi. Yaklaşık bir saat süren yemek sonrası Başbakan Ecevit, Başbakanlık Merkez Bina'ya 
dönerken, Derviş, kaldığı Ankara Hilton Oteli'ne gitti. Derviş, otelin girişinde basın mensuplarının çeşitli konulardaki sorularını 
yanıtladı. Kemal Derviş, bir gazetecinin Temizel'in istifasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin sorusu üzerine, "üzüldüm. Gerçekten 
üzüldüm. Sayın Temizel'e büyük saygım var. Şahsen tanımıyorum ama dürüst, ülkesini seven, çok ciddi bir insan olarak 
tanınıyor. Keşke birlikte çalışabilseydik" dedi.  

7 Mart 2001 Şeytan taşlama sırasında ölen 35 hacıdan 5’inin Türk olduğu ortaya çıktı. Türk hacılardan 4’ünün kimliği belirlendi. 

9 Mart 2001 Emniyet yayınladığı genelgeyle Hizbullah'ın sansasyonel eylemlere yönelik faaliyetlerini artırabileceği uyarısında bulundu.  
Derviş: Durumumuz kritik cesur kararlar almalıyız  
 
Kasım CİNDEMİR / WASHINGTON  

Altı önemli mesaj  

�  Yeni program acilen uygulamaya girmeli  
�  Bankacılıkta, ciddi geri dönülmez adımlar atılmalı  
�  Dış kaynak için programa siyasi destek şart  
�  Yolsuzlukların üzerine gitmeye devam etmeliyiz  
�  Devlet kendi sorumluluğunu yüklenmek zorunda  
�  İç borçlar ertelenmeyecek 

14 Mart 2001 Şehriban Coşkunfırat'ı ''Şeytana kurban etmek'' için öldüren 3 gence 25 yıl 6 ay 20'şer gün ağır hapis cezası verildi. 

17 Mart 2001 Halkın yüzde 62'si Derviş'e tam destek veriyor. Gelecek için iyimserlerin oranı 10 yıldır ilk kez karamsarları geçti. 

18 Mart 2001 MHP Genel Başkanı Bahçeli, kurtarıcı gibi gösterilmesine karşı çıktığı Derviş'in hiçbir şekilde ‘‘koalisyonun 4. ortağı’’ 
olmayacağını ifade ederek ‘‘Kendisi 34 bakanımızdan biri’’ dedi. 

21 Mart 2001 Tümgeneral Bekir Uğurlu'nun içinde bulunduğu askeri konvoya, Çorum-Ankara karayolunda ateş açıldı. 

24 Mart 2001 İstanbul'da Marmara Denizi'nin Bakırköy açıklarında saat 15:08'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

26 Mart 2001 Çalıntı Picasso tablolarıyla yakalanan Van Bağımsız Milletvekili Mustafa Bayram, ‘‘Ben bu devletin milletvekiliyim’’ dedi ve 
polisleri dövmeye kalktı. 

29 Mart 2001 Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikastine katılan Hizbullah mensubu Hasan Sarıağaç ölü ele geçirildi. 

3 Nisan 2001 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Çeyrek finalinde Real Madrid'i, ilk yarısını 2-0 mağlup kapadığı karşılaşmada, 3-2 yendi. Mart 
ayında toptan eşyada (TEFE) yüzde 10.1, tüketici fiyatları (TÜFE) yüzde 6.1 oldu. Enflasyon yıllık bazda % 40'ın altında kaldı. 

4 Nisan 2001 Art arda gelen zamlar ve dövizdeki artış, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde esnafın protesto eylemlerine yol açtı. 



7 Nisan 2001 Türkiye interneti, 12 Nisan 2001'de 8.yaş gününü kutlayacak. 

9 Nisan 2001 Ekonomik program hafta sonu açıklanacak söylentisi endişe yarattı. Dolar serbest piyasada 1 milyon 250 bin TL. 

12 Nisan 2001 Esnafın arasına karışan kışkırtıcılar, Ankara'yı savaş alanına çevirdi. 

13 Nisan 2001 Derviş, Türk Lirası'ndan sıfır atılması ile ilgili sürpriz bir çalışma yürütüyor. 

15 Nisan 2001 Türkiye, siyaset ve ekonomide yeniden yapılanmaya tarihi bir adım attı. Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı açıklandı. Üç lider 
imzalarıyla popülist savurganlık dönemine son verdi. 10 yıl devlet ve vatandaş gelirinden fazlasını harcadı. Şimdi herkes kemer 
sıkacak. 

16 Nisan 2001 Dolar gerilerken borsa yükselişe geçti. 

18 Nisan 2001 Etibank Davası'ndan aranan işadamı Cavit Çağlar, FBI tarafından yakalandı. 

20 Nisan 2001 İspanyol polisi, G.Saray maçını izlemek için Madrid'e giden Türk seyircileri sıra dayağından geçirdi, tuvalete göndermedi, su 
içme izni bile vermedi. 

21 Nisan 2001 Ecevit, mitolojik yer isimlerini yasaklayan genelgeye düzeltme talimatı verdi 

24 Nisan 2001 Başbakan Bülent Ecevit, "Türkçe Anlatım ve Kullanım Biçimleri Kılavuzu" ile bununla ilgili genelgenin işlemden kaldırılmasına 
ilişkin bir genelge yayınladı 

27 Nisan 2001 İmar yolsuzluğuyla suçlanan Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan tutuklandı. 

3 Mayıs 2001 Nisan'da TEFE yüzde 14.4, TÜFE yüzde 10.3 oldu. Enflasyon toptan eşya fiyatlarında yıllık bazda yüzde 50.9 tüketici fiyatlarında 
yüzde 48.3 çıktı. 

5 Mayıs 2001 Pendik açıklarında durdurulan bir gemide, yaklaşık 500 kaçak mülteci yakalandı. 

8 Mayıs 2001 AİHM yargıçları, ‘‘Şeriatı savunmak, düşünce ve ifade özgürlüğü içinde değerlendirilemez’’ görüşünde. 

9 Mayıs 2001 Yüzlerce evin sular altında kaldığı Hatay'da selin faturası 10 trilyon TL. 

10 Mayıs 2001 Yargıtay, Sivas olayları davasında 33 sanık hakkında verilen idam kararından 31’ini onadı. 

13 Mayıs 2001 Öksüz, Derviş'e böyle bağırdı: ‘‘ABD'nin menfaatini savunmak için mi gönderildin? Telekom'u peşkeş mi çekeceksin?’’ 4 kişilik 
bir ailenin Nisan ayı yoksulluk sınırı 721 milyon 917 bin lira. 

16 Mayıs 2001 Diyarbakır'dan kalkan CASA tipi askeri nakliye uçağı  Malatya yakınlarında düştü. Uçakta 28 Özel Kuvvetler Birliği mensubu, 6 
uçuş görevlisi bulunuyordu. 

19 Mayıs 2001 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ardarda gelen iki uçak kazası nedeniyle tüm yurtta buruk kutlandı. 

21 Mayıs 2001 İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, idarecilerin halkın hizmetinde olmaları gerektiğini belirterek, "Kişi ve kurumların hizmetinde 
olan idarecilerimizi lanetliyorum" dedi. 

23 Mayıs 2001 Anayasa'nın 51. maddesinde değişiklik öngören çalışmanın ilk bölümü tamamlandı. 

24 Mayıs 2001 Devlet Bakanı Kemal Derviş, Gaziantep'te 100 işadamı ve sanayiciyle konuşurken, "...Bazı bakanlar kararları ‘IMF dayatması' 
olarak görüyor" dedi. 

29 Mayıs 2001 Erzurum'da saat 16.15 sıralarında bir deprem meydana geldi. Depremde ölen ya da yaralanan yok. 

30 Mayıs 2001 Piyasalar haftabaşından itibaren süren tedirginliği üzerinden atamadı. Dolar 1.180.000 liraya dayandı. 



2 Haziran 2001 Foça'da dün başlayan orman yangınında 60 hektar orman alanı kül olurken, ülke genelinde 14 yangında, toplam 189 hektar 
ormanlık alan yandı. 

3 Haziran 2001 Mayıs ayında TEFE %6.3, TÜFE %5.1 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon ise toptan eşyada %57.7, tüketici fiyatlarında %52.4 
olarak hesaplandı. 

4 Haziran 2001 1 milyon 451 bin olan işsiz sayısı, Mart sonunda 1 milyon 809 bine çıktı. 

10 Haziran 2001 Ege Denizi'nde, Çeşme açıklarında meydana saat 16.11'de meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi. 

17 Haziran 2001 Türban yasağının ilk kez uygulandığı ÖSS olaysız bitti. 

19 Haziran 2001 TBMM'de Kürtçe yemin etmeye kalkan Zana'yı, Nobel'e aday gösteren İtalyan solu, aynı şey başlarına gelince kıyameti kopardı. 

20 Haziran 2001 Merkez Bankası'nın iki ihalesine karşın döviz talebi durdurulamadı. Bankalararası piyasada dolar 1.275.000 liraya dayandı. 

22 Haziran 2001 Anayasa Mahkemesi, Fazilet Partisi'nin "Odak olmaktan" kapatılmasına karar verdi. 

23 Haziran 2001 Gelenekçilerin lideri Erbakan ile yenilikçilerin lideri Tayyip Erdoğan, iki haftada yeni partilerini kuruyorlar. 

24 Haziran 2001 Tayyip Erdoğan, bir albayla ve emekli Koramiral Atilla Kıyat'la görüşerek ‘İdeolojik parti kurmayacağım’ mesajı verdi.  
Not: bu satırları yazdığım tarih 24.04.2008 AKP gerçekten ideolojik bir parti görünümü vermiyor mu? Bunun değerlendirmesini 
sizlere bırakıyorum! 

25 Haziran 2001 Saat 16:28'de Osmaniye'de; Kandilli'ye göre 5,5, İsviçre Enstitüsü'ne göre 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

26 Haziran 2001 Tayyip Erdoğan rüzgârı, 75’lik Erbakan'ı korkuttu. Bir ayda 10 ili dolaşan Hoca, FP kapatılınca gezilerini daha da sıklaştıracak 

30 Haziran 2001 Bu yılın birinci üç aylık döneminde gayri safi milli hasıla yüzde 4.2 geriledi 

1 Temmuz 2001 CHP'de sürpriz yok. Deniz Baykal beşinci kez CHP Genel Başkanı seçildi 

3 Temmuz 2001 Haziran ayında TEFE yüzde 2.9, TÜFE yüzde 3.1 oldu. Enflasyon yıllık bazda toptan eşya fiyatlarında yüzde 61.8 , tüketici 
fiyatlarında yüzde 56.1 çıktı. 

6 Temmuz 2001 Ecevit'in sağlığına ilişkin söylentiler borsanın kan kaybını artırırken hisse senetlerinin değerindeki düşüş yüzde 10'a dayandı. 
Dolar 1 milyon 350 bine fırladı. 

8 Temmuz 2001 Mumcu, Türkiye'yi 2001 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 5 milyon turistin ziyaret ettiğini söyledi. Mumcu, turist sayısının 2001 yılının 
ilk 6 ayında yüzde 21.9 oranında arttığına işaret ederek, Türkiye'nin rakibi Akdeniz ülkeleriyle başabaş mücadele verdiğini 
kaydetti. 

11 Temmuz 2001 Dövizdeki talebin devam etmesi ve doların 1.330.000 liradan işlem görmesi nedeniyle Merkez Bankası öğleden sonra ikinci bir 
ihale açtı. 

15 Temmuz 2001 Türkiye ekonomik darboğazdan kurtulmaya çalışırken, en önemli iç kaynak olan vergiden istediği sonucu alamıyor. Vergi 
beyannamelerine göre çok kazananlar az, az kazananlar çok vergi ödüyor.  

16 Temmuz 2001 Bunaltıcı sıcaklar sağlığı tehdit ederken, Nevşehir'in Avanos ilçesinde ise kuraklık nedeniyle Kızılırmak kurumaya başladı. 
Kuruyan bölümler futbol sahasına dönüştü.  

19 Temmuz 2001 Anayasa Mahkemesi, Yeniden Doğuş Partisi'ne ihtar verilmesine gerek görmedi. Bu kararla Erdoğan'a siyaset yolu açılmış oldu.  

20 Temmuz 2001 Kapatılan FP'nin gelenekçi kanadı, Türkiye'nin 37. partisi Saadet'i resmen kurdu. Kapatılan FP'nin Genel Başkanı Kutan, "Hizmet 
aşkıyla yola çıkıyoruz, Allah yardımcımız olsun" dedi  



24 Temmuz 2001 Saadet Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, partisinden istifa etti. Saadet Partisi'nden dün de Ali Sezal, istifa etmişti. 
Doğan'ın istifası ile SP'nin milletvekili sayısı 49'a düştü.   

25 Temmuz 2001 İSKİ Genel Müdürü, barajlardaki azalmanın yağışların olmamasından kaynaklandığını ve tüm Türkiye genelinde yaşandığını 
söyledi.  

26 Temmuz 2001 Türk-İş, yoksulluk sınırını 676 milyon lira olarak hesapladığı temmuz ayında mutfak harcamalarının mevsim koşullarının 
etkisiyle yüzde 1.2 oranında azalarak 222 milyon liraya düştüğünü bildirdi.   

28 Temmuz 2001 '2. Munzur Festivali'nde sırasında dün yaşanan olayların ardından alınan güvenlik önlemleri sürerken, 4. Komando Tugay 
Birliği'ne bağlı Komando Timi, Tunceli caddelerinde tam techizatlı yürüyüş yaptı.   

30 Temmuz 2001 İstanbul'da korkutan yangın 
Küçükçekmece'de, Nükleer Araştırmalar Merkezi'nin bahçesinde yangın çıktı. Hızla ormanlık alana doğru yayılan yangın büyük 
ölçüde kontrol altına alındı.  Türkiye, yurtdışındaki tarihi eserlerini dava açarak ya da interpol aracılığıyla geri almaya çalışıyor. 
Tarihi eserler en çok Almanya'ya kaçırılıyor.  

3 Ağustos 2001 Temmuz ayında TEFE yüzde 3.3 , TÜFE 2.4 yüzde oldu. Enflasyon yıllık bazda toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 65.4, 
tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 56.3 çıktı.  

4 Ağustos 2001 Marmara depreminde yakınları kaybolan ve bir daha haber alamayan yaklaşık 120 aile, aradan geçen iki yılda umutlarını 
tüketmeye başladı. Kayıp çocukların organ mafyasının eline düşmüş olmasından korkuluyor.  

5 Ağustos 2001 TÜSİAD ve TBMM Kadın Statüsünü Araştırma Komisyonu'nun yaptığı araştırmaya göre dünyada parlamentoya giren kadınların 
oranı %12, Türkiye'de ise % 4.2. Türkiye kadın parlamenter oranıyla dünyada 101. sırada yer alıyor.   

7 Ağustos 2001 ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın partisinin 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmayla başlattığı 'ulusal güvenlik' tartışmasına 
Genelkurmay'dan sert yanıt geldi: Türkiye'nin bekası, refahı ve mutluluğunu hedef alan konular daha ciddi, günlük siyasi 
çıkarlardan arındırılmış platformlarda tartışılmalı.  

9 Ağustos 2001 İstihbarat birimlerinin hazırladığı PKK raporuna göre askeri gücünü yitiren örgüt siyasal alana kaymak istiyor. Faaliyetlerini 
buna göre düzenleyen PKK, şu an 400 kuruluş üzerinde etki sahibi. 

12 Ağustos 2001 Türkiye geçen yıl 221 milyon 851 bin 830 dolarlık resmi yardım yaparken, gelişmekte olan ülkelere 26 milyon 145 bin 521 
dolar, geçiş ülkelerine ise 3 milyon 821 bin 385 dolar tutarında bağışta bulundu.  

14 Ağustos 2001 Türkiye'nin 39. partisi kuruldu. Kısa adı AK olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin amblemi ışık saçan ampul olarak belirlendi.   

16 Ağustos 2001 Sakarya, Kocaeli, Yalova, Çınarcık, Gölcük, Değirmendere, Düzce ve İstanbul'da yaklaşık 15 bin dava başvurusundan sadece 4 
bini için dava açılabildi. Sonuçlanan davalarda ise ceza alan olmadı. 

20 Ağustos 2001 İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle 368 ev ve işyerini su bastı. Cadde ve altgeçitlerde su toplanması ulaşımı 
aksatıyor. Yağış perşembeye kadar sağanak halinde sürecek.   

25 Ağustos 2001 Alarko Holding Başkanı Üzeyir Garih 10 bıçak darbesiyle öldürüldü. Garih'in cesedi, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda bulundu. Garih'in 
katil zanlısı olduğu iddia edilen "Deli Fuat" lakaplı bir kişi yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Katil zanlısının 
suçu kabul ettiği bildirildi.  

31 Ağustos 2001 Türkiye ekonomisi, tahminlerin çok üzerinde bir küçülmeyle karşı karşıya. Büyüme hızı, yılın ilk yarısında yüzde -8.5, ikinci üç 
ayda ise yüzde -11.8 oldu. Yılsonu tahmini ise yüzde - 5.5'ti.  



3 Eylül 2001 Ağustos enflasyon rakamları TEFE'de % 3.5, TÜFE'de % 2.9 çıktı. Çekirdek enflasyon % 4.8 olarak saptandı. Yıllık oranlar ise 
TEFE'de % 69.6, TÜFE'de de % 57.5 olarak gerçekleşti.  

5 Eylül 2001 Keban, Karakaya, ve Atatürk barajlarındaki su seviyesi düştü. TEAŞ ve DSİ yetkilileri, önümüzdeki günlerde yeterli yağış 
düşmemesi enerji üretiminin duracağını bildirdiler.  

8 Eylül 2001 Türkiye, nefesleri kesen bir mücadele sonrasında Almanya'yı 79-78 yenerek finale adını yazdırdı. Baştan sona heyecen fırtınası 
şeklinde geçen maçta 12 Dev Adam, Alman panzerini uzatmada devirmeyi başardı. İstanbul'da, kapalı alanlarda sigara içme 
yasağına uymayanlara bir yıldır hiç ceza kesilmediği ortaya çıktı.  

10 Eylül 2001 Gümüşsuyu'ndaki polis noktasına 17.30 sıralarında düzenlenen saldırıda ikisi polis, biri canlı bomba, en az üç kişi öldü; 13'ü 
polis 20 kişi yaralandı. Üç yaralınının durumu ağır. Saldırıyı, F tipi cezaevlerini protesto eden bir sol örgütün üstlendiği iddia 
edildi.   

11 Eylül 2001 Türkiye ile ilk anda ilgisi yok gibi ama yıllar bu olayın Türkiye’yi de etkilediğini gösterecek. New York'taki Dünya 
Ticaret Merkezi´nin ikiz kulelerine peşpeşe 2 uçak çarparak kuleleri yerle bir etti. Ardından Pentagon'un ortasına bir yolcu uçağı 
çakıldı. Dışişleri Bakanlığı'nda da patlamalar meydana geldi. Başkan Bush saldırıların cezasız kalmayacağını söylerken, ölü 
sayısının 10 binin üzerinde olduğu öne sürülüyor.   

12 Eylül 2001 Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun AK Parti'ye ihtar ve tedbir 
verilmesi istemine ilişkin raportörün hazırladığı raporun 15 Ekim'de bitebileceğini bildirdi.  

16 Eylül 2001 İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Albayraklar A.Ş’ye verilen metro, ulaşım ve inşaat ihaleleriyle ilgili yürütülen soruşturma 
kapsamında gözlem altına alınan 14 kişiden, aralarında Mustafa Albayrak’ın da bulunduğu 3 kişi, tutuklanmaları istemiyle 
mahkemeye sevk edildi. İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürlüğü’nden DGM’ye gönderilen   Mustafa Albayrak, Tufan Mengi, 
Necmi Kadıoğlu, Harun Karaca, İbrahim  Karaca, Hamit Çelik, Nafiz Gider, Alican Balcı, Bahattin Aktaş, Remzi  Uzun, Mehmet 
Karadeniz, Hayrettin Köktaş, Lütfiye Erdoğan ve Nuran  Erdoğan, DGM Cumhuriyet Savcısı Abdülaziz Özatlan tarafından  
sorgulandı.  

17 Eylül 2001 Başbakan Ecevit, ABD saldırısından sonra müslümanlara yapılan psikolojik baskı ve camilere yapılan saldırılardan kaygılı 
olduğunu söyledi.  Ecevit, dünya bütünleşmeye giderken böyle yapay ayrılıkların tahrik edilmesinin ‘sakıncalı’ olduğuna dikkat 
çekti. 

22 Eylül 2001 Başbakan Ecevit, ABD Başkanı Bush'a bir mektup göndererek, gerektiğinde Türk hava sahasının ve Türk havaalanlarının ABD 
nakliye uçakları tarafından kullanılması yönündeki ABD talebinin, Türk Hükümeti'nce olumlu karşılandığını bildirdi. 

27 Eylül 2001 TBMM'deki Anayasa maratonu sürüyor. Meclis, bugün 30. maddeyi de kabul etti. Bugün kabul edilen maddeler arasında, 
işsizliğe devlet güvencesi ve memura sendika hakkı da bulunuyor.  ''F'' tipi cezaevi uygulamasını   protesto amacıyla 343. gün 
önce başlattığı ''ölüm orucu'' eylemini    Sarıyer'deki bir evde sürdüren Zeynep Arıkan öldü. Arıkan'la birlikte ölüm orucunda 
hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. 

2 Ekim 2001 Anayasa Mahkemesi heyeti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun AKP'ye ihtar ve tedbir verilmesine ilişkin 
istemine ilişkin kararını erteledi. Karar için Anayasa değişikliği beklenecek.  

5 Ekim 2001 Devlet Bakanı Derviş, Türkiye'ye kredi verecek uluslararası kuruluşların ek finansman konusunda hem fikir olduklarını belirterek 
miktarın önümüzdeki hafta içinde açıklanacağını belirtti. Başbakanlık'ta Başbakan Ecevit ve Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu ile 
görüşen ABD Savunma Bakanı Rumsfeld, Türkiye'nin tam desteğinden memnun olduklarını ve terörizm konusundaki 
deneyimlerinden faydalanmak istediklerini söyledi  



7 Ekim 2001 Milletvekillerinin maaşlarında ve emekliliklerinde Anayasa ile getirilen yeni düzenleme, ‘çifte piyango’ tablosunu ortaya çıkardı. 
Meclis'te 550 milletvekilinden 400'ünün, hem milletvekili, hem de emekli olarak çifte maaş aldığı belirlendi. Bu kişilerin eline 
ayda 4 milyar 200 milyon lira geçiyor. Yeni düzenleme ile bu maaş en az 6 milyar 200 milyon lira olacak. 

8 Ekim 2001 ABD'nin Afganistan'a yönelik saldırısı, Türkiye'de her an operasyonu bekleyen Genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarını, ‘orta 
dereceli teyakkuz’a geçirdi. Saldırının ardından Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt başkanlığında Harekát, 
İstihbarat ve Lojistik başkanları ‘askeri-güvenlik zirvesi’nde bir araya gelirken, Genelkurmay Savaş Harekát Merkezi tam kadro 
göreve çağrıldı. 

10 Ekim 2001 Hükümet'e 'Sürekli Özgürlük Harekatı' kapsamında yabancı ülkelere asker gönderme yetkisi öngören tezkere Meclis'ten geçti. 
422 milletvekilinden, 319'u kabul, 101'i ret oyu kullandı. 

11 Ekim 2001 Milletvekillerine kıyak maaş, Meclis Genel Kurulu'nda geri çekildi. Milletvekili maaşlarını, Genelkurmay Başkanı'nkine 
endeksleyen düzenleme yerine, eskisi gibi en yüksek memur maaşı baz alınacak.   

14 Ekim 2001 Ecevit, Irak'a düzenlenebilecek olası bir operasyondan en çok Türkiye'nin zarar göreceğini belirterek "Bunu asla temenni 
etmiyoruz" dedi.  

16 Ekim 2001 Bakanlar Kurulu toplantısında 2002 bütçesi 98 katrilyon lira olarak kabul edilirken 27 katrilyon liralık açık öngörülüyor. Dış 
kaynak gelmemesi halinde açığın kamu harcamalarının kısılması veya vergi artırımı ile kapatılması gerekecek.   

23 Ekim 2001 Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Arslan, ``Fethullahçı polisler konusunda 
geçmişte soruşturma yapıldığını ve meslekten ihraç edilenler olduğunu ancak şu anda yapılan araştırmalarda bu konuyla ilişkisi 
olan kimsenin tespit edilmediğini`` bildirdi.  

25 Ekim 2001 Başbakan Ecevit: KKTC'yi feda etmekle Türkiye'nin bir toprağını feda etmek arasında fark yoktur. Denktaş yalnız değil, biz 
varız. Rumlar'ın veya AB'nin çözümü, Türkler'in yeni bir soykırımla karşılaşmaları demektir.  

27 Ekim 2001 Türkiye-AB KPK Eşbaşkanı Daniel Cohn-Bendit, ‘‘Türkiye’nin AB’ye giriş kapısı Kıbrıs’tır. Türkiye ve Yunanistan Avrupa’nın 
genişlemesini bloke edecek olurlarsa, bu muazzam bir kriz yaratır’’ dedi.  

29 Ekim 2001 DSP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit, partisinin grup toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusunda son 
günlerde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.  
Ecevit, Rumlar ile AB’nin isteklerinin gerçekleşmesi durumunda, ilk günden itibaren Kıbrıs’ta yeni facialara yeniden yol açılacağı 
ve yarım kalmış olan soykırımın işlerlik kazanacağı uyarısında da bulundu.  
 
Kıbrıs’ın, sadece KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın sorunu olmadığını belirterek konuşmasına başlayan Ecevit, ‘‘Kıbrıs aynı 
zamanda Kıbrıs Türkleri’nin sorunudur, o kadar da değil, aynı zamanda Türkiye’nin de sorunudur’’ dedi. Ecevit, Denktaş’ın 
bütün yaşamını Kıbrıs Türkleri’nin esenliğine, özgürlüğüne adadığını ve çok önemli, tarihsel bir yeri olduğunu da kaydetti.  
 
‘‘KIBRIS HİÇBİR ZAMAN YUNAN ADASI OLMADI’’ 
 
Kıbrıs’la ilgili bazı gerçekleri anımsamakta yarar gördüğünü ifade eden Ecevit, Rumlar’ın Kıbrıs üzerinde hak iddia ettiklerini 
ancak Kıbrıs’ın hiçbir zaman Yunan adası olmadığını vurguladı. 
 
Ecevit, Kıbrıs’ın yüzyıllarca Türklerin yönetimi altında barış içinde yaşadığını, 16. Yüzyıl’da William Sheakspeare’in Othello isimli 
eserinde Kıbrıs’ın Türkler için öneminden söz ettiğini anlattı. 16. Yüzyıl’da bir İngiliz ozanının Kıbrıs’ın Türkler için önemini açıkça 



ifade ettiğini kaydeden Ecevit, ‘‘Bugünün İngiliz yöneticileri maalesef aynı anlayışı göstermiyorlar’’ dedi.  
 
Başbakan Ecevit, Türk yönetiminden sonra kandırmaca bir yolla İngilizlerin Ada’yı ele geçirdiklerini, 1960 yılında uluslararası 
girişimlerle Kıbrıs’ta Rumların da içinde bulunduğu bir devlet kurulduğunu söyledi. Bu devletin çok kısa süreli olduğunu, Rumlar 
tarafından yıkıldığını, Rumların Anayasa’yı çiğnediğini ve soykırımlarla Türkleri Ada’dan dışlamaya çalıştıklarını anlatan Ecevit, 
‘‘Türklüğü Ada’dan yok etme planları açıkça ifade edilmiş, bunu Yunan kaynakları açıklamıştır’’ diye konuştu. Ecevit, Makarios’a 
bir gecede Türkleri yok etme planlarının anlatıldığını ve bundan on yıl sonra da bu planın uygulanması aşamasına gelindiğini 
anımsattı 

1 Aralık 2001 23 Ağustos 2001 tarihinde karakolda yaşamını yitiren lise öğrencisi Özgür Ünal’ın, Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin 
sonuçları açıklandı. Otopsi raporunda, Ünal’ın cesedinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadığı, olayın ‘‘kendisini asmak 
suretiyle intihar’’ olduğu bildirildi.   

2 Aralık 2001 Boğaz'da kontrolden çıkarak sürüklenen 238 metrelik tanker korkulu anlar yaşattı. Dev tanker güçlükle kontrol altına alındı.   

3 Aralık 2001 Kasım ayı enflasyon rakamları beklentiler doğrultusunda gerçekleşti; TEFE yüzde 4.2, TÜFE yüzde 4.2 oldu. Yıllık enflasyon ise 
TEFE'de yüzde 84.5, TÜFE'de yüzde 67.3 çıktı.  

5 Aralık 2001 Rum Yönetimi Lideri Glafkos Klerides, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın daveti üzerine 26 yıl aradan sonra ilk defa Türk 
tarafına geçti. Denktaş, Klerides ve BM Kıbrıs Temsilcisi Alvaro de Soto, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda verilen akşam yemeğinde 
biraraya geldi.  

10 Aralık 2001 Soğuk hava ve kar hayatı felç etti. Nehirler dondu, araçlar yollarda mahsur kaldı. Enerji nakil hatlarındaki arızalar nedeniyle pek 
çok yerleşim birimine elektrik verilemedi. İstanbul'da okullar 1, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2 gün süreyle tatil edildi.  

12 Aralık 2001 KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs’a bayrağın kolay kolay dikilmediğini, bu bayrağın göklerden indirilmesi için de bir 
neden bulunmadığını ancak adada iki devletin varlığı esas olmak kaydıyla bir Kıbrıs bayrağının dikilebileceğini söyledi.  

14 Aralık 2001 ABD'ye 11 Eylül'de yapılan saldırıların ardından ortaya çıkan yeni güvenlik endişeleri, Türkiye'de etkisini göstermeye devam 
ediyor. Türkiye, Körfez savaşı'nda ve Afganistan Operasyonu'nda da vurucu güç olarak kullanılan Cruise füzelerinden almaya 
karar verdi.  

15 Aralık 2001 AB Laeken Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayınlandı. Bildiride konvansiyonun oluşumu ilan edilirken Türkiye'de bu oluşuma dahil 
edildi. Sonuç bildirisinde Türkiye'nin üyelik müzakerelerine bir adım daha yaklaştığı belirtildi.  

18 Aralık 2001 Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı hayatı felç etti. Trakya ve Doğu Anadolu'da yollar kapandı, Çanakkale'de deniz 
ulaşımı durdu, İstanbul Boğazı'nda kontrollü sürdürülüyor. İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Sakarya, Bolu ve Bursa'da ise okullar yarın 
tatil. TEM'in İstanbul-Edirne bölümünün yanı sıra bir çok yol da trafiğe kapatıldı.  

20 Aralık 2001 Anayasa değişikliklerinin ardından üzerinde çalışılan uyum yasalarının ilk 10 maddelik bölümü, Başbakanlığa gönderildi. İlk 
pakette, TCK'nın 312. maddesi ile DGM yasasında yapılan yeni düzenlemeler yer alıyor.  

21 Aralık 2001 Başbakan Yardımcısı Yılmaz, Belçika`daki Laeken zirvesinde ilk kez Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine atıfta bulunulduğunu 
belirterek, süratli davranılmaması durumunda üyelik yolunun belirsiz bir mecraya sürükleneceği uyarısında bulundu.  

25 Aralık 2001 Yurdun büyük bölümünde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle hayat felç oldu. Ev ve işyerlerini su bastı. İstanbul'da 
Cendere taştı, Çanakkale'de metrekareye 40 kilogram yağış düştü, Balıkesir'de Şahindere köprüsü yıkıldı.  

26 Aralık 2001 Irak'a yönelik olası bir ABD askeri harekatına yönelik Türkiye'nin hassasiyeti en yetkili ağızlardan dile getirilmeye devam 



ediliyor. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkiye’nin Irak’ın toprak bütünlüğünün korunmasına büyük önem verdiğini 
bildirdi.  

28 Aralık 2001 Kasımpaşa'daki Haliç Taşkızak Tersanesi'nin bulunduğu bölgede, Haliç'e akan yüzlerce litre akaryakıtın kaynağı belirlenemedi. 
Sabah saatlerinde başlayan yağmurla birlikte, akaryakıtın daha geniş alana yayılması üzerine denize bin metrelik bariyer 
çekildi. Avrupa Birliği, 'terörist' olarak kabul ettiği kişi ve örgütlerin listesini yayınladı. Listede PKK ve DHKP-C'nin ismi yer 
almadı.  

29 Aralık 2001 KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Rum yönetimi lideri Glafkos Klerides`in, onuruna verdiği akşam yemeği için, 1974 Barış 
Harekatı`ndan bu yana ilk kez Güney Kıbrıs`a geçti.  

1 Ocak 2002 Çevre Kanunu`nun ihlali halinde verilen idari para cezaları bugünden itibaren yüzde 53.2 oranında arttı. Yeni artışla sigara 
izmaritini yere atmanın cezası yeni asgari ücretin yaklaşık 3.2 katı olan 714 milyon lira.   

2 Ocak 2002 Yılın son MGK toplantısına sunulan irtica raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. 25 yasa tasarısının beklendiğine dikkat çekilen 
raporda, 4 yılda devlet kademelerindeki kadrolaşma çabalarına karşı önemli başarılar sağlandığı belirtiliyor.  

6 Ocak 2002 Kar tüm yurtta etkisini sürdürüyor. Binlerce köy yolu ulaşıma kapandı. Vapur seferleri ile uçak seferlerinin büyük bir bölümü 
iptal edildi. Pek çok ilde ilk ve orta öğretim kurumları tatil edildi.  

7 Ocak 2002 Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, 2000 yılında, 6-10 yaş grubunda 411, 11-15 yaş grubunda 2 bin 248 çocuk trafik kazalarına 
karıştı.  

8 Ocak 2002 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Türkiye’de mutlaka yolsuzluğun kökünün kazınması gerektiğini belirterek, 
‘‘Aksi takdirde Türkiye’nin ayakları üzerinde durması mümkün değil’’ dedi.  

9 Ocak 2002 Anayasa Mahkemesi Başkan vekili Haşim Kılıç, AK Parti kurucu üyesi ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın kurucu 
üyelikten çıkarılması için bu partiye ihtar verdiğini açıkladı.  

10 Ocak 2002 Malatya-Sivas arasında Gürün ilçesi yakınlarında, iki F-4 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında çarpıştı. Son anda atlayan 4 pilot 
kurtuldu ve helikopterle alınarak en yakın hastaneye götürüldü. Mali sektörün yeniden yapılandırılması ve bankalara kaynak 
aktarımına ilişkin yasa tasarısı TBMM'de görüşülerek yasalaştı. Tasarı 2'ye karşı 218 oyla kabul edildi. Yılmaz, ölüm cezası 
mevzuatta oldukça, AB'nin, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine başlamaktan imtina edebileceğini söyledi.  

12 Ocak 2002 Bahçeli'den, Derviş'e: Önemli bir görev iddiasıyla sorumluluk yüklenmiş insanların sık sık 'bırakıp giderim' anlayışıyla ortaya 
çıkmasını, devlet adamlığıyla bağdaştırmakta zorluk çekerim.  

13 Ocak 2002 Başbakan Bülent Ecevit, yarın ABD'ye gidiyor. Ecevit`in, ABD ziyareti sırasında, terörizme karşı işbirliği, Afganistan, Irak, AGSP, 
Kıbrıs, Bakü-Ceyhan boru hattı ve ekonomik ilişkiler ile ikili ve bölgesel. Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi`nde kalan bir grup 
tutuklunun, ısınma sorunu nedeniyle 3 koğuşu ateşe vermesiyle başlattıkları olay, sona erdi.  Türk Eczacılar Birliği 'Sağlık 
Bakanlığı'nın, eczacıların ilaçtaki payını yüzde 10 indirmesini' protesto amacıyla eylem kararı aldı. Salı günü eczacılar 
dükkanlarını açmayacak.  

14 Ocak 2002 Türk Lirası'na yönelik güvenin artması dövize satış getirirken dolar, serbest piyasada 1.360.000 liranın altına geriledi. Böylece 
fiyatlar yaklaşık 5 ay öncesine döndü.  

17 Ocak 2002 İçişleri Bakanı Yücelen, valiliklerin ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın PKK'nın Kürt kimliğini öne çıkarmayı amaçlayan yeni 
eylem planı konusunda dikkatli olmasını istedi.  Başbakan Bülent Ecevit, ABD'deki temasların son derece olumlu geçtiğini 
belirterek, ekonomik ilişkilerin kısa sürede ivme kazanacağını söyledi. Ecevit, ABD gezisini değerlendirirken memnuniyetini '10 



puan' sözleriyle ifade etti.   

20 Ocak 2002 Emniyet Genel Müdürlüğü, polis operasyonlarında uyulacak kurallara dair ilk kez bir yönetmelik hazırladı. Buna göre, 
operasyonlarda gereksiz atış yapılmayacak, savcılar bilgilendirilecek ve psikologlardan yardım alınacak.  

21 Ocak 2002 Manisa'nın Turgutlu'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İzmir'de de hissedilen deprem bölgede kısa süreli paniğe 
yol açarken bir kişi hayatını kaybetti.  Kendi kusuru olmaksızın işini yitirenler, İşsizlik Sigortası Fonu'ndaki işsizlik ödeneğinden 
yararlanabilmek için, 31 Ocak'tan itibaren Türkiye İş Kurumu'na başvuruda bulunabilecekler.   

23 Ocak 2002 Yargıtay, Susurluk Davası'nda, aralarında Korkut Eken ve İbrahim Şahin'in de bulunduğu 14 sanık hakkındaki mahkumiyet 
kararına dair gerekçeli kararını açıkladı: Terörle mücadele adı altında da olsa hukuk dışı bir örgütlenme yapılamaz.  

26 Ocak 2002 Özellikle Almanya’da uzun süre konu oldu. Alman Der Spiegel Dergisi, Küba'daki Guantanamo'ya götürülecek Taliban ve El 
Kaide üyeleri arasında Afganistan'da esir alınan 19 yaşında bir Türk gencinin de olduğunu yazdı. Bremen doğumlu Türk, Ocak 
ayı başında ABD askerlerince yakalandı.  

27 Ocak 2002 Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan ve çarpıcı tespitlerin yer aldığı raporda ekonomideki sorunların kaynağının 
siyasiler olduğu vurgulandı. Raporda ekonomik kararlarda politikacıların etkisinin asgariye indirilmesi ve seçim sisteminin 
değiştirilmesi gerektiği belirtildi.  

1 Şubat 2002 Bakan Yaşar Okuyan, Bağ-Kur emeklilerinden istenen yaşam belgesiyle ilgili işlemlerin ertelendiğini açıkladı.   

2 Şubat 2002 IMF İcra Direktörleri'nin, 4 Şubat Pazartesi günü toplanarak 2004 yılına kadar Türkiye'ye 16 milyar dolar kredi sağlayacak yeni 
Stand-by ve niyet mektubuna onay vermesine kesin gözüyle bakılıyor.   

3 Şubat 2002 Afyon'da saat 09.11'de merkez üssü Bolvadin olarak belirlenen 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede 100'ten 
fazla bina çöktü, ölü sayısı sürekli artıyor. Yıllık enflasyon toptan eşyada (TEFE) yüzde 92.0, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 
73.2 oldu. Ocak ayı enflasyonu ise TEFE'de yüzde 4.2 TÜFE'de yüzde 5.3 olarak gerçekleşti.   

4 Şubat 2002 17 Ağustos depreminin aksine Afyon depreminde tüm kurumlar hızlı davrandı. Depremin üzerinden 24 saat geçmeden çadırlar 
kuruldu, battaniyeler dağıtıldı, gıda yardımı yapıldı.  Başbakan Ecevit, Saddam'ı çatışma olasılığına karşı uyardı ve sınırlarını BM 
denetçilerine açmasını istedi.  

8 Şubat 2002 Saddam Hüseyin'in, Ecevit'e gönderdiği cevap, Başbakanlığa ulaştı. Ecevit Saddam'ın yanıtını değerlendirdi: "Tavrında herhangi 
bir değişiklik yok". Dışişleri Bakanı Cem de mektuba ilişkin, "Olumlu bir gelişme görmemekteyiz" yorumunu yaptı.  

15 Şubat 2002 TESEV'in araştırmasına göre, iş dünyası rüşvetten şikayet ediyor, fakat işlerini yürütmek için rüşvet vermek zorunda kaldığını 
da itiraf ediyor. İşadamları, bürokrasi karşısında rüşvete mecbur kalırken, bazen de kuraldışı işleri yaptırmak için rüşvet 
verdiklerini söylüyor.  

16 Şubat 2002 İstanbul’un Kağıthane'deki bir fabrikada LPG tankı patladı. Patlamada ikisi ağır 11 kişi yaralandı, çevredeki binalar hasar gördü.  

17 Şubat 2002 DİE istatistiklerine göre, Türkiye'de son 5 yılda toplam 8.136 katrilyon liralık alkollü içki ve sigara tüketildi. Bu tüketimin 2001 
yılı Gayri Safi Milli Hasıla'ya (GSMH) oranı ise yaklaşık % 3.2.  

19 Şubat 2002 Van'da, Usame bin Ladin'in lideri olduğu El Kaide Örgütüyle bağlantılı üç militan yakalandı. Türkiye üzerinden İsrail'e geçerek 
bombalı eylem gerçekleştirmek amacında olan ikisi Filistinli bir Ürdünlü tutuklanmak üzere DGM'ye gönderildi.  

20 Şubat 2002 Türkiye-Avrupa Vakfı tarafından yaptırılan araştırmaya göre, Türkiye’de nüfusun yüzde 68’i Avrupa Birliği’ne girmek istiyor. 
AB’ye aday diğer ülkelerde bu oran yüzde 65. Gelecek 12 ayda ülkenin durumunun kötüye gideceğine inananların oranı ise 
yüzde 58.  



22 Şubat 2002 Getirilen yasaklara rağmen vatandaşların kurban ibadetlerini kendilerine gösterilen kesim yerlerinde değil, çoğunlukla evlerinin 
bahçelerinde ve sokakta yaptıkları görüldü. Uygunsuz yerlerde yapılan kesimler için görevliler ceza kesti.  

23 Şubat 2002 İstanbul’da 2001 yılında 301 cinayet işlendi. Çoğunda tabanca kullanılan bu cinayetlerin üçte biri, Kadıköy, Fatih, Şişli, 
Gaziosmanpaşa ve Beyoğlu’nda işlendi  

28 Şubat 2002 Partilerarası Uzlaşma Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanı'nın Meclis içinden seçilmesi, iki defa görev yapmaması ve yetkilerinin 
sınırlandırılması konularında görüş birliği oluştu.  

3 Mart 2002 Şubat ayında enflasyon toptan eşyada (TEFE) yüzde 2.6, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 1.8 arttı. Yıllık enflasyon ise TEFE'de 
yüzde 91.8, TÜFE'de yüzde 73.1 oldu.  

4 Mart 2002 İstanbul Esenler'de çıkan olayların yatışmaması üzerine, gece uygulanan sokağa çıkma yasağının, gerginlik sona erene kadar 
devam edeceği açıklandı. Olaylarda 104 kişi gözaltına alınmıştı.  

6 Mart 2002 Eski RP lideri Necmettin Erbakan, kayıp trilyon davasında 'sahtekarlık' suçundan 2 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.  İstanbul'un 4. 
Levent ve Kadıköy semtlerinde bir kaç saat arayla iki silahlı banka soygunu meydana geldi. 4. Levent'teki soyguncular yanlarına 
aldıkları 40 milyar ve 10 bin dolar ile izlerini kaybettirdi. Kadıköy'deki soygunu gerçekleştiren iki kişi öldürüldü, bankanın 
güvenlik görevlisi ise kafasını duvara çarparak yaralandı.  

7 Mart 2002 MGK Genel Sekreteri Orgeneral Kılınç, "Türkiye, milli menfaatini ilgilendiren konularda AB'den destek görmüyor, ABD'yi gözardı 
etmeden Rusya ve İran'ı da içine alan bir politika gütmeli" dedi.  

12 Mart 2002 İstihbarat birimleri, 21 Mart'ta yapılacak Nevruz kutlamaları öncesinde, PKK'nın bir dizi eyleme hazırlandığını saptadı. Örgüt, 
siyasi güç gösterisi için "Boykot, kepenk kapatma, iş bırakma, ışık söndürme ve slogan atma" gibi eylemlere başvuracak.  

13 Mart 2002 İçişleri Bakanlığı, Nazım Hikmet'in vatandaşlığının düşürülmesi ile ilgili "hatalı kaydın" düzeltilmesi için gerekli talimatın 
verildiğini bildirdi.  

14 Mart 2002 Bağcılar Cumhuriyet Savcılığı, Susurluk Davası nedeniyle cezaevinde olan eski MİT'çi Korkut Eken'e destek açıklaması yapan 
emekli generaller, Doğan Güreş, Necati Özgen, Hasan Kundakçı, Cumhur Evcil, Adnan Doğu, Atilla Kurtaran Teoman Koman 
hakkında inceleme başlattı.  

18 Mart 2002 Türkiye'nin, Afganistan'da görev yapan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün (ISAF) komutanlığını Nisan ayından itibaren 
devralabileceği bildirildi. Halen ISAF'a İngiltere komuta ediyor.   

19 Mart 2002 ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, Irak’a müdahale için 11 ülkeyi kapsayan ikna turunun son durağı Türkiye’ye geldi. 
Cheney’nin gündeminde Irak’a müdahale, Ortadoğu, ISAF komutası, enerji projeleri ve ticari işbirliği fırsatları var.   

21 Mart 2002 İstanbul ve Mersin'de Nevruz kutlaması yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti. Mersin'de bir gösterici polis panzerinin 
altında kalarak öldü. İstanbul'daki kutlamalarda 439 gözaltı var. 1990 yılında kişi başına düşen 2.710 dolarlık GSMH'nin 2001 
yılı sonunda 2.200 dolar civarında gerçekleşmesi bekleniyor.  

22 Mart 2002 Orgeneral Asparuk'tan AB'ye sitem 
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cumhur Asparuk, Sabiha Gökçen'in ölüm yıldönümünde şehit mezarlarını ziyaret etti ve 
çevresindekilere "AB elemanlarını alıp getireceksiniz buraya, göstereceksiniz" dedi. Atatürk'ün manevi kızı ve dünyanın ilk kadın 
savaş pilotu Sabiha Gökçen'in ölümünün yıldönümünde çeşitli törenlerle anıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asparuk da 
düzenlenen törende, şehit mezarlığını da gezdi. Cebeci Askeri Şehitliği'nde Güneydoğu'da şehit olan askerlerin bulunduğu 
bölümü ziyaret eden Asparuk çevresindekilere, "Avrupa Birliği elemanlarını alıp getireceksiniz. Getirip burayı göstereceksiniz" 



diye sitem ettiği duyuldu. 

23 Mart 2002 Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında sabaha karşı saat 04.36'da 4.8 şiddetinde bir sarsıntı meydana geldi.  

24 Mart 2002 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın araştırmasına göre, Türkiye'de kayıtdışı istihdamla beslenen kayıtdışı ekonomi, Gayri 
Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) yüzde 45'ini oluşturuyor. Ayrıca toplam ücretli istihdamın dörtte biri de kayıtdışı.  

25 Mart 2002 Din üzerinden siyaset yalnız siyasi Islama özgü değil. ANAP Grup Başkanvekili Beyhan Aslan, imam-hatip liseleri ile 
ilahiyat fakültelerinde türbanın serbest bırakılmasını öngören yasa teklifi hazırladıklarını açıkladı. Aslan, diğer partilerle de 
görüştüklerini, olumlu yanıt aldıklarını belirtti.  

30 Mart 2002 TÜSİAD Başkanı Özilhan, idam cezası ile kültürel hakların Kopenhag kriterlerinde yer aldığını belirtti ve "Bunlar Türkiye için özel 
olarak ileri sürülmüş şartlar değil" dedi.  

31 Mart 2002 Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Türkiye gayri safi milli hasılasının (GSMH) geçen yıl yüzde 9.4 oranında küçüldüğünü açıkladı.   

3 Nisan 2002 Mart ayında enflasyon toptan eşyada (TEFE) yüzde 1.9, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 1.2 arttı. Yıllık enflasyon ise TEFE'de 
yüzde 77.5, TÜFE'de yüzde 65.1 olarak gerçekleşti.   

5 Nisan 2002 İspanya'dan sonra AB dönem başkanı olacak Danimarka'nın Başbakanı Rasmussen, PKK'nın terörist bir örgüt olduğunu ve AB 
terör listesine alınması gerektiğini söyledi 

6 Nisan 2002 İstanbul'da, Derviş ile Dünya Bankası Direktörü Chhibber'ın da katıldığı toplantıda deprem önlemleri ve maliyet görüşüldü.  

8 Nisan 2002 Irak'ın, İsrail'in Filistin'e yönelik askeri harekatı protesto etmek amacıyla petrol sevkiyatını durdurmasının ardından, 
Yumurtalık'tan petrol sevkiyatı da durdu. Genelkurmay Başkanlığı'nın Kürtçe yayın konusundaki tavrı netleşti. Genelkurmay, 
hükümete Kürtçe yayına karşı olmadığını ancak Kürtçe eğitime izin verilmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.  

9 Nisan 2002 El Halil'de şehit edilen Binbaşı Cengiz Tonguç'un otopsi raporuna göre, saldırıda İsrail ordusunda yaygın olarak bulunan M-16 
tipi otomatik silah kullanıldı. Olay yerinde ise Filistin polisinin görüldüğü bildirildi.  

11 Nisan 2002 Yabancı yatırımcılardan gelen satışlarla gerileyen dolar, Merkez Bankası'nın kurlarına göre günü 1.296.427 liradan tamamladı.  

14 Nisan 2002 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, SSK'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük usulsüzlük ve yolsuzluk hadisesiyle 
karşı karşıya olunduğunu söyledi. Okuyan, sosyal güvenlik kuruluşlarının ilaca ödedikleri 3 katrilyonun 1 katrilyon liralık 
bölümünün israf ve istismara gittiğini kaydetti.  

15 Nisan 2002 PKK ismini 'Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi' olarak değiştirdi. Yeni oluşumun liderliğine Abdullah Öcalan seçildi.    

16 Nisan 2002 Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Avrupa Birliği'nden, bu yıl sonundan önce tam üyelik müzakereleri için bir tarih saptamasını istedi. 
AB ise reformların Kopenhag Kriterleri'yle ilgili beklentileri hala karşılamadığını belirtti ve takvim verme konusunda Ankara'nın 
çağrısına kayıtsız kaldı.  

17 Nisan 2002 El Kaide, 11 Eylül saldırılarını ilk kez üstlendi. Örgüt sözcüsü yeni bir kasette, "Kafirin başını kendi toprağında vurabildik" dedi.  

19 Nisan 2002 Anayasa Mahkemesi'nin, Erdoğan'ı kurucu üyelikten çıkarmak için AK Parti'ye verdiği ihtar, kararın yayımlanmasıyla işlemeye 
başladı.   

20 Nisan 2002 Uluslararası Para Fonu (IMF), TL'nin değer kazanmasından kaygı duyduğunu dile getirerek, Merkez Bankası'nın önceden ilan 
edilen döviz ihalesi yoluyla döviz rezervlerini güçlendirmeyi sürdürmesini önerdi.  

23 Nisan 2002 Kıvrıkoğlu'ndan Tayyip'e: Kin kusuyorlar. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıvrıkoğlu, Erdoğan'ın silahlı kuvvetlere yönelik 
ifadeleriyle ilgili Adalet Bakanlığı'na gerekli müracaatı yaptıklarını söyledi.  



24 Nisan 2002 VE BU KISI 2008 YILLINA TÜRKIYE CUMHURIYETININ BASINDA BULUNUYOR. Ankara DGM Savcısı Yüksel, Erdoğan'a 
ifade için celp gönderdi. Soruşturma, idam öngören "Anayasal düzeni zorla yıkmaya çalışmak" suçundan yapılacak.    

25 Nisan 2002 Ankara 2 No'lu DGM, Başsavcı Yüksel'in, 10 yıl önce Rize'de yaptığı konuşmadan ötürü Erdoğan'ın tutuklanması istemini 
reddetti. Erdoğan, çıkışta "Sadece vatandaşlık görevimi yaptım" derken Başsavcı Yüksel ise "Herhalde itiraz ederim" sözleriyle 
yetindi.  

27 Nisan 2002 Sezer, Bahçelievler katliamı hükümlüsü Kırcı ile İpekçi cinayetinden yatan Ağca'ya da af yolunu açan yeni Af Yasası'nı veto etti. 
Sezer Yasa'nın "özel af niteliğinde" olduğunu vurguladı.  

29 Nisan 2002 İstanbul yıkıcı depremi bekliyor. Hürriyetim'in araştırmasına göre, hazırlıklar sadece deprem sonrası arama-kurtarma 
çalışmalarıyla sınırlı. Binaların güçlendirilmesine başlanmadı, envanter çalışmaları tamamlanmadı. Devletin hazırladığı raporda 
bile hükümet ve yerel yönetimler eleştiriliyor. Uzmanlar çalışmalara acilen başlanması için uyarıyor.  

2 Mayıs 2002 Avrupa Birliği, DHKP-C ve PKK'yı 'terör örgütleri' listesine dahil etti. Bu örgütlerin AB'de faaliyet göstermesi yasaklanacak.   

3 Mayıs 2002 Nisan ayında enflasyon toptan eşyada (TEFE) yüzde 1.8, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 2.1 arttı. Yıllık enflasyon ise TEFE'de 
yüzde 58, TÜFE'de yüzde 52.7 olarak gerçekleşti.   

8 Mayıs 2002 Dikkatsizlik, bilgisizlik, ihmal ve özensizlik son iki günde 25 kişinin canını aldı. Bazıları kara mizah örneği olaylarda 36 kişi de 
yaralandı. Akla hayale gelmeyecek olaylar arasında mazot deposunu çakmakla kontrol eden de var, bira şişelerini hedef alıp 
akrabasını öldüren de. Ancak yine de en acısı trafik cinayetleri...  

13 Mayıs 2002 Başbakan Ecevit, sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiğini, bu süreci aksatmamak için 2-3 gün daha evinde çalışacağını 
açıkladı.  

14 Mayıs 2002 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, Kıbrıs konusundaki doğrudan görüşmeler sürecini hızlandırmak üzere Kıbrıs Rum 
kesimine geldi. Havaalanında yaptığı açıklamada, hazirana kadar ilerleme sağlanması gerektiğini vurgulayan Annan, yarın 
KKTC'ye geçerek, KKTC'yi ziyaret eden ilk BM Genel Sekreteri olacak. Adalet Bakanlığı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın şikayeti üzerine Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel hakkında soruşturma başlattı.   

15 Mayıs 2002 Akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili soruşturma kapsamında, Çevre Bakanlığı'nda görevli beş bürokrat gözaltına alındı.  BM Genel 
Sekreteri Kofi Annan, bugün ayrı ayrı görüştüğü KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Rum Yönetimi lideri Glafkos Klerides ile, 
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilci Yardımcısı Zbigniew Wlosowicz'nin ara bölgedeki evinde akşam yemeğinde biraraya 
geldi.   

16 Mayıs 2002 Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı SSK'da inceleme başlattı. Mali boyutu 1.5 milyar dolar olan dosya kapsamında, 10 yıllık 
malzeme alımları mercek altına alındı.  

17 Mayıs 2002 Başbakan Ecevit'in doktoru Prof. Dr. Haberal, "Sol 9. kaburgasında travmatik kırık, sol bacağında ise kan damarlarında iltihap 
tesbit edildi. Ecevit en az bir hafta hastanede kalacak" dedi.  

19 Mayıs 2002 Sayıştay'ın raporuna göre, gemilerin liman ve denizlerde yol açtığı kirlenmeyle mücadele yetersiz. Bunun en önemli nedeni 
kirliliği önleme ve mücadele konularında ulusal bir politikanın olmaması. 

21 Mayıs 2002 Bağcılar Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli generallerin Korkut Eken'e destek veren açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı ve 
ifadelerinin alınmasına karar verdi.  

26 Mayıs 2002 Başbakan Bülent Ecevit'in, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden yarın saat 16.00'da taburcu edileceği bildirildi.  

28 Mayıs 2002 Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Sezer'in gerekçeleri doğrultusunda Af Yasası'nı iptal etti, ancak yürürlüğü durdurmaya 



gerek görmedi. Bu arada 40 bini aşkın kişi tahliye oldu. Tahliye bekleyen 5 bin kişi ise karar, Resmi Gazete'de yayınlanana 
kadar serbest bırakılmaya devam edecek.  

30 Mayıs 2002 Milli Güvenlik Kurulu, Hakkari ve Tunceli'de "Olağanüstü Hal Uygulaması"nı (OHAL) 30 Temmuz 2002 tarihinden geçerli olmak 
üzere kaldırdı. Diyarbakır ve Şırnak'ta ise son defa olmak üzere 4 ay uzatılmasına karar verdi.  

31 Mayıs 2002 'Akbil Soruşturması' kapsamında aralarında Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde danışmanlığını yapan Harun Karacan'ın 
da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.  

2 Haziran 2002 Savcılık iddianamesi: Erdoğan, Belediye Başkanı olduktan sonra siyasi amaç nedeniyle teşekkül oluşturdu. Devletin parasını 
cihat yapma amacıyla yönlendirdi.  

3 Haziran 2002 Mayıs ayında enflasyon toptan eşyada (TEFE) yüzde 0.4, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 0.6 arttı. Yıllık enflasyon ise TEFE'de 
yüzde 49.3, TÜFE'de yüzde 46.2 olarak gerçekleşti.  

4 Haziran 2002 Bahçeli, Kıbrıs, idam ve AB konularında sert açıklamalar yaptı. MHP'nin AB karşıtı olduğunu söyleyenleri “teslimiyetçilikle” 
suçladı.  

6 Haziran 2002 Bu kadar şaibeyle yaklaşık 5 yıldır nasıl devlet yönetilir? AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan hakkında, 'haksız mal varlığı 
edindiği' iddiasıyla 5 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Erdoğan'ın, 'haksız edindiği malların zor 
alımı ve ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanması' talep edildi.  

8 Haziran 2002 EFT sisteminden yapılan ödemeler, mayıs ayında yüzde 28 artarak 285 katrilyona, merkez Bankası'ndan EFT'ye çıkan para 
miktarı da yüzde 31 artarak 110.1 katrilyona çıktı. piyasaların nabzını ölçmekte kullanılan paranın dolaşım oranı 2.59 oldu.  

9 Haziran 2002 Basın mensuplarının karşısına çıkan Başbakan Ecevit, omurunda bir sorun olduğunu bunun için iki üç hafta daha dinlenmesi 
gerektiğini söyledi. Ecevit, bu süre içinde çalışmalarına devam edeceğini belirtti 

13 Haziran 2002 A Milliler tarihinin en önemli maçında Hasan Şaş, Bülent Korkmaz ve Ümit Davala'nın attığı gollerle Çin'i 3-0 yendi. C 
Grubu'ndaki diğer maçta ise Brezilya, Kostarika'yı 5-2 yenince Türkiye, adını 2. tura yazdırdı. Dünya'nın en iyi 16 takımı arasına 
giren Türkiye'nin 2. turdaki rakibi, yarın oynanacak Belçika-Rusya, Tunus-Japonya maçlarının ardından belli olacak.  

15 Haziran 2002 Mesut Yılmaz, Öcalan'ın idam edilmesi halinde mite, efsaneye dönüşebileceğini belirterek, "Ona bu fırsatın verilmemesi 
gerektiğini düşünüyoruz" dedi.  

18 Haziran 2002 Türkiye çeyrek finalde. A Milliler, tarihi maçta Japonya'yı 12. dakikada Ümit Davala'nın kafa golüyle 1-0 yendi, adını dünyanın 
en iyi 8 takımı arasına yazdırdı. A Milliler, 22 Haziran Cumartesi günü Osaka'da Senegal'le yarı final için karşılaşacak.  

21 Haziran 2002 AB Dönem Başkanı İspanya'nın Dışişleri Bakanı Joseph Pique, Türkiye'ye bu yıl içinde katılım müzakereleri için başlangıç tarihi 
vermeyi umduklarını ve Türkiye'deki reformlardan son derece memnun olduklarını söyledi.   

22 Haziran 2002 YARI FİNALDEYİZ. Senegal'i İlhan Mansız'ın 94. dakikada attığı 'Altın Gol'le devirdik, yarı finalde Brezilya'nın rakibi olduk.  

23 Haziran 2002 Ankara Ticaret Odası'nın araştırmasına göre Türkiye'de bir milyon dolar ile 7 ayda 750 bin dolar kazanmak mümkün.  

24 Haziran 2002 İdam cezasıyla ilgili dengeler sürekli değişiyor. Geçen hafta idamın kaldırılması için destek vereceğini bildiren SP, DSP'nin 
teklifinini yetersiz bulduğunu açıkladı. AKP ise geçen hafta şart öne sürerken, bugün teklife destek verdiğini açıkladı.  

25 Haziran 2002 DSP'li dokuz milletvekilinin ortak açıklamasında, ''DSP hem örgüt hem de yerel yönetimler ve TBMM zeminlerinde Ecevit'siz 
yaşama geçebilmelidir" denildi.  

26 Haziran 2002 A Milliler, yarı finalde Brezilya'ya 1-0 yenilerek final şansını yitirdi. İlk yarısı 0-0 sona eren zorlu mücadelenin 49. dakikasında 



Ronaldo'nun golüne engel olamayan Ay-yıldızlılar, 48 yıl sonra katıldıkları Kupa'da finalden oldu. Türkiye, 29 Haziran Cumartesi 
günü G.Kore ile Daegu'da üçüncülük maçı oynayacak.  

29 Haziran 2002 A Milliler, bir destan daha yazdı. Üçüncülük maçında muhteşem oynayan ay yıldızlılar ev sahibi Güney Kore'yi Hakan Şükür ve 
İlhan Mansız'ın (2) goleriyle 3-2 yenerek, bir rüyayı gerçeğe dönüştürdü. Hakan Şükür, 9. saniyede attığı golle finaller tarihine 
geçti.  

30 Haziran 2002 Dünya Kupasına 48 yıl sonra katılan ve dünya 3'üncüsü olan A Milli Futbol takımı yurda döndü. Milli takımı taşıyan THY'ye ait 
özel uçak bu akşam 21.15'te Atatürk Havalimanı'na indi.  

7 Temmuz 2002 Türkiye genelinde 12 milyon 21 bin kişinin Yeşil Kart sahibi olduğu bildirildi. Sağlık Bakanı Durmuş, "Yeşil Kart kullanımında bazı 
suistimaller olabildiğini" söyledi.   

8 Temmuz 2002 Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Ecevit ile görüşmesinin ardından hem Başbakan Yardımcılığı görevinden hem de 
partisinden istifa etti. Ardından Kültür Bakanı İstemihan Talay ile Recep Önal, Meclis Başkanvekili Ali Ilıksoy ile birlikte ardı 
ardına milletvekilleri de istifaya başladı.  

12 Temmuz 2002 Dışişleri Bakanlığı görevinden ve DSP'den ayrılan İsmail Cem, Derviş ve Özkan'la birlikte yeni parti kurma kararı aldıklarını 
açıkladı.  

20 Temmuz 2002 Yeni Oluşum'un parti adı kesinleşti: Yeni Türkiye. Partinin amblemi de; "Elinden tuttuğu kız çocuğuna ufku gösteren baba..." 
Yeni Türkiye'nin kurucuları ilk aşamada sadece milletvekillerinden oluşacak. Daha sonrakiler ek listeyle bakanlığa bildirilecek.  

23 Temmuz 2002 Bugüne kadar kamuoyu önünde birbirlerini eleştirmemeye özen gösteren koalisyon ortakları bugün kameraların önünde 
karşılıklı suçlamaya girişti. Önce, Ecevit ortaklarını 'seçim tarihindeki mutabakat'tan dönmekle eleştirdi. Sonra Bahçeli, "Kararı 
birlikte verdik. Ne oldu da görüş birliği ortadan kalktı" diye sordu.  

24 Temmuz 2002 Rize, Yozgat, Çorum ve Kars'taki sel felaketlerinde ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Tokat, Sakarya ve Sivas'ta ise 4 kişi yıldırım 
çarpması sonucu öldü. Kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.  

25 Temmuz 2002 Yağışların yol açtığı sel, heyelan ve yıldırım nedeniyle ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi. Enkaz altındaki cesetlere ulaşılması için 
çalışmalar güç koşullar altında sürdürülüyor. İstanbul Harp Akademileri Komutanlığı'nda yapılan Milli Güvenlik Kurulu'nun aylık 
olağan toplantısı sona erdi. 3,5 saat süren toplantının ardından yayınlanan bildiride "ABD'nin Irak rejimini değiştirmeye yönelik 
operasyonunun ülkeye ve bölgeye yönelik etkileri ele alınmıştır" denildi.  

28 Temmuz 2002 Kocaeli'nin Karamürsel İlçesi'ne bağlı Ereğli Beldesi'ndeki Belediye Meclisi seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre AKP birinci 
sırada yer aldı. 2 bin 189 seçmenin oy kullandığı seçimde AKP'yi CHP ve ANAP izledi. Sabah saatlerinde İzmit'in Körfez 
ilçesindeki Akçagaz LPG Dolum Tesisleri'nde başlayan yangın büyük paniğe yol açmıştı. Bu kez de Alanya'ya 25 kilometre 
uzaklıktaki Türkler beldesinde orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın şiddetini azaltmasıyla birlikte 
yangının tamamen kontrol altına alındığı açıklandı. Yangının çıkışına neden olduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.   

31 Temmuz 2002 Erken genel seçimlerin 3 Kasım 2002'de yapılmasına ilişkin önerge TBMM Genel Kurulu'nda, 514 milletvekilinin katıldığı 
oylamada, 62 ret oyuna karşılık 449 oyla kabul edildi. Bugünden itibaren siyasilerin seçim telaşı başlıyor. Ancak TBMM'de sırada 
AB uyum yasaları var. Uyum yasa paketi yarın TBMM'ye gelecek. Derviş, yurtdışından dönüşünde ilginç mesajlar verdi: 
Görevimin başındayım. Öncelik ekonomi. Ama siyasette istikrar şart. Başta Yeni Türkiye olmak üzere sosyal liberal politikalara 
katkıda bulunacağım.  

3 Ağustos 2002 AB Komisyonu, TBMM'nin AB Uyum Yasa Teklifi'ni kabul etmesinden memnun olduğunu bildirirken, Komisyon'un genişlemeden 
sorumlu üyesi Verheugen, ''TBMM'yi, cesur kararından ötürü tebrik ediyorum'' dedi. Alman basını, reformları, "AB'ye doğru 



önemli bir adım" olarak niteledi ve AB'nin Türkiye'ye bunun karşılığını vermesi gerektiğini yazdı. Temmuz ayında enflasyon 
toptan eşyada (TEFE) yüzde 2.7, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 1.4 oldu. Yıllık enflasyon ise TEFE'de yüzde 45.9, TÜFE'de 
yüzde 41.3 olarak gerçekleşti.   

6 Ağustos 2002 Başbakan Ecevit'in CNN TÜRK'e yaptığı "Derviş bir an önce karar versin" açıklamasına Devlet Bakanı Derviş'ten yanıt geldi. 
Derviş, hükümetin bir bakanı olduğunu hatırlatarak, bakanlığını başarılı bir biçimde gittiği yere kadar sürdürmek isteğini 
söyledi.  

15 Ağustos 2002 Kemal Derviş, CHP’nin 'birleşelim' çağrısına ret cevabı veren Yeni Türkiye Partisi'ne katılmayacağını açıkladı. Baykal'ın çağrısını 
çok olumlu bulduğunu söyleyen Derviş, solu birleştirme çalışmalarına devam edeceğini belirtti.  

16 Ağustos 2002 YTP lideri İsmail Cem, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada, ittifak arayışlarını sanal gündem olarak tanımladı ve "Biz eski parti 
anlayışlarıyla ittifak aramıyoruz" dedi. Cem, "Biz halkımızla ittifakı, Türkiye koalisyonunu arıyoruz" diye konuştu.  

17 Ağustos 2002 İstanbul'da, sağanak yağış bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Kağıthane'de fırtınadan dolayı elektrik kablosunun 
kopması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.   

18 Ağustos 2002 Nevşehir'deki Hacıbektaş Veli'yi anma törenlerinden dönen, 57 kişinin bindiği eski model otobüsün freni tutmayınca, facia 
meydana geldi. Mersin'in Tarsus İlçesi yakınlarında otoyolda devrilen otobüste 33 kişi öldü, ardından meydana gelen zincirleme 
kaza da dahil 38 kişi yaralandı.  

20 Ağustos 2002 Kemal Derviş, gazetelerde Ecevit'in birlik için ''Düşünürüz'' demecini okuduğunu belirterek, ittifaktan hala umutlu olduğunu 
söyledi. Baykal'dan solun tarihini dinlediğini ve Türkiye'nin sorunlarını görüştüklerini kaydeden Derviş, Oya Ünlü dışında 
kimsenin kendisi adına açıklama yapamayacağını açıkladı.  

22 Ağustos 2002 Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde, ilköğretim okuluna bilgisayar alımı için gerekli bir milyar lirayı karşılamak için bahçesindeki 80 
ağaç kesildi. Okulu Koruma Derneği Başkanı, ağaçların tehlike yarattığını ve "çirkin" görüntü oluşturduğunu ileri sürdü.  

23 Ağustos 2002 İstanbul'da, 30 milyar liranın üzerinde vergi borcu bulunan 6 bin 170 mükellefin maliyeye toplam 5 katrilyon 79 trilyon lira 
ödemesi gerekiyor. En büyük vergi borcu olan kuruluş ise Tekel olarak ilan edildi.  

24 Ağustos 2002 Gelin birde Avrupa’da camilere girin, imamlar olmuş politikacı, denetleyen yok ki… Diyanet İşleri, 3 Kasım'da 
yapılacak Milletvekili Genel Seçimi için din görevlilerini 'siyaset yapmamaları' konusunda uyardı. .  

28 Ağustos 2002 Uluslararası Saydamlık Örgütü Transparency International'ın (TI) hazırladığı raporda Türkiye en fazla yolsuzluk yapılan ülkeler 
arasında yer aldı. Geçen yıl 91 ülke arasında ''en temiz ülkeden kirliye'' yapılan sıralamada 54. sırada yer alan Türkiye, 2002 
yılında 102 ülke arasında 64. sıraya yerleşti. Listede Etiyopya, Gana, Ürdün, Tunus, Türkiye'den daha temiz ülkeler arasında 
bulunuyor.  

30 Ağustos 2002 Milli atlet Süreyya Ayhan, Brüksel'de yapılan, "Memorial Van Damme Atletizm Yarışmaları"nda, 1500 metre bayanlarda 
3.57.75'lik derecesiyle birinci oldu. Ayhan bu sonuçla kendisine ait Türkiye rekorunu da geliştirdi.  

3 Eylül 2002 Ağustos ayında enflasyon toptan eşyada (TEFE) yüzde 2.1, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 2.2 oldu. Yıllık enflasyon ise 
TEFE'de yüzde 43.9, TÜFE'de yüzde 40.2 olarak gerçekleşti.  

4 Eylül 2002 İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle Bağcılar, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Küçükçekmece'de 50'nin 
üzerindeki ev ve işyerinde su baskınları meydana geldi.  

6 Eylül 2002 AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilliği önündeki engel ortadan kalktı. TCK'nın 312. maddesinden ceza alan 
Erdoğan'ın, mahkumiyet kararının adli sicil kaydından silinmesi için yaptığı başvuru, Diyarbakır 4 Nolu DGM tarafından kabul 



edildi. Hukukçulara göre, Erdoğan'ın parti başkanlığı önünde de engel kalmadı.  

9 Eylül 2002 Diyarbakır DGM Başsavcılığı, 4 No'lu DGM'nin verdiği Erdoğan'ın adli sicil kaydının silinmesi yönündeki kararını inceliyor.  

13 Eylül 2002 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 3 Kasım'da yapılacak olan erken seçimin ertelenmesi halinde, Meclis'i fesih yetkisini 
kullanabileceği mesajı verdi. Sezer, "Şartlar oluşursa, Meclis'i feshetme yetkimi kullanırım" dedi.  

14 Eylül 2002 Beşiktaş'ta, freni patlayan halk otobüsü, bir otomobile ve İGDAŞ Regülatörü'ne çarptı. 1 kadın öldü, 8 kişi de yaralandı. Kaza 
nedeniyle başlayan doğalgaz sızıntısı korkuya yol açtı.   

17 Eylül 2002 Kapatılan Refah Partisi'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın milletvekili adaylık başvurusu reddedildi.   

20 Eylül 2002 Yüksek Seçim Kurulu AKP lideri Tayyip Erdoğan, kapatılan RP lideri Necmettin Erbakan, eski HADEP lideri Murat Bozlak ve eski 
SDP lideri Akın Birdal'ın milletvekili adayı olamayacağına karar verdi.  

22 Eylül 2002 Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cumhur Asparuk, YSK'nın, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan ve kapatılan RP'nin genel 
başkanı Necmettin Erbakan hakkındaki kararıyla ilgili ''Şeriatın kestiği parmak acımaz'' dedi.  

23 Eylül 2002 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), AKP Lideri Tayyip Erdoğan'ın sabıka kaydının silinmesini kabul etmeyen Yargıtay 
kararı aleyhine yapılan 'ihtiyati tedbir' başvurusunu reddetti.   

24 Eylül 2002 Yüksek Seçim Kurulu(YSK), AKP lideri Tayyip Erdoğan, kapatılan RP lideri Necmettin Erbakan, eski HADEP lideri Murat Bozlak ve 
eski SDP lideri Akın Birdal'ın milletvekili adaylıklarının reddine ilişkin kararın düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvuruyu oy 
çokluğuyla reddetti. YSK, bu kararına gerekçe olarak YSK kararlarının ''kesin nitelik taşıdığını'' gösterdi.   

26 Eylül 2002 Yüksek Seçim Kurulu'nun, 3 Kasım seçimlerinde yarışacak adayların kesin listesini Resmi Gazete'de ilan etmesiyle birlikte, 
ortaya çarpıcı bir tablo çıktı. Seçimlere katılacak adayların dörtte birinin sabıkalı olduğu anlaşıldı. Hem de hırsızlık, adam 
dövme, dolandırıcılık ve tecavüz gibi suçlardan.  

27 Eylül 2002 TEMA Vakfı'nın verilerine göre, Türkiye'nin yüzde 90'nında erozyon yaşanıyor. Ülke genelinde yaklaşık 67 milyon hektar arazide 
toprak giderek yok olurken, işlenen tarım alanlarının yüzde 75'inde de yoğun erozyon yaşanıyor. NASA'nın yaptığı bir 
araştırmaya göre, erozyonun şiddetlenerek devam etmesi halinde Türkiye'nin büyük bir bölümünün 55 yıl sonra çöl olacağı 
belirtiliyor.  

28 Eylül 2002 Şanlıurfa'da, nükleer silah yapımında kullanılan 15 kilo 700 gram uranyum ele geçirildi. Doğu blokundan getirildiği sanılan 
uranyumun değeri 5 milyon dolar.  

29 Eylül 2002 Yapılan araştırmaya göre her 2 kadından biri fiziksel ya da psikolojik şiddete uğruyor. Şiddete maruz kalan kadınların yüzde 
43'ü durumu kabullenirken sadece yüzde 6.4'ü boşanma yolunu tercih ediyor.  

3 Ekim 2002 Ankara 2 No'lu DGM, idam cezasını savaş ve çok yakın savaş tehdidi dışında kaldıran yasa uyarınca, Abdullah Öcalan'ın idam 
cezasını, müebbet ağır hapis cezasına dönüştürdü. Duruşma yapılmaksızın oy birliğiyle alınan karar uyarınca Öcalan, yaşamı 
boyunca şartlı tahliyeden yararlanamayacak. Eylülde TEFE yüzde 3.1, TÜFE yüzde 3.5 oldu. Yıllık enflasyon ise TEFE'de yüzde 
40.9, TÜFE'de yüzde 37 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon TÜFE'de son 19 ayın, TEFE'de ise son 18 ayın en düşük seviyesine 
indi.  

5 Ekim 2002 Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarihinde ilk yasal mitingini yarın Ankara'da gerçekleştirecek. TKP mitingi, "Paranın Saltanatına 
Karşı Halkın Buluşması" adıyla Sıhhiye'de yapılacak.  

8 Ekim 2002 Başbakan Ecevit, rahatsızlığı nedeniyle kendisi hakkında yapılan spekülasyonlar karşısında genel başkanlığı bırakabileceğini 
açıklayarak, DSP'ye yönelik oyunu bozduğunu söyledi.  



9 Ekim 2002 AKP Lideri Erdoğan, batık banka sahipleriyle yaptığı görüşme haberini verdiğimiz için bize tepki gösterdi:"Bizim politikamızı 
onlar mı belirleyecek?" Peki, neyin haber olacağına Erdoğan mı karar verecek?  

12 Ekim 2002 Başbakan Ecevit, "Irak sorununun çığırından çıktı. Kuzey Irak konusunu daha önce güvenlik yönüyle ele alıyorduk. Artık ABD ile 
siyasal boyutuyla da ele almamız gerekiyor. Aldatmaca şeklinde bir anayasa çıktı ortaya. Kabul edemeyiz" dedi.   

14 Ekim 2002 PKK-KADEK Başkanlık Konseyi'nin son dönem kararları netleşiyor. Güvenlik birimleri, örgütün Avrupa'da "Sürgünde Kürt 
Hükümeti" adında bir yapılanmayı amaçlandığını belirledi. Örgütün Avrupa'da başlatacağı hareket Belçika'da yapılanacak.  

15 Ekim 2002 ABD, K.Irak'ı Irak operasyonu için ciddi bir seçenek olarak gördüğünü askeri ve sivil kanallardan Türkiye'ye resmen iletti. İstek 
Türk topraklarının kullanımını ve askeri desteğini de içeriyor.  

17 Ekim 2002 Başbakanlıkça oluşturulan heyetin Marmara Bölgesinde yaptığı inceleme sonucunda hazırladığı rapor,deprem sonrasında yapılan 
çalışmalara rağmen önemli sorunların varlığını tespit ediyor. Raporda, plansızlık ve eşgüdüm eksiklikleri vurgulanıyor, 
imkanların eşit dağıtılmadığı ve prefabrik konutların büyük bir sorun teşkil ettiği belirtiliyor. Ayrıca vatandaşların kalıcı konutları 
beğenmediği kaydediliyor.   

19 Ekim 2002 Oyunlar bitmez... AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kurucular Kurulu üyeliğinden istifa etti. Erdoğan, 
Anayasa Mahkemesi'nin 6 aylık ihtar süresinin dolmasına bir gün kala daha önce açıkladığı gibi istifasını verdi, fakat genel 
başkanlıktan ayrılmadı.  

20 Ekim 2002 ABD'nin Irak operasyonu komutanlığını üstlenmesine kesin gözle bakılan Orgeneral Tommy Franks ve NATO Avrupa Müttefik 
Kuvvetleri Komutanı Joseph Ralston Ankara'ya geldi. ABD'nin Afganistan'daki birliklerinin komutanı olan Franks, Genelkurmay 
Başkanı Özkök ve diğer üst düzey askeri yetkililerle görüşerek, olası bir operasyon öncesi Ankara'nın nabzını tutacak.  

23 Ekim 2002 Başsavcı Kanadoğlu, AKP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.  

25 Ekim 2002 Türk televizyonlarında bu akşam, bir ilk gerçekleşiyor. Seçimin iki favori partisi CHP ve AKP'nin liderleri Deniz Baykal ve Recep 
Tayyip Erdoğan, Uğur Dündar'ın yönettiği Seçim Arenası adlı canlı programda halkın karşısında. Tartışmaya ilişkin 
düşüncelerinizi aktarmak için Hürriyetim'in anketini yanıtlayabilir, ya da mesaj hattına girip düşüncelerinizi yazabilirsiniz. 

30 Ekim 2002 AKP, dünkü Cumhuriyet resepsiyonunda, Cumhurbaşkanı Sezer'in "Başbakanın kim olacağına ben değil de milletvekili bile 
olmayan bir parti genel başkanı mı karar verecek" sözlerine yanıt verdi. Erdoğan, "Başbakanı AKP seçer, Sezer atar. Bunu 
saptırmaya kimsenin selahiyeti yoktur" derken Yalçınbayır ise "Sezer'in işini zorlaştırmayız. Gerginlik istemiyoruz" dedi.  

31 Ekim 2002 Başbakan Ecevit, seçimlere üç gün kala kameraların karşısına geçti ve "Görevimin başındayım. Başkanlığı gözlerim kapalı 
bırakabilirim. Ancak hemen değil. Türkiye 4 Kasım'ı endişeyle bekliyor. Önce Türkiye'nin esenliğe kavuşturulması gerekir" dedi. 
"Laik demokratik rejimin tehlikede" olduğunu belirten Ecevit, Sezer'in yetkilerini kullanmaya hakkı olduğunu söyledi.   

1 Kasım 2002 Anayasa Mahkemesi, AKP'nin kapatılması ve Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığına tedbir konulması istemiyle açılan 
davada kararı, seçimlerden sonraya bıraktı. Mahkeme, savunma için AKP'ye 15 gün süre verdi.  

3 Kasım 2002 AKP lideri Erdoğan, Başbakan adayı konusunda partisinin kurullarının çalışmaları tamamlamasını beklemek gerektiğini 
belirterek, “Seçim sonuçları kesinleşsin bakarız” dedi.  

4 Kasım 2002 Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e Hükümet'in istifasını sundu. 57. Hükümet, Sezer'in isteği 
üzerine yeni hükümet kurulana kadar görevde kalacak.  

7 Kasım 2002 Büyük oyun (Ilımlı İslam) resmen başlıyor… ABD Büyükelçisi Robert Pearson, AKP lideri Erdoğan'ı seçimde alınan sonuçlar 
için kutladı. Pearson, "Türkiye yeni bir lidere sahip oldu. Ülkem yeni liderle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor" dedi. Pearson Irak 



konusundaki bir soruya ise "Bu sorunu barışcı yollardan çözme şansımız var" yanıtını verdi.   

8 Kasım 2002 AKP'nin önde gelen isimlerinden Bülent Arınç, Erdoğan'a başbakanlık yolunu açacak olan Anayasa'nın 109. ve 76. maddelerinde 
değişiklik yapmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Seçim sonuçlarının, Erdoğan'ı başbakan olarak görme isteğini 
yansıttığını savunan Arınç, "Eğer Sayın Sezer gerekli görürse referanduma gider" dedi.  

11 Kasım 2002 BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın hazırladığı Kıbrıs'ta çözüm planı, taraflara sunuldu. Rum basınına göre plan, Türk tarafına 
anayasal, Rum tarafına ise toprak konusunda istediklerini veriyor. Planda iki özerk bölge, dönüşümlü başkanlık, toprak iadesi ve 
askersizleştirme yeralıyor.   

12 Kasım 2002 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, "Türk tarafının, BM planının toprak dağılımıyla ilgili bölümünden 
memnun olmadığını" açıkladı. Denktaş, "Hiçbir tarafın memnun olduğunu sanmıyorum" dedi.   

13 Kasım 2002 Oyunun Avrupa Birliği kısmı resmen başlıyor… AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan 3 Kasım seçimlerinden sonra çıktığı 
ilk yurtdışı gezisinde İtalya Başbakanı Berlusconi'den AB için destek sözü aldı.   

14 Kasım 2002 AB Ortak Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana, Türkiye'nin AB üyeliğinin Kıbrıs, AGSP ve siyasi kriterler 
konusundaki tavrına bağlı olduğunu belirterek, siyasi istekliliğin gösterilmesi halinde Kopenhag Zirvesi'nde Türkiye'nin istekleri 
açısından olumlu sonuç elde edebileceğini söyledi. 22. dönem TBMM, yemin töreniyle çalışmalarına başladı. 48 yıl aradan sonra 
iki partiyle temsil edilen TBMM'de yer alan partilerin liderleri ise yemin edemiyor.  

15 Kasım 2002 AKP Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül akşam saatlerinde Çankaya Köşkü'nden aranarak Köşk'e davet edildi. Gül'e yarın 
Köşk'te başbakan olarak hükümeti kurma görevi verileceği iddia edildi. Ancak Gül kendisinin Köşk'ten arandığını doğrulamadı.  

16 Kasım 2002 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 58. Cumhuriyet hükümetini kurmakla görevlendirdiği Kayseri Milletvekili Abdullah Gül, 
Bakanlar Kurulu sayısının 23 artı 1 olacağını, Bakanlar Kurulu listesini çeşitli görüşmelerin ardından muhtemelen Pazartesi günü 
Cumhurbaşkanı'na sunacağını bildirdi.  

18 Kasım 2002 Sezer'den kabineye rötuş 
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, yeni hükümetin düzenlenmesinde yaptığı 
müdahalenin "dengeleri değiştirdiğini" söyledi.  

20 Kasım 2002 Formula-1 Organizasyonu (FAO) Başkanı Bernie Ecclestone, 2005 yılındaki yarışların bir ayağı için İstanbul'u seçti. Türkiye 
Otomobil ve Motorsporları Federasyonu Başkanı Mümtaz Tahincioğlu İstanbul'un teknik ve lojistik nedenlerle tercih edildiğini 
söyledi. 

21 Kasım 2002 AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Strasbourg'a gidişinde uçakta yaptığı açıklamada, Başbakanlığı önündeki 
en büyük engellerden biri olan Anayasa'nın 109. maddesinin bir ay içinde değiştirileceğini söyledi. Bir özdeyiş vardı, neydi? 
Kendine Müslüman… 

23 Kasım 2002 Başbakan Abdullah Gül hükümet programını Meclis'te okudu. Ekonomi ve adalet mekanizmasında reformlar yapacaklarını 
belirten Gül, temel hak ve özgürlükler konusunda da anayasa değişikliğine gideceklerini söyledi. Hükümet Perşembe günü 
güvenoylamasına gidecek.   

24 Kasım 2002 Cumhurbaşkanı Sezer, laiklik ilkesi uyarınca devletin temel düzeninin din kurallarına dayandırılmasının olanaksız olduğunu 
belirterek, ''Toplumun gündeminden çıkmış bulunan başörtüsünün yeniden sorun durumuna getirilmesinin kimseye yararı 
yoktur'' dedi. Sezer, kamusal alanda başörtüsünü serbest bırakacak bir yasal düzenleme yapılmasının olanaksız olduğunu ifade 
etti.  



25 Kasım 2002 Rauf Denktaş, BM Genel Sekreteri Annan'ın sunduğu belgeyi kabul ettikleri yönündeki haberleri doğrulamadı. Denktaş, "Genel 
Sekreter'den zaman istedik, kabul etmek veya etmemek başka bir şeydir, bakmak ve doğrultmak başkadır. 'Kabul ettik' diye bir 
haber hatalıdır" dedi.  

27 Kasım 2002 Üniversitelere disiplin cezası affı, AB uyum paketi taslağına eklendi. Af, türbanlı oldukları için atılan öğrencileri de kapsıyor. 
Paket görüşü alınmak üzere CHP'ye sunuldu.  

28 Kasım 2002 58. hükümetin programına, 516 vekilden 346'sı kabul, 170'i ret oyu kullandı.  

29 Kasım 2002 AKP hükümetinin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. Ana gündemi Kıbrıs olan toplantıdan sonra açıklanan 
MGK Bildirgesi'nde, Denktaş'ın "Çekincelerim var ancak müzakereye hazırım" tavrının desteklendiği vurgulandı.  

30 Kasım 2002 Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 1978'de sıkıyönetim ilanıyla başlayan olağanüstü koşullar bugün sona erdi. 1987'de Bingöl, 
Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van'da ilan edilen Olağanüstü Hal Uygulaması, bugün saat 17.00'den 
itibaren Diyarbakır ve Şırnak'ta da kaldırıldı. Tam 46 kez uzatılan OHAL uygulaması süresince bölgede 6 süper vali görev yaptı.  

2 Aralık 2002 YSK, AKP'nin itirazı üzerine Siirt'teki seçim sonucunu iptal etti. Karar, Erdoğan'a Başbakanlık yolunu açacak sürecin de ilk adımı. 
AKP önce 76. maddeyi değiştirecek, ardından 60 gün içinde yenilenecek seçimlerde Erdoğan Meclis'e girecek.  

6 Aralık 2002 KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs Rum kesiminin 12 Aralık'ta AB'ye girmesi halinde müzakerelerin devam etmesinin 
imkânsızlaşacağını söyledi.  

9 Aralık 2002 Türkiye'nin, olası Irak Operasyonu'nda nasıl bir tavır takınacağı belirlendi. Strateji, savaştan kaçınmak ve K. Irak'taki 
oluşumlara engel olmak üzerine kurulu.   

10 Aralık 2002 AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı George Bush'un 48 saat içinde Avrupa Birliği başkanlarını bir kere daha arayıp 
Türkiye ile ilgili düşüncelerini ileteceğini söyledi.  

11 Aralık 2002 AB Komisyonu'nun kamuoyu araştırmaları kurumu Eurobarometre, AB kamuoyunun en fazla söz ettiği adayın Türkiye olduğunu, 
Türkiye'nin son iki ayda ''itibar kazandığını'' bildirdi. Araştırmada, Türkiye'deki seçimlerin ve Avrupa Konvansiyonu Başkanı 
d'Estaing tarafından başlatılan Türkiye tartışmalarının bu gelişmede önemli etken olduğu kaydedildi.   

14 Aralık 2002 Sözlere bak hizaya gir! Yaklaşık 5 yıldır iktidardasınız. AB yolunda bir adim ileri atılabildiniz mi? 
Başbakan Gül, Kopenhag'a giderken müzakere tarihi olarak 2004 başını hedeflediklerini fakat tarihin 2004 sonu olarak çıktığını 
söyledi. Gül, artık AB'nin Türkiye'yi değil, Türkiye'nin AB'yi zorlar hale geldiğini ifade ederek "Yeni bir ray döşenmiştir" dedi.  

15 Aralık 2002 Dondurucu soğukların etkisindeki Doğu Anadolu Bölgesi'de hava sıcaklığı eksi 28 dereceye kadar düştü.  

18 Aralık 2002 Çankaya Köşkü'nde yapılan dış politika konulu toplantıdan KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'a tam destek çıktı. Sezer 
başkanlığında Başbakan Gül, Genelkurmay Başkanı Özkök ve Dışişleri Bakanı Yakış ile Denktaş'ın katıldığı zirvenin ardından 
KKTC halkının her durumda desteklendiği ifade edildi. Irak konusunda Türkiye'nin barışçı çözümden yana olduğu da 
tekrarlandı.  

19 Aralık 2002 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, AKP Lideri Tayyip Erdoğan'a milletvekiliği yolunu açacak Anayasa'nın 3 maddesini 
değiştiren Anayasa değişiklik paketini veto ederek tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye gönderdi.  

21 Aralık 2002 !!! Dikkat !!! 
Tüm dünyadaki insan hakları uygulamalarını izleyen 'Özgürlükler Evi' isimli sivil toplum örgütü, 2002'de özgürlükler bakımından 
en fazla kazanım elde eden ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini açıkladı. Türkiye'nin hala "yarı özgür" ülkeler sıralamasında 
yeraldığı örgütün 192 ülkeyi kapsayan 2002 yılı araştırmasında, ordunun siyasi alana müdahale etme potansiyeli ve medeni 



haklar konusunda eksiklikleri olduğu da belirtiliyor.  

25 Aralık 2002 ABD'ye henüz yanıt verilmemesine karşın olası Irak operasyonuna yönelik hazırlıklar bile Türkiye'ye ek maliyet getirmeye 
başladı. 10 bin asker, kışı kar kaplı açık arazi ve dağlarda geçirecek.   

31 Aralık 2002 Cumhurbaşkanı Sezer, Mali Milat Yasası'nı kara para ile mücadalede etkisiz kalacağını gerekçe göstererek tekrar görüşülmek 
üzere Meclise'e gönderdi. Öte yandan Sezer, değiştirilmeden bir kez daha Köşke gönderilen AKP lideri Erdoğan'a milletvekili 
olma ve Başbakanlık yolu açan Anayasa değişikliğini ise onayladı.  

2 Ocak 2003 AKP liderinin mahkumiyet sonucunu ortadan kaldıran tasarı, Meclis'ten geçti. Böylece Erdoğan'ın vekilliği önünde engel 
kalmadı.  

3 Ocak 2003 2002 yılı enflasyonu hükümetin yüzde 31 olan hedefinin altında gerçekleşti. Yıllık enflasyon toptan eşya fiyatlarında (TEFE) 
yüzde 30.8, tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) yüzde 29.7 oldu. Enflasyon aralık ayında TEFE'de yüzde 2.6, TÜFE'de ise yüzde 
1.6 olarak açıklandı.  

6 Ocak 2003 AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Siirt'teki seçimler için istifa edecek adayların yerine aday bildirimi için son tarih olan 23 
Ocak'tan önce bir adaylık kararı almalarının söz konusu olmadığını söyledi.  

8 Ocak 2003 Türk Hava Yolları'nın Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Konya adlı yolcu uçağı Diyarbakır'a inişi esnasında henüz bilinmeyen bir 
nedenle düştü. Çarpma esnasında üçe ayrılıp alev alan uçakta 80 kişi bulunuyordu. Uçaktan şu ana kadar 6 kişi yaralı olarak 
kurtarıldı.  

11 Ocak 2003 ANAP 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlık yarışını Ali Talip Özdemir kazandı. Özdemir, 1078 delegeden 640'ının 
oyunu alarak Genel Başkan seçildi. En yakın rakibi Lütfullah Kayalar da 428 oy aldı.  

19 Ocak 2003 NATO Genel Sekreteri George Robertson, Türkiye'nin Irak konusunda karşılaşacağı herhangi bir saldırıda NATO tarafından ''tam 
destek'' göreceğini söyledi. Robertson, NATO üyesi her ülkenin saldırıya uğradığında ittifakın 5. ve 4. maddelerinin 
uygulanmasını talep etme hakkı bulunduğunu da vurguladı.  

21 Ocak 2003 Türkiye bir yandan Ankara'da ABD ile savaş pazarlığı yaparken, diğer yandan da barışçı çözüm için çaba harcıyor. Hafta başında 
ABD Genelkurmay Başkanı Org. Myers'ı ağırlayan Ankara, perşembe günü İngiltere Genelkurmay Başkanı Boyce ile Almanya 
Dışişleri Bakanı Fischer'ı konuk edecek. Aynı gün İstanbul'da ise beş bölge ülkesi barışçı çözüm için biraraya gelecek.  

22 Ocak 2003 Anayasa Mahkemesi, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığının daha önce düştüğü gerekçesiyle, tedbir kararı 
alınmasını gereksiz buldu. Karar kulislerde "formalite" olarak değerlendiriliyor ve Erdoğan'ın yeniden genel başkan seçilmesine 
engel olmadığı belirtiliyor.  

24 Ocak 2003 10 yıl önce bombalı saldırı sonucu kaybettiğimiz gazeteci yazar Uğur Mumcu suikastinin arkasındaki sis perdesi hala 
aydınlatılamadı.  

25 Ocak 2003 Denktaş, Erdoğan'a "Türkiye milli davadaki prensiplerden vazgeçtiyse, 'planı bu şekilde kabul ederim' diyorsa, o zaman olduğu 
gibi kabul edecek birisini bulur, imzayı atar, bu iş biter" dedi.  

27 Ocak 2003 Pülümür'de bir kişinin hayatını kaybettiği 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 3.0 ile 3.8 arasında değişen 29 
tane artçı meydana geldi. Uzmanlar 5.4 büyüklüğünde bir artçı daha bekliyor.  

28 Ocak 2003 AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs konusunda bugüne kadar söyleyegeldiklerinden farklı birşey söylemediklerini 
belirterek, "Denktaş medya aracılığıyla konusmamalıydı" dedi. Erdoğan, Denktaş'ın kişisel sürtüşmeye girmesinin doğru 
olmadığının da altını çizdi.  



30 Ocak 2003 Türkiye, ABD'nin Irak'a harekatı halinde, Irak'ın olası saldırısı karşısında NATO'dan destek talebinde bulunacağı bildirildi. 
Türkiye'nin NATO nezdinde destek için girişimde bulunmadan önce, ABD'nin konuyla ilgili önerisinin karara bağlanmasını 
bekleyeceği öğrenildi.  

31 Ocak 2003 Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından hükümete, Irak operasyonunda ulusal çıkarların korunması için, TBMM'ce gerekli 
görülen askeri önlemlere işlerlik kazandırmaya yönelik kararların alınmasını tavsiye kararı çıktı.  

2 Şubat 2003 TBMM'nin 22. yasama döneminde çıkan 31 yasadan 4'ü Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından yeniden görüşülmek 
üzere TBMM'ye geri gönderildi.  

3 Şubat 2003 Enflasyon ocak ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 5.6, tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 2.6 olarak 
açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 32.6, TÜFE'de yüzde 26.4. oldu.  

5 Şubat 2003 Başbakan Gül, gazetelerin Ankara temsilcilerine yaptığı açıklamada, "Artık stratejik ortağımız ABD ile beraber hareket etmemiz 
gerektiğine inanıyoruz" dedi. "Günah bizden gitti" diye konuşan Gül, Kuzey Irak'ta Türk askerlerinin sayısının Amerikan 
askerlerinden fazla olacağını da belirtti.  

8 Şubat 2003 Yoğun kar yağışı ve tipi,yurdun büyük bölümünü etkisi altına alırken, Bolu'da 491, Düzce'de 20 köyün yolu ulaşıma kapandı. 
Mersin ise şiddettli fırtınaya teslim oldu.  Türkiye ve ABD 6 üssün kullanılması ve Türk topraklarına 50 binden fazla asker 
sokulmaması konularında anlaştı. Anlaşma TBMM'nin onayından sonra yürürlüğe girecek. Mersin ve İskenderun limanlarına 
gemilerle gelecek askerlerin Mart ayı başında Irak sınırına yerleşmesi bekleniyor. İngiliz uçaklarına ise, üs kullanma izni 
verilmedi.     

9 Şubat 2003 Belçika, NATO'nun muhtemel bir Irak operasyonu öncesinde Türkiye'yi korumak için Patriot füze sistemi ve AWACS erken uyarı 
uçakları göndermesini engelleyeceğini açıkladı. Belçika Dışişleri Bakanı Michel, bu kararı "savaş mantığına girmemek için" 
aldıklarını söyledi.   

11 Şubat 2003 Fransa, "Türkiye'nin güvenliğini sağlamaya kesin olarak kararlıyız" dedi. Belçika da NATO'da veto kullanmalarının Türkiye'nin 
savunmasıyla ilgili olmadığını açıkladı. NATO Konsey toplantısında ise yeni bir taslak metin sunuldu ancak veto kullanan 
ülkelerin elçileri ise yetki istemek için toplantıyı erteletti.  

13 Şubat 2003 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Refah Partisi yöneticilerinin temyiz 
için yaptıkları başvuruyu reddetti.  NATO Konseyi'nin Türkiye'nin yardım talebini görüşmek üzere bugün yapması beklenen 
toplantı, anlaşma sağlanamaması üzerine son dakikada iptal edildi.  

15 Şubat 2003 Bugün, yüzlerce kentte, milyonlarca insan savaşa karşı sokağa çıktı. Dünyanın büyük şehirlerinde gerçekleştirilen, milyonlarca 
kişinin katıldığı küresel eylemlerle ABD'nin Irak'ta savaş girişimi protesto edildi. Bu akşam saat 20.00'de Türkiye ve dünyanın 
birçok kentinde barış için 1 dakika karanlık eylemi gerçekleştirilecek.  

18 Şubat 2003 Beyaz Saray, Irak savaşına destek karşılığında Türkiye'nin yaklaşık 26 milyar dolarlık ekonomik yardım paketini kabul etmesi 
için "karar verme zamanının" geldiğini belirtti. Eğer Türkiye ekonomik bağımsızlığını kazanamazsa daha çok desteğe ihtiyacımız 
olacak… 

19 Şubat 2003 ABD, Büyükelçisi Pearson aracılığıyla Ankara'ya "Türk askerine Türk komutanı kabul ettik, taahhütleri de yazılı vereceğiz" 
mesajı gönderdi ardından da, "fazla zaman kalmadı" diye uyardı. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Powell Başbakan Gül'ü telefonla 
aradı. Görüşmede Türkiye'nin Irak sorununa ilişkin olarak ABD'ye ilettiği talepler ele alındı.   

20 Şubat 2003 Türkiye'de son üç yılda 4 bin 600 kişi işkence gördüğü gerekçesiyle mahkemelere başvurdu. Yapılan başvurular hesaplandığında 
ortalama günde 4 kişinin işkence gördüğü ortaya çıkıyor.  



24 Şubat 2003 Başta İstanbul olmak üzere birçok il ve ilçede okullar kar nedeniyle yarın da tatil edildi. TEM Otoyolu'nun Silivri-Selimpaşa 
arasıdaki bölümü ulaşıma kapandı.  

26 Şubat 2003 AKP Grup toplantısında milletvekillerini tezkereye ikna etmek için ABD ile birlikte hareket edilmemesi halinde, Kürt devleti 
kurulacağı, Türkiye'nin AB ve Kıbrıs konusunda yalnız kalacağı, ekonomide çöküntü yaşanacağı uyarısı yapıldı. Bugün Kuzey 
Irakta fiilen bir Kürt devleti yaratılmadı mı? Bağımsız bir devlet diyemeyeceğim çünkü kesinlikle kendi ayakları üzerinde 
durabileceğine inanmıyorum… 

1 Mart 2003 TBMM Irak konusundaki olağanüstü toplantısında Türk askerinin yurtdışına gönderilmesi ve yabancı ülke askerlerinin Türk 
topraklarında bulunmasına ilişkin tezkere 264 evet oyuna karşılık salt çoğunluk olan 267 bulunamadığı gerekçesiyle reddedildi.  

3 Mart 2003 Şubat enflasyonu TEFE'de yüzde 3.1, TÜFE'de ise yüzde 2.3 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 33.4, TÜFE'de 
yüzde 27 oldu.  

4 Mart 2003 AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen "Kıbrıs sorununun çözülmemesi halinde, Türkiye'nin üyelik 
müzakerelerine başlaması zor olur" dedi.  

6 Mart 2003 ABD ile üs modernizasyonu için imzalanan mutabakatın, Amerikan ordusuna Türk üs ve limanlarında inşaat yapabilmenin yanı 
sıra daha geniş haklar tanıdığı ortaya çıktı.   

8 Mart 2003 TBMM Başkanı Bülent Arınç, Erdoğan'ın Siirt'ten milletvekili seçilip başbakan olmasıyla, devletin tepesinde sert üslubun hákim 
olacağı yorumunu yanıtladı.  
TBMM Başkanı Bülent Arınç, Erdoğan'ın başbakan olmasıyla devletin tepesinde ‘delikanlı ve dik duran’ üslubun hakim olacağını 
söyledi. Arınç, Gül, Erdoğan ve kendisinin hiç ayrılmadılarını belirterek, ‘‘Bizi kimse birbirimize düşüremez. Aslanlar gibiyiz’’ 
dedi. 

11 Mart 2003 59. Hükümet'i kurma süreci hızla işliyor. Başbakan Abdullah Gül'ün istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı Sezer, ardından Köşk'e 
davet ettiği AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'a yeni hükümeti kurma görevi verdi. Erdoğan, en kısa zamanda yeni Bakanlar 
Kurulu'nu Sezer'e sunacağını açıkladı.  

12 Mart 2003 Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Abdullah Öcalan'ın adil yargılanmadığına ilişkin aldığı kararı Büyük Daire'de 
temyiz edeceğini açıkladı.  

13 Mart 2003 Anayasa Mahkemesi, HADEP'in, devletin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemlerde odak olması gerekçesiyle temelli olarak 
kapatılmasına karar verdi.  

14 Mart 2003 Cumhurbaşkanı Sezer, AKP lideri Erdoğan'ın sunduğu Bakanlar Kurulu listesini onayladı. Erdoğan'ın açıkladığı 59. Hükümet'te 
Yalçınbayır, Yakış ve Sütlüoğlu yer almadı. Kabine'ye yeni isim de girmedi. Sadece bazı bakanların yerleri değişti. 

15 Mart 2003 58. Hükümetin Başbakanı Abdullah Gül görevi 59. Hükümet'i kurmakla görevlendirilen Ak Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan'a 
devretti. Erdoğan, görevi devraldıktan sonra Gül ve bakanlarına teşekkür ederek, yeni hükümetin ilk olarak halkın beklentilerini 
karşılayacağını ve devletin itibarını yükselteceğini söyledi.  

20 Mart 2003 Amerikan ve İngiliz birlikleri Irak'a güneyden girdi. Kuveyt sınırından giren birliklerin Umr Kasr ve Safvar kentlerini ele geçirdiği 
bildirildi. Fav kentinin de kuşatıldığı belirtildi. Irak yönetimi Umr Kasr'ın düştüğünü yalanladı. Irak askerlerinin Basra'nın 
güneyinde direniş gösterdiği gelen haberler arasında. K. Irak'a Türk askeri gönderilmesi ve hava sahasının yabancı güçlere 
açılmasına ilişkin yetki tezkeresi, Meclis'te yapılan oylamada 202 ret oyuna karşılık, 332 oyla kabul edildi.  

24 Mart 2003 ABD'nin Irak'ı kısa sürede teslim alma planları altüst oldu. Fransız haber ajansı AFP, Irak kuvvetlerinin beklenmedik şekilde 



direnişi ve Türkiye üzerinden kuzey cephesinden vazgeçilmesinin ABD'yi zora soktuğunu ifade etti. Savaşın uzaması ihtimalinin 
doğması ise uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesine yolaçıyor. 

27 Mart 2003 ABD'den para yardımı geleceğine yönelik haberler Borsa'ya yüzde 2.40 oranında değer kazandırdı. TCMB'nin kurlarına göre 
dolar, 1.708.266 liradan kapandı.  

28 Mart 2003 Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara seferini yapan yolcu uçağı kaçırıldı. Uçağı Atina Havaalanı'na yakıt ikmali için indiren 
Özgür Gençaslan adlı korsan eylemini yaklaşık 4.5 saat sonra bitirdi. Cep telefonlarından ulaşılan yolcular uçaktan indiklerini ve 
korsanın nerede olduğunu bilmediklerini belirtti.  

1 Nisan 2003 ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı ile 
görüşecek olan Powell'ın Kuzey Cephesiyle ilgili görüşmeler yapması bekleniyor.  

3 Nisan 2003 Enflasyon şubat ayında oranları TEFE yüzde 3.2, TÜFE ise yüzde 3.1 olarak açıklandı.  

4 Nisan 2003 73 yaşındaki Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı 43 yaşındaki oğlu Mustafa V. Koç'a devretti.  

9 Nisan 2003 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Türkiye'nin, AB üyeliği önünde yaratılan bahaneleri aşacağını 
söyledi. Daha öğreneceğiniz çok şey var, bunlarda bahane bitmez… Savaşın 21. gününde ABD, büyük bir direnişle 
karşılamadan Bağdat'ın merkezine girdi. Kent merkezindeki ABD askerlerini bir grup Iraklı sevinç gösterileriyle karşıladı. Firdevs 
Meydanı'ndaki Saddam Hüseyin heykeli halk ve ABD askerleri tarafından yıkıldı. Saddam rejiminin sona erdiği yorumu yapılıyor. 

10 Nisan 2003 Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın Kerkük'e giren KYB'ye bağlı Kürtlerin çıkarılacağını söylediğini 
açıkladı. Gül, peşmergeleri beraber çıkarma önerisi üzerine Powell'ın bunu yeni paraşütçü birlikleriyle kendilerinin yapacağını 
söylediğini duyurdu. Gül, KDP lideri Barzani'nin de Talabani'ye bağlı peşmergelerin Kerkük'e girmesine karşı olduğunu bildirdi. 
Bir KYP yetkilisi ise ABD'nin sözünü dinleyeceklerini söyledi.  ????????????????? 

13 Nisan 2003 Kuzey Iraklı Kürt lider Talabani, bölge ülkelerinin Irak'ın içişlerine karışmaması gerektiğini söyledi. Barzani ise Türkiye'den 
"Kerkük'teki petrol alanları üzerindeki iddialarından vazgeçmesini'' istedi.   

15 Nisan 2003 İstanbul'da bugün Hakimevi ile iki ayrı McDonalds restoranında patlamalar meydana geldi. Bombalı saldırılarda 1 kişi yaralandı. 

16 Nisan 2003 AB'nin en büyük genişleme hareketinde çok önemli bir adım daha atıldı. 10 yeni üye ülkenin katılım anlaşması imza töreni 
Atina'da yapıldı. 'Kıbrıs Cumhuriyeti' adına üyelik anlaşmasını imzalayan Rum lider Tasos Papadopulos, "Güç kullanılarak 
dayatılan suni duvarlar ve ayırıcı hatlar, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumlarla birleşik olarak Avrupa yolunda ilerlemelerini 
engelliyor'' dedi.  

17 Nisan 2003 Milli Savunma Bakanı Gönül , ABD'nin, Türkiye'den Irak'ın yeniden inşasında görev yapmak üzere asker verip veremeyeceğini 
sorduğunu söyledi. Hükümetin ABD'nin talebini incelediği belirtiliyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Pearson da Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşar Vekili İlgin ile görüştü.  

18 Nisan 2003 IMF İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'nin 4.gözden geçirme dönemini tamamlayarak, yaklaşık 701 milyon dolar tutarındaki yeni 
kredi dilimini serbest bıraktı.   

19 Nisan 2003 Yunanistan Başbakanı Simitis Türkiye'nin Irak sorunu nedeniyle Kıbrıs konusuna eğilemediğini belirtti. Simitis ayrıca Kıbrıs 
Türkleri için uyum paketi ve yardım konusunda çalıştıklarını söyledi. AKP “hükümeti” hangi konuyla ilgilendi ki can 
damarlarımızdan biri olan Kıbrıs ile ilgilensin. 

20 Nisan 2003 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Başkanlık ve yarı başkanlık sistemi benim siyasette arzumdur. Olmasını isterim, arzu 
ederim'' dedi. Kendisi için ideal olanın Amerikan modeli olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin bunu başarması halinde, ciddi 



bir sıçrama yapacağına inandığını bildirdi.  

22 Nisan 2003 TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın 23 Nisan dolayısıyla vereceği resepsiyona, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının 
katılmayacağı bildirildi. Tartışmalı resepsiyona Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de katılmayacağı belirtildi. CHP de daha 
önce resepsiyona boykot uygulayacağını açıklamıştı.  

23 Nisan 2003 TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, Meclis'in 83.açılış yıldönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla verdiği 
resepsiyona Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve kuvvet komutanları, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya katılmadı.  

24 Nisan 2003 Irak'ta geçici yönetimin başına getirilecek emekli general Jay Garner'ın Kerkük'ün Kürt kenti olduğu yönündeki açıklamaları 
Ankara'yı rahatsız etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Diriöz, Garner'ın açıklamalarının Ankara mutabakatına aykırı olduğunu 
söyledi.  

25 Nisan 2003 Dışişleri Bakanı Gül, Time dergisinin 12 Türk subayın Türkmenlere silah verirken yakalandığı haberiyle ilgili olarak "Bizden 
duymadığınız hiçbir şeye itibar etmeyin" dedi.  

26 Nisan 2003 Milli Güvenlik Kurulu'nun 30 Nisan'da yapılacak toplantısına sunulmak üzere hazırlanan "İrtica Raporu"nda, Dışişleri 
teşkilatlarının bağlantı kurması istenen Milli Görüş ve Fettullah Gülen grubu ile ilgili ayrıntılı bilgi yeralıyor. Rapora göre, iki 
grubunda da şeriat devleti kurmak için faaliyet yürüttüğü belirtiliyor.  

28 Nisan 2003 AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Günther Verheugen, Türkiye'nin AB'ye katılımının ekonomik ve jeostratejik 
açıdan cazip yanları bulunduğunu, ancak bu katılımın bazı sorunları beraberinde getireceğini söyledi.   

29 Nisan 2003 Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nin Barla Beldesinde askeri helikopter düştü 4 asker şehit oldu.   

30 Nisan 2003 Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başkanlığında yapılan toplantıda iç ve dış 
gelişmeler değerlendirildi. Yayınlanan bildiride "Devletin temel niteliklerinden olan laiklik ilkesinin önemi ve titizlikle korunması 
vurgulanmıştır" ibaresi dikkat çekti.  

1 Mayıs 2003 Bingöl'de saat 03:27'de meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde yıkılan yapıların neredeyse tamamı kamu binası. 
Çeltiksuyu'nda yıkılan ilköğretim okulunun yatakhanesinin enkazının altında ise en az 100 öğrenci kaldı. Binanın kolonları 
çökerken katları çelik ranzalar ve dolaplar tuttu. Saatlerdir enkaz altında olan öğrencilerden 79'u kurtarıldı. 

2 Mayıs 2003 Çeltiksuyu'ndaki okul enkazında yapılan çalışmalarda umutlar giderek tükeniyor. Vali Yardımcısı Aydın, sesli, görüntülü ve 
köpekli arama-kurtarma çalışmalarında canlıya rastlanmayınca, ağır iş makinelerini devreye soktuklarını söyledi. Enkaz altında 
halen yaklaşık 70 öğrenci bulunduğu tahmin ediliyor.  Batılı deprem uzmanları 6.4'lük bir depremin Türkiye'de neden bu kadar 
çok can kaybına yol açtığını anlamaya çalışıyor. Dünya basını da yapılaşmadaki sorunlara dikkat çekiyor.  

7 Mayıs 2003 Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz'in açıklamalarına ilişkin 
olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman kendine düşen görevi demokratik yollarla, usulüne uygun yerine getirdiğini 
söyledi. Kültür Bakanlığı Irak'ta yağmalanan el yazmalarının bilançosunu çıkardı. Irak'ın 113 kütüphanesinde bulunan toplam 82 
bin 258 el yazmasının akibeti bilinmiyor.  

8 Mayıs 2003 ABD, Türkiye’nin Kuzey Irak’taki askerlerini çekmesi karşılığında bölgedeki PKK-KADEK militanlarını silahsızlandırmayı teklif etti. 
Türkiye tarafından gözden geçirilen plana göre, militanlara “ya silah bırakıp Irak vatandaşı olun, ya da bu bölgeyi terk edin” 
önerisi sunulacak. ABD, 6 ay içinde örgütü bölgeden çıkarmayı planlıyor. 

9 Mayıs 2003 KKTC'ye bir günlük ziyarette bulunan Başbakan Erdoğan, Türkiye ve KKTC'nin adada her iki halkın lehine olacak adımları 



atmaya devam edeceklerini söyledi. Erdoğan, Kıbrıs'ta Türklere ve Rumlara yönelik her türlü ambargonun kaldırılmasından yana 
olduklarını belirterek, ''Türkiye buna hazırdır, Yunanistan'ın da aynı cesareti göstermesi gerekir'' dedi. IMF'nin olumlu 
açıklamaları, ekonomik verilerdeki düzelmeler ve her kesimden gelen yoğun döviz satışı nedeniyle dolar serbest piyasada 
1.500.000 liranın altında indi.  

14 Mayıs 2003 Dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına, Marmaris'in yanı sıra İçmeler, Armutalan ve Beldibi'ndeki orman söndürme 
ve itfaiye ekiplerine bağlı orman işçileri müdahale etti. Arozözler, iş ve itfaiye araçları ile sürdürülen söndürme çalışmalarına 
Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan da askeri birlikler katıldı.Yangında, 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.Yangına, piknik 
yapmaya gelen 10 kişilik grubun yaktığı ateşin neden olduğu, bu kişilerin aranmasına devam edildiği belirtildi. 

15 Mayıs 2003 AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu temsilcisi Günter Verheugen, İtalya Başbakanı Berlusconi'nin Türkiye ziyareti 
sırasında "Türkiye AB'ye 2007 yılında üye olabilir" açıklamasını "ilginç, sürpriz ve aşırı iddialı" bulduğunu söyledi. Verheugen, 
hükümetin reformları yerine getirmek için güçlü iradeye sahip olduğunu belirtti.  Uyan artik Türkiye adamlar seni öyle 
güzel uyutuyorlar ki 

17 Mayıs 2003 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs vatandaşlarının, 22 Mayıs'tan itibaren Türkiye'ye vizesiz giriş yapabileceklerini 
söyledi. Kapıların tüm Güney Kıbrıslılar'a 40 yıl aradan sonra ilk kez açılacağını belirten Erdoğan, Rumların 1 ay Türkiye'de 
kalabileceğini belirtti. Erdoğan, Yunanistan'dan da aynı adımı atmasını beklediklerini kaydetti.  

18 Mayıs 2003 Adalet Bakanı Çiçek, yolsuzlukların ortaya çıkarılmasında en büyük engelin, Anayasa'nın ''sır'' kavramı olduğunu belirterek, 
''Yapılacak yasal düzenlemelerle bu sır kavramını, olabildiğince güncelleştirmek, tanımlamak gerekiyor. Dokunulmazlıkla ilgili 
madde yolsuzlukların önünde bir engelse, değiştirelim" dedi.  

19 Mayıs 2003 Yunanistan'dan sonra AB dönem başkanlığını üstlenecek İtalya'nın Başbakanı Berlusconi, Türkiye'yi de içine alan geniş bir 
Avrupa'dan yana olduğunu söyledi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve 
KKTC'de kutlanıyor.   

20 Mayıs 2003 Ankara'nın Kızılay Ziya Gökalp Bulvarı'nda bir kafede meydana gelen patlamada, 1 kişi öldü. Patlamaya tuvalete konan bir 
bombanın neden olduğu açıklandı. 

22 Mayıs 2003 Türkiye, 1963'ten beri sınırı kapattığı Kıbrıslı Rumları bugünden itibaren Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuyla kabul etmeye başladı. 
İlk Kıbrıslı Rum grubu, 40 yıl aradan sonra, İpsala sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. 

23 Mayıs 2003 Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri konusunda hükümet tarafından verilen genel görüşme önergesi TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve 
CHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Böylece hem iktidar hem de muhalefet AB konusundaki ittifaklarını yeniden teyit 
etti.  

26 Mayıs 2003 Genelkurmay Başkanı Özkök, "genç subaylar rahatsız" haberiyle ilgili olarak gazetelerin Ankara temsilcilerine yaptığı açıklamada 
tedirginliğin TSK'nın tümünde olduğunu belirtti. Özkök, irticai kadrolaşmadan şikayet etti ve ordu içinde görüş ayrılığı 
bulunmadığını vurguladı. Özkök 28 Şubat'ın sebebi ortadan kalkmadan sonucunun devam edeceğini sözlerine ekledi.  

28 Mayıs 2003 Uluslararası Af Örgütü'nün 2002 raporuna göre, Türkiye'de kötü muamele ve işkence yaygın bir şekilde devam ediyor.  

1 Haziran 2003 Başbakan Erdoğan'dan kadrolaşma iddalarına sert yanıt: "Birileri buralardan nemalanıyordu, rahatsızlıklarının sebebi bu"  

2 Haziran 2003 Aziz Nesin öncülüğündeki bir grup aydın tarafından 1984 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Evren ve TBMM'ye verilen 'Aydınlar 
Dilekçesi' yeniden gündeme geldi. Dilekçeyi TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na sunan Şanar Yurdatapan, 19 yıl önce verilen 
dilekçeyle ortaya konan sorunların bugün de sürdüğünü söyledi.  



3 Haziran 2003 Dövizdeki gerilemenin etkisiyle enflasyon mayıs ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde -0.6, tüketici fiyatları endeksinde 
(TÜFE) ise yüzde 1.6 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 33.7, TÜFE'de yüzde 30.7 oldu.  

5 Haziran 2003 TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu Sözcüsü AKP Amasya Milletvekili Hamza Albayrak, Türkiye bütçesinin üçte birinin 
yolsuzluğa, üçte birinin israfa gittiğini, geriye kalan üçte birinin de ancak diğer işlere ayrılabildiğini söyledi.  

7 Haziran 2003 Sivas-Erzincan karayolunda bir yolcu otobüsü Erzincan'a yaklaşık 30 kilometre kala tünel girişindeki duvara çarptı. Kazada 27 
kişi öldü 

8 Haziran 2003 Gelir vergisi beyannamelerine göre, sadece noterler sanatçılar gibi bir kaç meslek kendini kurtarıyor. İhracatçılar, avukatlar ve 
doktorlar ise, yoksulluk sınırının altında gelir beyan ettiler. Aralarında sanayiciler müteahhit ve kuyumcuların da bulunduğu 
büyük bir kesim ise, açlık sınırının bile altında gelir bildirdi.  

9 Haziran 2003 Depremin deniz altındaki fiber optik kablolara verdiği zararla başlayan internet arızasında, çözüm tarihi bir kez daha ileri atıldı. 
"6 Haziran'da giderilecek" denilen arızanın, daha sonra "9 Haziran'da çözüleceği" belirtilmişti. Günlerdir yurtdışı 
bağlantılarındaki sorun yüzünden Türk kullanıcıların mağdur olduğu arıza için Türk Telekom yetkililerinin verdiği yeni tarih ise 
11 Haziran!  

12 Haziran 2003 Meclis Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu, 57. hükümetin "ikinci adamı" eski Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan'ı dinledi. 
Özkan, MGK toplantısında yaşanan olaylarla ilgili "Bu bir siyasi kriz değildi. Eğer siyasi kriz olsaydı böyle bir olaydan sonra ya 
başbakan istifa etmeli, ya beni görevden almalı ya da cumhurbaşkanı görevden ayrılmalıydı" dedi.  

16 Haziran 2003 ACABA… Dışişleri Bakanı Gül, 2004 yılı sonunda IMF ile yürütülen ekonomik programın başarıyla bitmiş olacağını belirterek, 
''Ondan sonra IMF'ye ihtiyaç kalmayacak'' dedi. 

17 Haziran 2003 ABD'li profesör Peter Galbraith, Irak için Kanada veya Bosna benzeri "gevşek bir federasyon" önerdi. Galbraith, Kürtlerin on yıl 
sonra Irak'tan ayrılabileceğini de öne sürdü. Meclis Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu, bazı yolsuzluk iddialarını açıklığa 
kavuşturmak üzere Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'nde inceleme başlattı. Özellikle uçak alımlarına ilişkin iddialar hakkında 
belge toplanıyor.  

20 Haziran 2003 Kayseri'de bir Kuran Kursu binası çöktü, 10 öğrencinin hayatını kaybettiği olayda, 13 kişi sağ kurtarıldı. Olayla ilgili olarak 
soruşturma başlatıldı ve iki kişi gözaltına alındı. KKTC, Kıbrıs sorununun çözümünde önemli bir gündem maddesi olan mal-mülk 
konusunun takas ve tazminat yoluyla halledilmesi için yasa hazırlıyor. Tasarıya göre, tazminatını alan bir Rum, Kuzey'de 
bıraktığı taşınmaz malları için mülkiyet hakkı iddiasından vazgeçecek.  

22 Haziran 2003 Genelkurmay, 18 ay olan askerlik süresinin 15 aya, 16 ay olan yedek subaylık süresinin 12 aya; kısa dönem askerlik süresinin 
de 8 aydan 6 aya indirilmesi yönündeki hazırlıklarını tamamladı. Uygulama, 15 Temmuz 2003'ten itibaren geçerli olacak ve 
halen vatani görevlerini yerine getirenleri de kapsayacak. Genelkurmay bu konudaki önerisini hükümete sunacağını açıkladı.  

23 Haziran 2003 Genelkurmay, "Kuvvet 2020" adlı yeniden yapılanma projesiyle TSK'da köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Etkin, hızlı ve 
yeni şartlara uyumlu bir ordu oluşturmak amacıyla, asker sayısının 300 bine kadar indirilmesi planlanıyor. Ordu, doğu ve batı; 
Donanma ise kuzey ve güney olarak yapılandırılacak.  

24 Haziran 2003 Bakanlar Kurulu, ABD'nin talebi üzerine Irak'a insani yardım yapacak ülkelere havaalanı ve limanların açılmasına dair karar aldı. 
Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, konuyla ilgili çıkarılan Bakanlar Kurulu kararının bir yıl süreyle geçerli olacağını belirtti. TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonu, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 1600 kadro verilmesini öngören yasa tasarısını, kadro sayısını 15 bine 
çıkartarak kabul etti.  

25 Haziran 2003 Hükümet, ABD'nin Irak'a müdahalesinden sonra, uzun yıllardır Kuzey Irak'ta bulunan PKK/KADEK militanlarının "topluma 



yeniden kazandırılması" için yasa çalışmalarına son şeklini veriyor. Çıkarılacak yasadan örgüt yöneticileri faydalanamayacak, 
adam öldürenlere ceza indirimi uygulanacak, cinayete bulaşmamışlara ise "af" benzeri bir düzenleme getirilecek. Siz gerçekten 
bu insanların "topluma yeniden” kazandırılacağına inanıyor musunuz?  

27 Haziran 2003 Tasarıya göre, suç işlemiş PKK’lılara 3 değişik ceza indirimi uygulanacak. Örneğin, idam suçu alacak PKK’lılar teslim olmaları 
halinde 9 yıl, yakalanıp cezası kesinleşmeden bilgi verirse 12 yıl, hüküm giydikten sonra bilgi verirse 18 yıl yatacak. İçişleri 
Bakanlığı örgüt üyelerinin verdiği bilgilerin teyidi için özel bir merkez kuracak.  

30 Haziran 2003 Satmak yaptığınız tek iş… Hükümet, büyük kentlerin merkezlerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okulları satarak, 
buradan yeni kaynak sağlamayı planlıyor. "Ekonomik ömrünü doldurmuş" okul bina ve arsalarının satışından elde edilecek gelir 
ile hem kentlerin daha uygun yerlerine yeni okullar yapılması hem de eğitime yeni kaynak yaratılması amaçlanıyor.  

1 Temmuz 2003 Yeni Ceza İnfaz Kanunu taslağında cezaevinde bulunan hükümlülere kısıtlı da olsa internet kullanma hakkı veriliyor. Hazırlanan 
taslağa göre, hükümlülere din görevlisi ziyareti serbest olacak ve tahliye sonrası iş bulmalarını sağlamak için dışarı çıkmalarına 
izin verilecek. AB Uyum yasaları doğrultusunda disiplin cezalarına karşı itiraz hakkı da tanınacak.  Avrupa Konseyi'nin, tüm 
koşullarda idam cezasının kaldırılmasını öngören, AİHS'nin 13. numaralı protokolü resmen yürürlüğe girdi. Bazı suçlar dışında 
idam cezasına bende karşıyım. Ama böyle kanunlar evrensel bir kabul görse de, ülkelerin özel koşulları göz önünde 
bulundurulmalı.  

2 Temmuz 2003 Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te meydana gelen 37 kişinin yaşamını yitirdiği olayların 10. yılında hayatını kaybedenler anıldı. 

3 Temmuz 2003 Enflasyon haziran ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde -1.9, tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde -0.2 olarak 
açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 29.6, TÜFE'de yüzde 29.8 oldu. 6 aylık enflasyon rakamları sırasıyla TEFE'de yüzde 
11.5, TÜFE'de yüzde 12 çıktı.  

5 Temmuz 2003 Ankara İncesu'da bir petrol istasyonunda patlama meydana geldi. Patlamada 110 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlama 
sonrasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda söndürüldü. Başbakan Erdoğan, olay yerine gelerek 
incelemelerde bulundu.  Başbakan Erdoğan, Kuzey Irak'ta ABD'li askerler tarafından gözaltına alınan Türk askerlerinin bir 
kısmının bırakıldığını açıkladı. 

7 Temmuz 2003 Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, ABD'den Kuzey Irak'tan çekilme yönünde bir talep gelmediğini belirterek, Türkiye'nin bölgede 
asker bulundurma nedenlerinin ortadan kalkmadığını söyledi.  Merkez üssü Saros Körfezi olan 5.3 büyüklüğündeki deprem, 
vatandaşları korku içinde sokağa döktü. Dün akşam iki artçı şok daha meydana geldi.   

9 Temmuz 2003 "Savaş esiri muamelesi gördük" 
Türk komutan ABD medyasına kafalarına plastik torba geçirildiğini ve konuşmaya kalkışanların tokatlandığını anlattı.  

13 Temmuz 2003 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Estitüsü'nden alınan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge İlçesi'nde 
saat 04.48'de 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 6 ayda 1503 kez sallandık 

17 Temmuz 2003 İçişleri Bakanlığı, Cem Uzan, Kemal Uzan, Hakan Uzan, Yavuz Uzan ve İmar Bankası'nın eski yöneticilerinin de aralarında 
bulunduğu 20 kişi hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu. 

19 Temmuz 2003 Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kıbrıs'ta bulunacak bir çözümün kalıcı olabilmesi için dört temel 
noktanın olduğunu söyledi. Başbuğ, iki eşit egemen devletin kabul edilmesi, siyasi eşitliğin muhafazası ve iki kesimli mevcut 
durumun korunması ile Türkiye'nin garantörlük hakkının sonuna kadar muhafazasının çözümün temel koşulları olduğunu 
söyledi.  

28 Temmuz 2003 Uluslararası kredi derecelendirme (reyting) kuruluşu Standard and Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu B-'den B'ye çıkardı.  



31 Temmuz 2003 İngiliz basını dün kabul edilen 7. Uyum Paketi'ne geniş yer verdi. AB'ye yönelik icraatlar, "MGK kalbinden vuruldu", "Türkiye 
ordunun siyasi nüfuzuna gem vurdu" ve "Türkiye'de ordu siyasi otoritesini yitirdi" başlıklarıyla yer aldı.  

1 Ağustos 2003 Ankara'da bir bahçede bulunan şüpheli iki paket gerekli önlemler alınmadığı için patladı. 

2 Ağustos 2003 Türkiye 2003'ün ilk yedi ayında 66.5 milyar dolar borç ödedi. Yıl sonuna kadar 40.4 milyar dolar daha ödenecek. Böylece 
2003'te toplam 106.9 milyar dolar borç ödenmiş olacak. Bu borcun yüzde 77'si yine borçlanılarak ödenecek.  

3 Ağustos 2003 Devlet İstatistik Enstitüsü'nün (DİE) açıkladığı rakamlara göre, enflasyonda aylık bazda gerileme Temmuz'da da devam etti. 
DİE'den yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında, bir önceki aya göre, toptan eşya fiyatları yüzde 0.5 oranında, tüketici 
fiyatları iseyüzde 0.4 oranında geriledi. 

4 Ağustos 2003 YAŞ toplantıları sırasında irticacı subayların TSK'dan ihraç kararına Başbakan Erdoğan ve Savunma Bakanı Gönül şerh koydu. 
Erdoğan ve Gönül, bu tutumlarının orduya karşı bir tavır olarak algılamamasını istedi. Genelkurmay Başkanı Özkök ise "Hiç şerh 
koymasaydınız daha fazla memnun olurduk" dedi.  

8 Ağustos 2003 Erzurum'un Aşkale İlçesi'ndeki Kükürtlü Maden Ocağı'nda meydana gelen grizu patlaması sonucu 5 işçi öldü, 2 işçi de göçük 
altında kaldı. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gümrük birliği çerçeve anlaşması imzalandı.  

13 Ağustos 2003 Çankaya Köşkü'nden dün yapılan Irak zirvesiyle ilgili basında yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, asker 
göndermeyle ilgili Cumhurbaşkanı'nın "uluslararası meşruiyet" konusundaki görüşlerinin değişmediği belirtildi.  

15 Ağustos 2003 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Meclis Genel Kurulu'nda değiştirilerek kabul edilen orman arazilerine ilişkin Anayasa 
değişikliğini bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade etti. Sezer, kamuoyunda 2B olarak bilinen orman arazilerine ilişkin ilk 
Anayasa değişikliğini de Meclis'e iade etmişti. AKP'li Gedikli, sözkonusu Anayasa değişikliğini yeniden Meclis'in gündemine 
getireceklerini açıkladı.   

18 Ağustos 2003 Annan planının hayata geçirilmemesi ve BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi Alvaro De Soto'nun görevinden ayrılmasının 
ardından, Kıbrıs konusunda daha aktif bir politika izlemesi beklenen ABD, Ekim ayında tarafları yeni bir müzakere için bir araya 
getirmeyi planlıyor.  

22 Ağustos 2003 Batman kırsalında PKK/KADEK örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada iki er şehit oldu, bir subay, bir 
astsubay ve bir er yaralandı.  

23 Ağustos 2003 Kerkük'te dün KYB'ye bağlı peşmergelerin 7 Türkmeni öldürmesinin ardından bugün yapılan Türkmen gösterisinde çatışma çıktı. 
ABD askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Türkmen ölürken 11'i de yaralandı.  

24 Ağustos 2003 Başbakan Erdoğan İstanbul'da yaptığı basın toplantısında Irak'ta 3 Türkmen'in öldürülmesinin ardından gelinen noktayı 
değerlendirdi. Erdoğan Irak'taki Türk büyükelçisinin yaptığı konuşmayla bölgenin daha sakin bir havaya büründüğünü belirterek 
konuyla ilgili olarak ABD cephesinde de girişimlerde bulunulduğunun altını çizdi.  

27 Ağustos 2003 Türkiye, Kuzey Irak'ta PKK-KADEK varlığını görüşmek istediği ABD'den yanıt alamayınca yeni bir girişim başlattı. Ankara, 
ABD'den görüşmelerin ne zaman başlayacağını sordu ve harekete geçme zamanının geldiği mesajını Washington'a iletti.   

3 Eylül 2003 Enflasyon ağustos ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde -0.2, tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 0.2 olarak 
açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 22.7, TÜFE'de yüzde 24.9 oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ile NATO 
Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) ve Avrupa'daki ABD Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James Jones, Kuzey Irak'taki 
PKK-KADEK varlığı ve bu konuda yapılabilecek işbirliği ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu.  

4 Eylül 2003 Ankara yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun tıbben beyin ölümünün 



gerçekleştiği açıklandı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan açıklamada Yazıcıoğlu'nun tüm çabalara karşın 
kurtarılamadığı belirtildi. 

8 Eylül 2003 Geçirdiği trafik kazası sonrasında "beyin ölümü" gerçekleşen Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, yaşamını yitirdi.  Başbakan 
Erdoğan, Yargıtay Başkanı Özkaya'nın yeni adli yıl açılışında, ''Sınırsız din ve vicdan özgürlüğü isteyenlerle, İslami devlet kurma 
heveslilerinin aynı amaçta birleştiği'' yönündeki sözlerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Din ve vicdan özgürlüğünü savunmak, hiçbir 
zaman din devleti kurmak değildir" dedi.  

9 Eylül 2003 Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Türk Lirası'ndan sıfır atma çalışmalarına başlandığını, gelecek yılki hedeflerinden birinin de 
TL'den altı sıfır atmak olduğunu açıkladı.  

12 Eylül 2003 Türkiye ile ABD arasında, K.Irak'ta bulunan PKK/KADEK örgütünün bölgeden temizlenmesini amaçlayan ortak eylem planında 
uzlaşıldı. İzlenecek yol konusunda net adımlar belirlendiğine işaret eden Pascoe, ''Nereye gittiğimiz hakkında iki tarafın da net 
bir fikri var'' diye konuştu.  

13 Eylül 2003 Diyarbakır'ın Başil Köyü yakınlarında bulunan 30 milyon varil rezervindeki yüksek graviteli petrolün test üretimine 15 Eylül 
Pazartesi günü başlanıyor. İl safhada günde 500 varil petrol çıkarılacak. Bölgede toplam 70 milyon varil petrol rezervi olduğu 
saptanırken, petrol bölge köylülerinin de iş umudu oldu.  

14 Eylül 2003 Genelkurmay Başkanlığı'dan yapılan açıklamada, "Milli Eğitim sistemine ilişkin gelişmelerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da 
dikkatle ve yakinen izlenmesinin doğal olduğu" bildirildi. Açıklamada, Org. Yalman'ın rektörlerle Genelkurmay'ın bilgisi dahilinde 
görüştüğü belirtildi.  

16 Eylül 2003 Washington Post gazetesi: Irak'ta Türk kartı hem ABD, hem de Türkiye için tehlikeli.  

18 Eylül 2003 Avrupa Birliği, terör örgütleri listesinin değiştirilmiş son halinin Türkiye hariç diğer 12 aday ülke tarafından onaylandığını 
açıkladı. AB'nin Resmi Gazetesi'nde yayınlanan listede uzun zamandır PKK'nın yeni adı KADEK olarak geçmiyor. Türkiye 
KADEK'in adının da listeye alınmasını istiyor.  

19 Eylül 2003 Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında yapılan değerlendirmelerde, ulusal çıkarların ve güvenliğin etkinlikle korunması temel 
hedefini gözeten Türkiye'nin, Irak'ın en kısa sürede ulusal birlik ve bütünlük içinde esenliğe kavuşması, bölgede güvenlik ve 
istikrarın sağlanması yönünde yakın komşusuna verebileceği desteğin tüm boyutlarıyla ele alındığı bildirildi.   

24 Eylül 2003 Askeri uzmanların hazırladığı rapora göre, Türk askerinin Bağdat varoşlarını da içeren kuzey batı sektörünü kurması bekleniyor. 
Ankara büyüklüğündeki alanın güvenliğini sağlayacak Türk askerinin muhtemel görev yerleri arasında çöl de var. Bölgeye 5 bin 
ile 10 bin arası asker gönderilmesi planlanıyor.  

27 Eylül 2003 Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, öğretim üyesi derneklerinin temsilcileriyle YÖK Yasa Taslağı konusunda pek çok konuda aynı 
şeyleri düşündüklerini belirterek "Üniversitelerin siyasetin müdahale alanı içerisinde olmaması, siyasi irade tarafından abluka 
altına alınmaması gerektiği konusunda mutabakat içerisindeyiz" dedi.   

1 Ekim 2003 Cumhurbaşkanı Sezer, AB sürecinde yapılanlar için Meclis ve hükümeti överek, uygulamaların devam etmesini istedi. Ancak 
iktidarın uygulamasına ilişkin rahatsızlığını açıkça ifade eden Sezer, çoğunluğun hakimiyetinin değil, düşünsel çoğunluğun 
sağlanması gerektiğini söyledi. Sezer, sorunların çözümü için uzlaşma kültürünün gerekli olduğuna da dikkat çekti.  

3 Ekim 2003 Enflasyon eylül ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 0.1, tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 1.9 olarak 
açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 19.1, TÜFE'de yüzde 23.0 oldu. Çekirdek enflasyon da yüzde 0.2 düzeyinde 
gerçekleşti.  



6 Ekim 2003 Türkiye, İsrail'in hava saldırısını Suriye'nin egemenliğinin ihlali olarak değerlendirdi ve eylemin kabul edilemez olduğunu 
açıkladı.  Irak'a bir yıllığına asker gönderilmesine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Bugün Bakanlar 
Kurulu'nda karar birliğine varılmasının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Meclis'e gönderilen tezkerenin yarın 
Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.  

7 Ekim 2003 Türkiye'nin Irak'a asker göndermesine ilişkin Başbakanlık izin tezkeresi, Meclis Genel Kurulu'nda kapalı oturumda yapılan 
oylamada 183 ret oyuna karşı 358 evet oyuyla kabul edildi. Böylece Türkiye'nin, 1 yıl süreyle Irak'a asker göndermesinin yolu 
açıldı. 

9 Ekim 2003 Rektörlerden oluşan Üniversitelerarası Kurul, İmam Hatiplere üniversiteye girişte puan kolaylığı sağlayan düzenlemenin 
Hükümet'le yürütülen YÖK Yasa Taslağı'nı çıkmaza soktuğunu belirterek, tasarının geri çekilmesini istedi. Kurul, İmam 
Hatiplerin imtiyazlı hale getirilmeye çalışıldığını ve bu koşullarda Hükümet'le birlikte çalışmalarının mümkün olmadığını açıkladı.  

10 Ekim 2003 Rektörlerin imam hatiplilerin üniversiteye girişini kolaylaştıran yasa tasarının geri çekilmesi isteğini değerlendiren Başbakan 
Erdoğan, "Türkiye'de hükümet edenler bellidir" dedi.  

12 Ekim 2003 Ak Parti, Birinci Olağan Genel Kongresi'nde tek aday Recep Tayyip Erdoğan, geçerli 1358 oyun tümünü alarak yeniden Genel 
Başkan seçildi. Parti içi muhalefetin iki önemli ismi Ertuğrul Yalçınbayır ve Ersönmez Yarbay MKYK'da liste dışı bırakıldı.  

14 Ekim 2003 Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine karşı bomba yüklü bir araçla intihar saldırısı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı olayda saldırganın 
öldüğünü, biri elçilik görevlisi, ikisi Irak polisi, üç kişinin yaralandığını açıkladı. 

16 Ekim 2003 Cumhurbaşkanı Sezer, İslam dünyasının ciddi bir reform sürecine ihtiyacı olduğunu söyledi.  

17 Ekim 2003 Batık banka sahiplerinin kamu bankalarından kullandıkları ve geri ödemedikleri kredi miktarı 470.3 trilyon lira oldu.  

18 Ekim 2003 Türkiye'de trafik kazalarında her yıl 1 ilçe ve her 10 yılda 97 bin nüfusa sahip Bayburt ya da 93 bin nüfusa sahip Tunceli gibi bir 
il haritadan siliniyor.  

19 Ekim 2003 TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından verilecek 29 Ekim Resepsiyonu'na katılacağını 
bildirerek, ''Şahsi düşüncelerimi, duygularımı, kaprislerimi varsa bir kenara atmasını da bilirim'' dedi. Arınç Anayasa değişikliği 
ve YÖK tartışmaları ile ilgili konulara da değindi.  

25 Ekim 2003 KYB lideri Celal Talabani, Irak Geçici Hükümet Konseyi kararının Türkiye'ye karşı alınmadığını belirterek "Hiçbir ülkenin yabancı 
askeri gerekli değil" dedi. Talabani, "Biz Türkiye'den Irak'a işadamları, şirketler ve müteahhitler göndermesini istiyoruz" dedi.  

28 Ekim 2003 Asgari ücret Avrupa ile kıyaslandığında 4 Türk 1 Yunanlı, 10 Türk 1 Fransız ediyor.  

29 Ekim 2003 Türkiye Cumhuriyeti'nin 80. kuruluş yıldönümü, tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanıyor. Cumhuriyet 
Bayramı dolayısıyla ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi.   

1 Kasım 2003 Şırnak'ın Uludere İlçesi Andaç Köyü'nde PKK/KADEK üyelerince bırakıldığı öne sürülen ve mayın olduğu sanılan cismi kurcalayan 
çocuklardan 4'ü öldü, 7'si yaralandı. Yaralı çocuklar helikopterle Şırnak'taki askeri hastaneye kaldırıldı.  

3 Kasım 2003 Enflasyon ekim ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 0.6, tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 1.4 olarak 
açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 16.1, TÜFE'de yüzde 20.8 oldu. 10 aylık enflasyon ise TEFE'de yüzde 11.3, TÜFE'de 
yüzde 15.5 arttı. Çekirdek enflasyon yüzde 0.6 olarak gerçekleşti.   

5 Kasım 2003 Tekel'in sigara bölümüne en yüksek teklifi 1 milyar 150 milyon dolarla JTI, alkollü içkiler bölümüne de 292 milyon dolarla Nurol- 
Limak-Özaltın ortaklığının oluşturduğu Tekel Ürünleri Toptan Satıcıları Birliği verdi.  



6 Kasım 2003 Türkiye'ye ilişkin AB İlerleme Raporu, Avrupa basında geniş yer buldu. Alman, İngiliz ve Yunan basını Kıbrıs konusundaki 
uyarıya dikkat çekerken, Belçika basını ise Türkiye dosyasının AB için 2004'ün barut fıçısı olacağını yazdı.  

7 Kasım 2003 Yargıtay Başkanı Özkaya, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı'nın türbanlı sanığı duruşma salonundan çıkarmasını "haklı" bulurken, 
AKP'li vekiller buna tepki gösterdi.  Hükümet, TBMM'den Irak'a asker gönderme konusunda aldığı yetkiyi kullanmama kararı 
verdi. ABD, Türkiye'den önce asker istemişti ancak Iraklı grupların baskısının ardından kararını değiştirmişti.  

8 Kasım 2003 Başbakan Erdoğan, bir sanığın türbanlı olması nedeniyle Yargıtay'daki duruşmadan çıkarılmasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, 
bu tavrı, "Tutarlığı olmayan, kişisel ve ideolojik bir tavır" şeklinde niteledi. Erdoğan, "Böyle bir konumda olan insanın yaptığı 
icraatı da kınıyorum" derken, mağdurları ulusal ve uluslararası alanda hakkını aramaya çağırdı.  

9 Kasım 2003 Devlet İstatistik Enstitüsü, 2002'de aylık ortalama geliri 951 milyon liranın üzerinde olan aileleri Türkiye'nin en zengin % 20'lik 
diliminde gösterdi. Kamu-Sen'in geçen yıl yaptığı araştırmaya göre ise, yoksulluk sınırı 1 milyar 254 milyon lira. Kırıkkale-
Samsun karayolunun 49. kilometresindeki Delice ilçesi girişinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.  

11 Kasım 2003 Yargıtay Başkanlar Kurulu, Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı'nın türbanlı sanığı duruşma salonundan çıkarmasının usule uygun 
olduğunu ve bunu eleştirmenin yargıya müdahale anlamına geldiğini bildirdi. PKK'nın yerine 4 Nisan 2002 tarihinde kurulan 
KADEK, 26 Ekim günü Kuzey Irak'ta yaptığı Olağanüstü Kongresi'nde kendisini feshetti.   

13 Kasım 2003 AKP grubu, Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu'nun raporu doğrultusunda 2 soruşturma önergesi verdi. Meclis Başkanlığı'na 
sunulan iki önerge ile eski bakanlar Hüsamettin Özkan, Recep Önal, Zeki Çakan ve Cumhur Ersümer hakkında soruşturma 
komisyonu açılması isteniyor. İzmir'in Bornova ilçesinde bir kafede çıkan yangında 9 kişi öldü.  

15 Kasım 2003 İstanbul Kuledibi'ndeki Neve Şalom ve Şişli'de Betyaakov Sinagogu yakınlarında saat 09.30'da iki ayrı patlama meydana geldi. 
Bomba yüklü araçlarla yapılan saldırılarda biri polis, 20 kişi öldü ve 303 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarında, Kuledibi'ndeki 
patlamaya kırmızı renkli bir otomobilin yol açtığı belirlendi. 

16 Kasım 2003 Londra merkezli Arapça gazete "El Kudüs El Arabi", İstanbul'da dün 23 kişinin ölümüne sebep olan iki sinagoga düzenlenen 
bombalı saldırıları El Kaide'nin üstlendiğini açıklayan bir bildiri aldığını duyurdu. Bildirinin "Ebu Hafız El Masri" adlı "intihar 
komandoları" biriminden gönderildiği belirtildi.  

17 Kasım 2003 İstanbul'da Kuledibi ve Şişli'de düzenlenen 24 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılardan sonra Adli Tıp Kurumu'na götürülen 
2 cesetten birinin, yasadışı İslami Hareket örgütü üyesi Mesut Çabuk'a, diğerinin de yasadışı İBDA/C örgütü üyesi Azad 
Ekinci'ye ait olduğu öne sürüldü.  

20 Kasım 2003 İstanbul Levent'te bulunan HSBC Bank ve Beyoğlu'ndaki İngiltere Başkonsolosluğu önünde iki büyük patlama meydana geldi. 
Bombalı araçlarla yapılan saldırılarda 27 kişi öldü, 450'den fazla insan da yaralandı. Ölenler arasında İngiltere'nin İstanbul 
Başkonsolosu Roger Short da var. Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, menfur terör saldırılarını 
düzenleyenleri lanetlediklerini bildirdi.  

21 Kasım 2003 El Kaide örgütüne bağlı Ebu Hafız El Masri Tugayları, İstanbul'da dün düzenlenen bombalı saldırıların sorumluluğunu üstlendi. 

25 Kasım 2003 Başbakan Erdoğan, ''son yıllarda İslam ile terörü bir arada anma gibi bir gayret olduğunu'' belirterek, ''şahsen kanıma 
dokunuyor, huzursuz ediyor. 'İslami terör' ifadesini duyduğum zaman buna tahammül edemiyorum, dayanamıyorum'' dedi. Ne 
yalan söyleyeyim, yeminle sizin adınızda bende ayni duyguları uyandırıyor…  

28 Kasım 2003 İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Yılmaz, İstanbul'daki bombalı intihar saldırılarıyla ilgili olarak DGM'ye çıkarılan 51 
kişiden 20'sinin tutuklandığını bildirdi. Yılmaz, saldırılarda, 4 eylemci dahil, 61 kişinin öldüğünü söyledi.  



30 Kasım 2003 İstanbul Valisi Muammer Güler, HSBC Bank Genel Müdürlüğü binasına 20 Kasım 2003 tarihinde intihar saldırısını gerçekleştiren 
kişinin 1956 Ankara doğumlu İlyas Kuncak olduğunu bildirdi.  

2 Aralık 2003 Yargıtay, "Kayıp Trilyon" davasında Erbakan'a "sahtecilik"ten verilen hapis cezasını onadı. Karar kesinleşirse Erbakan'ın siyasi 
hayatı sona erecek.  

3 Aralık 2003 Enflasyon kasım ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 1.7, tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 1.6 olarak 
açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 16.2, TÜFE'de yüzde 19.3 oldu. CNN TÜRK, radikal dini akımlarla mücadele için 
hazırlanan strateji belgesine ulaştı. Belge, İstanbul'da yaşanan saldırılardan sonra mercek altına alınan "radikal dini grupların" 
durumuna ışık tutuyor ve alınması gereken önlemleri ortaya koyuyor. Denktaş, Verheugen'in Kıbrıs'ta anlaşma zeminine zarar 
verdiğini belirterek 'Porselen dükkanına girmiş bir fil gibi tahribat yaratmıştır' dedi.   

4 Aralık 2003 AP Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok "Kıbrıs'ta çözüm yoksa, Türkiye için müzakere yok" derken aynı komite üyesi 
eski Türkiye raportörü Alain Lamassoure de Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusunda Türkiye'ye "çok katı" olacağını söyledi. 
Bombalı saldırılarla ilgili olduğu iddiasıyla Suriye'de yakalanan Hilmi Tuğluoğlu, Ankara DGM tarafından tutuklandı. Böylece 
tutuklananların sayısı 26'ya yükseldi.  

5 Aralık 2003 Kuran kursları yönetmeliğinde yapılan değişikliğe tepkiler sürüyor. CHP milletvekilleri, bu değişikliğin öğrenim birliği ilkesine 
aykırı olduğunu ve milli eğitim sistemine alternatif bir eğitim sistemi yaratılmak istendiğini belirtti.  

7 Aralık 2003 Dün geceden itibaren Türkiye'nin çeşitli yerinde başlayan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yer yer 
kar olarak görülen yağışlar ve fırtına, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun Batısı, Batı Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da 
trafiğin aksamasına neden oldu.  

8 Aralık 2003 Yunanistan'da Özel Anti Terör mahkemesi, başta 2 Türk olmak üzere ABD ve İngiliz diplomatlarına suikastler düzenleyen, 
bombalama soygun ve cinayetler işleyen 17 Kasım örgütünün lideri ve tetikçisinin de aralarında yer aldığı 15 sanığı suçlu buldu. 
19 sanığın yargılandığı 17 Kasım terör örgütü davasında, 9 aylık yargılama sonucunda 4 sanık delil yetersizliğinden beraat etti.  

9 Aralık 2003 Diyanet İşleri Başkanlığı, 24 Kasım'da yürürlüğe giren Kuran Kursları Yönetmeliği'nin değiştirileceğini açıkladı.  

10 Aralık 2003 Yasama Dokunulmazlıklarını Araştırma Komisyonu'nda yapılan görüşmelerde AKP ve CHP arasında uzlaşmaya varılamadı. 
Komisyonun CHP'li üyeleri dokunulmazlıklarının kaldırılmasını isterken, AKP'li üyeler ise dokunulmamasını istedi. Komisyon 
Başkanı Hüsrev Kutlu, bugünkü ortam ve şartlarda milletvekili dokunulmazlığının olduğu gibi kalmasını istediklerini bildirdi. 

13 Aralık 2003 Kuzey Kıbrıs'ta 141 bin 471 seçmen yarın 554 sandıkta adanın kaderi için oy kullanacak. Annan Planı temelinde çözüm ve AB 
üyeliğini savunan muhalefet ile Cumhurbaşkanı Denktaş'ın desteklediği iktidar partileri, 50 sandalyeli parlamentoda çoğunluğu 
sağlamak için yarışacak. 

14 Aralık 2003 Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin, ABD güçlerinin düzenlediği bir operasyonla yakalandı. Olayı ABD'nin Irak'taki sivil 
yöneticisi Paul Bremer 14:00'te düzenlediği bir basın toplantısıyla dünyaya duyurdu. Toplantıda Saddam'ın yakalandıktan 
hemen sonra sağlık kontrolünden geçirilirken çekilen video görüntüleri de yayınlandı. 

17 Aralık 2003 Fransa Cumhurbaşkanı Chirac, kamu okullarında Müslümanların türban, Yahudilerin kippa ve Hıristiyanların büyük haçlar 
takmalarını yasaklayan bir yasanın çıkarılmasından yana olduğunu söyledi.  

19 Aralık 2003 İMKB Ulusal-100 Endeksi günü 18 bin 206 puandan tamamlayarak 2003 yılının en yüksek kapanışına ulaştı.  

20 Aralık 2003 KKTC gitti… Başbakan Vekili Mehmet Ali Şahin, Türkiye'nin hedefinin Avrupa Birliği üyeliği olduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin 
bu hedefine karşı olan kişilerin KKTC'de etkin görevlerde olmaları doğru değil" dedi. Şahin, KKTC'li yetkililerin Türkiye'nin AB 



hedefini zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcı tavır içinde olması gerektiğini söyledi.  

22 Aralık 2003 Kayıp Trilyon Davası"nda "özel belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum olan kapatılan Refah Partisi'nin 
son Genel Başkanı ve SP Genel Başkanı Necmettin Erbakan hakkında, mahkumiyetin infazı için yakalama emri çıkarılarak polise 
talimat verildi. Erbakan'ın avukatları ise erteleme için rapor almayı düşündüklerini açıkladı 

25 Aralık 2003 Antalya'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sele dönüştü. Hacısekiler, Akdamlar ve Doyran köyünde 11 kişi sel sularına 
kapılarak kayboldu. Kayıpları arama çalışmaları sürerken, Kumluca'da bir çiftçi elektrik akımına kapılarak öldü. Dün de Finike'de 
3 yaşındaki Yaşar Kaba sulara kapılarak ölmüştü.  

27 Aralık 2003 İran'da meydana gelen depreme Türkiye'den de yardım eli uzandı. Sağlık Bakanlığı, 79 kişiden oluşan sağlık ekibi ile tam 
donanımlı bir ambulansın İran'a ulaştığını bildirdi. İran'a karayoluyla yardım malzemesi götüren 6 Kızılay TIR'ı da yola çıktı.  
İran'ı sarsan ve 20 binden fazla kişinin ölümüne neden olduğu tahmin edilen 6.3'lük depremin ardından, enkaz altındakilere 
ulaşılması için yürütülen çalışmaların bugün sona ereceği açıklandı. BM tarafından açıklanan kararın İranlı yetkililerle ortak 
alındığı duyuruldu.  

30 Aralık 2003 Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2004'ten itibaren ilk altı ay için uygulanacak yeni ücreti net 303 milyon 79 bin 500 lira 
olarak belirledi.  

1 Ocak 2004 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ta çözüm konusunda "ordunun frene bastığı" iddiasının doğru olmadığını söyledi. 
Erdoğan, "Kimse hükümetiyle ordusu arasına gelip de böyle bulanık havalar estirme gayreti içerisine girmesin" dedi.  

3 Ocak 2004 Enflasyon Aralık ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 0.6, tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 0.9 olarak 
açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 13.9, TÜFE'de yüzde 18.4 oldu. Böylece uzun yıllar sonra ilk kez enflasyon hedeflerin 
altına ve son 29 yılın en düşük seviyesine inmiş oldu.  

4 Ocak 2004 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Haşim Keklik, Türkiye genelinde kaçak elektrik kullanımının maliyetinin 1.5 milyar 
dolara ulaştığını açıkladı. Keklik, 2003 yılında sadece Ankara'da kaçak elektrik kullanım oranının yüzde 13 olduğunu belirtti.  

5 Ocak 2004 Borsa günü 19.697 puandan tamamlayarak tarihi bir rekor kırdı. Merkez Bankası kurlarına göre dolar, 1.377.990 lira oldu. New 
York Times gazetesi, Bush Yönetimi'nin Irak'ın sivil yönetime devrinden sonra Kürtlerin Kuzey'de yarı-otonom statülerini 
korumaları yönünde karar aldığını iddia etti. Kürtlere Irak'ın kuzeyinde güvenlik, vergilendirme ve özellikle de petrol gelirleri 
üzerinde yetki sağlanıyor.  

7 Ocak 2004 Kıbrıs'ta Hükümet oluşturma çabalarından henüz bir çözüme ulaşılamadı. Kıbrıs'ta koalisyon pazarlığının yarın Çankaya 
Köşkü'nde yapılması beklenen Kıbrıs Zirvesi'nden çıkacak sonuca göre şekillenmesi bekleniyor. Sezer'in başkanlığındaki zirvede 
Ankara'nın hazırladığı plan görüşülecek.  

10 Ocak 2004 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Demokrat Parti (DP), ikili koalisyon hükümeti kurulması 
konusunda ilke anlaşmasına vardı.  

11 Ocak 2004 Vergi kaçağı oranı yüzde 62.6 olduğu, en fazla vergiyi işadamları, doktor, avukat gibi sebset meslek sahiplerinin kaçırdığı 
saptandı.  

12 Ocak 2004 ABD'nin rotasyon için İncirlik Üssü'nü kullanması tartışma başlattı. Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, ABD'nin asker sevkiyatında 
İncirlik Üssü'nün kullanılması için yeni bir tezkereye ihtiyaç olmadığını söylerken, CHP'li Onur Öymen "ABD ile varılan 
mutabakatın hukuki temeli olup olmadığı" yönünde Meclis'e soru önergesi verdi. Üsleri ABD'nin kullanımına açan gizli 
kararname de açıklandı.  



13 Ocak 2004 Çukurova Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Pamuksüzer ve Show Tv Genel Müdürü Saner Ayar'ın da aralarında bulunduğu 
10 kişi "yargıya rüşvet karıştırdıkları" iddiasıyla gözaltına alındı.  KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, CTP-DP koalisyon hükümetinin 
bakanlar kurulu listesini onayladı. Kabinedeki 11 isimden sadece üçü milletvekili. Komisyonların çalışmasını sağlamak ve 
bakanlık yarışını engellemek için kabineyi Meclis dışından oluşturma kararı alınırken, bir bakan ise gerektiğinde Talat ve 
Denktaş'a vekalet edebilmesi için Meclis içinden seçildi.  

15 Ocak 2004 40 yıldır ilk kez Türkiye'yi ziyaret eden AB Komisyonu Başkanı olan Romano Prodi, Kıbrıs'ta 1 Mayıs'a kadar çözümün ön koşul 
olmadığını fakat Türkiye'nin üyeliğini kolaylaştıracağını söyledi. Prodi, reformların Türkiye'yi üyeliğe yaklaştırdığını kaydetti.  

18 Ocak 2004 Kütahya'da düşen F-16 uçağının pilotu Üsteğmen Mehmet Karakuzulu'nun şehit olduğu açıklandı.  Suudi Arabistan'da Arap 
sermayesinin buluştuğu "Cidde Ekonomik Forumu"na katılan Başbakan Erdoğan,önemli mesajlar verdi. Birlikteliklerin etnik, dini 
köken ve de coğrafyaya bağlı olmaması gerektiğini belirten Erdoğan, "İslam Ortak Pazarı anlayışını doğru bulmuyorum. Böyle 
bir oluşum kamplaşmaları başlatır" dedi.  

19 Ocak 2004 Yunanistan Başbakanı Simitis, "Kıbrıs sorununun çözülmemesi halinde Türkiye'nin AB üyeliğinin düşünülemeyeceğini" söyledi.  

20 Ocak 2004 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Nuri Ok, Neşter-2 operasyonu dolayısıyla yargıya yönelik rüşvet iddialarına adı karışan yargı 
mensuplarının, kendilerinden emin değillerse, haklarında açılacak soruşturma sonucunu beklemeden derhal görevlerinden 
ayrılmalarının tüm yargının arzusu ve beklentisi olduğunu bildirdi.  

21 Ocak 2004 İzmir'de yiyenlerin trişinozis hastalığına yakalandığı çiğ köftelerin analizinden korkutucu sonuçlar ortaya çıktı. Çiğ köftede 
kullanılan malzemeye sığır, at ve domuz eti karıştırıldığı anlaşıldı.  

22 Ocak 2004 Soğuk ve yağışlı hava yaşamı olumsuz etkiledi. Sıcaklıklar 8-10 derece düştü. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde elektrikler 
kesildi, çatılar uçtu, çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kara, deniz ve hava ulaşımı aksadı. TEM Otoyolu'nun İstanbul-
Edirne arası kapandı. Karneler bugün verildi, okullar erken tatile girdi. Antalya'da fırtınanın hızı, saatte 113 kilometreye ulaştı.  

23 Ocak 2004 Türkiye'yi esir alan kar yağışında donarak ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Acı haber ilk olarak Erzurum'un Çat ilçesinden geldi. 
Karnesini alıp köyüne dönen üç öğrenciden biri donarak öldü, iki öğrenci hala kayıp. Balıkesir ve Çanakkale'de de iki kişi 
hayatını kaybetti. Ve son acı olay Megakent İstanbul'un göbeğinde yaşandı. Ümraniye'de dün karnesini aldıktan sonra evine 
dönerken kaybolan ilköğretim okulu 2. sınıf öğrencisi Kemal Atabay'ın donarak öldüğü anlaşıldı.  

25 Ocak 2004 Başkent'te Kıbrıs trafiği sona erdi. KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş ve koalisyon liderleri önce Başbakan Erdoğan ile biraraya 
geldi, ardından Çankaya Köşkü'nde Sezer'le görüştü. Görüşmenin ardından, BM müzakere süreci çerçevesinde Kıbrıs sorununun 
çözümü konusunda "anlayış birliği" mesajı verildi. ABD gezisini 2 saat erteleyen Başbakan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Gül, 
Çankaya Köşkü'ne çıkarak Cumhurbaşkanı Sezer'le görüştü.  

26 Ocak 2004 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle tuz, üre, akaryakıt, kumanya, araç bakımı, işçilik 
mesaisi, yol hasar çalışmalarının maliyetinin yaklaşık olarak 20-25 trilyon civarında olduğunu bildirdi.   

27 Ocak 2004 Erbil'deki Kürt Parlamentosu Kuzey Irak'taki Türk askerinin bölgeden çıkmasını istedi. KDP'nin Başbakanı Neçirvan Barzani Türk 
askerinin çıkmaması halinde güç kullanarak buradaki irtibat bürolarının kapatılacağı tehdidinde bulundu.  

28 Ocak 2004 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Bush ile Beyaz Saray'da görüştü. Görüşmeden sonra bir açıklama yapan 
Erdoğan, Kıbrıs'ta Türk tarafının çözümde kararlı olduğunu, ABD'nin Irak'ın toprak bütünlüğü konusunda Türkiye'ye teminat 
verdiğini ve terör örgütü PKK/KADEK'in yeni adı Kongragel ile birlikte ABD tarafından terör örgütü listesine alındığını söyledi.  

31 Ocak 2004 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Adanın şu an yüzde 36'sı KKTC'nin yaşam alanıdır. Belli bir oranda toprağı verebiliriz. Biz 
garantör ülke olarak tavsiye ederiz, KKTC bu yaklaşımı gösterir. Buranın çözüme kavuşturulması çok, çok daha önemlidir" dedi. 



Bence 1923 yıllından bu yana güdülen Türk diş siyasetine … varan bir açıklama. 

1 Şubat 2004 Suudi Arabistan Hac Bakanı İyad Bin Emin Medeni, Mina'da şeytan taşlama sırasında meydana gelen izdihamda en az 244 
kişinin öldüğünü, 244 kişinin yaralandığını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, ölenler arasında Türk hacı adaylarının 
bulunmadığını bildirdi. Ölenlerin çoğunun Suudi olduğu kaydedildi.  

2 Şubat 2004 Mina'da, hacı adaylarının şeytan taşlaması sırasında meydana gelen izdihamda ölen 251 kişiden 11'inin Türk olduğu bildirildi. 
Ölenlerden 58'inin milliyeti belirlenemedi. Diyanet, izdiham sırasında sadece dokuz Türk hacının hayatını kaybettiğini 
açıkladı. Mina'da, hacı adaylarının şeytan taşlaması sırasında meydana gelen izdihamda ölen 251 kişiden 11'inin Türk olduğu 
bildirildi. Ölenlerden 58'inin milliyeti belirlenemedi. Diyanet, izdiham sırasında sadece dokuz Türk hacının hayatını kaybettiğini 
açıkladı.  

3 Şubat 2004 Enflasyon Ocak ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 2.6, tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 0.7 olarak 
açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 10.8, TÜFE'de yüzde 16.2 oldu.  Konya'da dün akşam saat 20.15'de çöken 11 katlı 
Zümrüt Apartmanı'nın enkazı altında kalan yaklaşık 100 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor. Zaman geçtikçe bilanço ağırlaşıyor: 
17 ölü, 30 yaralı. Olaydan 16 saat sonra Sevim Bişirici adlı kadın cep telefonu sayesinde kurtarıldı. 19,5 saat sonra da bir başka 
kadın sağ olarak çıkarıldı.  

8 Şubat 2004 Sanatçı Cem Karaca, bu sabah 07.40'ta, kalp yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. Karaca, 59 yaşındaydı.  

9 Şubat 2004 Konya'da çöken Zümrüt apartmanının enkazından, 157 saat sonra Yasemin Yaprakçı sağ çıkarıldı. Enkazdan dün Muhammet 
Kalem kurtarılmıştı. Yaralı olarak kurtarılan 25 Yaşındaki Yasemin Yaprakçı, Ankara GATA'ya götürüldü.  

10 Şubat 2004 İstanbul'da yeniden kar alarmı verildi. İstanbul Valisi Muammer Güler, kötü hava koşulları nedeniyle Perşembe ve Cuma günü 
ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini, Perşembe günü öğleden sonra da kamu kurumlarının çalışmayacağını 
açıkladı. Fransa Meclisi, "devlet okullarında dini simge ve giysilerin yasaklanmasını" öngören yasa tasarısını kabul etti.  

13 Şubat 2004 New York'da 3 gündür süren Kıbrıs maratonu anlaşmayla sonuçlandı. Türk tarafından sonra Rumlar da Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Annan'ın önerisini kabul etti. Müzakereler 19 Şubat'ta Kıbrıs'ta başlayacak, 22 Mart'a kadar sürecek. Bu tarihe kadar 
anlaşma sağlanamazsa Türkiye ve Yunanistan devreye girecek, 29 Mart'a kadar anlaşma sağlanmaya çalışılacak. Dörtlü zirvede 
de anlaşma sağlanamazsa metindeki boşlukları BM Genel Sekreteri Annan dolduracak.  

15 Şubat 2004 Vali Muammer Güler, karın servis araçlarının sokak arasında dolaşımına engel olabileceğini gerekçe gösterdi ve okulların 
pazartesi günü de tatil edildiğini açıkladı.   

16 Şubat 2004 Uzan Grubu'nun 219 şirketine el konulması ve Kıbrıs görüşmelerinin yarattığı olumlu havayla serbest piyasada dolar 1.300.000 
liranın altını gördü. Bu seviyelerden Merkez Bankası dolara müdahale etti, kurlar yükseldi.  

17 Şubat 2004 Yargı üyelerini de hedef alan Neşter-2 soruşturması sürerken, Yargıtay'da "rüşvet aldığı iddiasıyla" yargılanan ilk hakim olan 
Hüsnü Çağlayan, istifa etti.  

21 Şubat 2004 Almanya'nın önde gelen haber dergisi Der Spiegel, Türkiye'nin AB üyeliğiyle ilgili yaptığı son araştırmada, halkın yüzde 54'ü 
Türkiye'nin AB'ye alınmasını onaylarken, yüzde 37 ise karşı çıktı. Sağ partilerin taraftarlarının yüzde 55'i de Türkiye'ye destek 
verdi.  İstanbul'da dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Yarın kar yağışı beklenmiyor.  

22 Şubat 2004 Yurdun doğusunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hayat felç oldu. Karayollarında ulaşım sağlanamazken, bazı illerde eğitime 
ara verildi.  

23 Şubat 2004 İçişleri, Dışişleri, polis, MİT, Genelkurmay ve MGK temsilcilerinden oluşan Azınlıklar Tali Komisyonu kurulduğu 1962 yılından 



beri, azınlıkların milli güvenliğe aykırı bütün işlemlerini izlemekle görevliydi.  

24 Şubat 2004 İstanbul Kartal'da freni boşalan petrol yüklü bir tanker, önüne çıkan birçok araca çarparak zincirleme kazaya yol açtı. Kazada 9 
kişi hayatını kaybetti, en az 22 kişi de yaralandı. Akaryakıt yüklü kamyonun çarptığı araçlar arasında iki okul servisinde bulunan 
öğrenciler şans eseri olaydan hafif sıyrıklarla kurtuldu.  

26 Şubat 2004 G.Saray, UEFA Kupası 3. tur ilk maçında, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı İspanyol Villarreal'le 2-2 berabere kaldı.  AB 
Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Verheugen, Türkiye'nin zaten Avrupa Birliği ile "imtiyazlı ortaklığı" bulunduğunu 
bildirdi. Bunun yanısıra Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne üye olduğunu belirten Verheugen, Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkanların 
dürüst bir politika izlemesini istedi.  

27 Şubat 2004 İngiltere'de tehlikeli araç kullanarak ölüme sebebiyet verenlerin cezası 10 yıldan 14 yıla çıkarıldı. ABD, hamile kadına yönelik 
suçu iki kişiye karşı işlenmiş sayan yasayı kabul etti. Türkiye'de ise, onlarca kişinin ölümüne yol açan sürücüler, en fazla 4 ay 
hapis cezası alıyor. "Töre" diye kızkardeşini öldürenler de birkaç yıl hapis yatıp çıkıyor.  

28 Şubat 2004 Yoksulluk sınırı 1.638.000.000 lira. Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre, Türkiye genelinde 12-17 
yaş grubu arasında bulunan 779 bin çocuk, çeşitli sektörlerde çalışıyor. Ucuz işgücü olarak görülen çocuk işçiler çoğunlukla 
tarım sektöründe emek harcıyor. Dünya genelinde ise 8-14 yaş arasında bulunan 250 milyon çocuk çalışma hayatında yer 
alıyor.  

1 Mart 2004 DEHAP, Büyükşehir Belediye Başkanı Feridun Çelik yerine bir başka aday gösterince PKK'da hakim grup Osman Öcalan'ı tasfiye 
etti.  

2 Mart 2004 Konya'nın Hadim ilçesi yakınlarındaki Gökbel mevkiinde iki F-4 tipi eğitim uçağı havada çarpışarak düştü. Olayda Pilot Teğmen 
Onur Uyanık fırlatma koltuğuyla kurtuldu, bir pilot yüzbaşı şehit oldu. Kayıp 2 pilot da aranıyor.  

3 Mart 2004 Türkiye, 34 yıl sonra tek haneli enflasyon rakamını gördü. Enflasyon Şubat ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 1.64, 
tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 0.55 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 9.14, TÜFE'de yüzde 14.28 
oldu.   

5 Mart 2004 Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın, bu akşam üzeri yaptığı açıklamada Teknik Direktör Fatih Terim'in görevini bıraktığını 
açıkladı. Canaydın, Terim'in başkanlık seçimlerine kadar görevinin başında kalacağını belirtti.  

6 Mart 2004 Erzurum'un Çat İlçesi Değirmenli Köyü'nde sel nedeniyle kaybolan 3 kişiden birinin daha cesedi bulundu.  

7 Mart 2004 Doğu ve Güneydoğu'da yoğun yağmur ve eriyen karın yol açtığı selde 6 kişi öldü, 5 kişi de kayboldu.   

8 Mart 2004 Avrupa Parlamentosu'nda çarşamba günü oylanacak Kıbrıs Raporu'nda, adadaki çözümsüzlüğün Türkiye'nin AB hedefi önünde 
ciddi sorun olacağı vurgulandı. Raporda, Türkiye'nin "tanımadığı, topraklarının bir bölümünde askerlerinin bulunduğu, 
gemilerine boykot uygulayarak hava sahasını kapalı tuttuğu bir üye ülkenin de yer aldığı AB'ye girmeyi hayal etmesinin zor" 
olduğu belirtildi. Yunanistan'da seçimlerin galibi YDP lideri Kostas Karamanlis, Türkiye'nin AB'ye girmesini ve ikili ilişkilerin 
normalleşmesini istediklerini söyledi.  

10 Mart 2004 Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği, bugün Hürriyet Gazetesi'nde yer alan "Kara Kuvvetleri Komutanlığı, AB ve ABD 
yanlısı kişiler ile sosyeteyi fişliyor" haberini doğruladı.  Masonlar Derneği'nin Yakacık Locası'nı, dün gece iki canlı bomba kan 
gölüne çevirdi. Üzerlerindeki bombaları patlatan iki teröristten biri ile bir garson öldü, 6 kişi de yaralandı. 

13 Mart 2004 12 Eylülzedelere hak iadesi  
1980 darbesinin ardından kocalık ve babalık hakları bile elinden alınan 12 Eylül mahkumlarına iade-i itibar öngören yasa 



yürürlüğe girdi.  

14 Mart 2004 Suriye'nin, Türkiye sınırı yakınındaki Kamışlı kentinde üç gün önce futbol karşılaşmasının yapıldığı stadyumda Kürt- Arap 
çatışmasıyla başlayan, ardından çevredeki ilçelere de sıçrayarak Kürt isyanına dönüşen olaylar yer yer devam ediyor.  

16 Mart 2004 Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği, Hürriyet'in haberi üzerine ikinci açıklamayı yaptı. Açıklamada, kamuoyuna ''sosyetik 
fişleme'' olarak yansıyan konunun ''saptırıldığı'', ''hiç kimsenin fişlenmediği'' ve ''böyle bir görevin hiçbir birliğe emredilmediği'' 
bildirilerek, ''bütün halkımız huzur içinde olmalıdır'' denildi.  

17 Mart 2004 KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş sürpriz bir açıklama yaparak, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde Cenevre'de yapılacak dörtlü 
görüşmelere katılmayacağını bildirdi.  

19 Mart 2004 Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, "PKK'nın Kuzey Irak'tan tasfiyesi için ABD'den somut adım bekliyoruz" dedi.  

20 Mart 2004 Dünyada, her altı çocuktan birisi çalışıyor. Her sekiz çocuktan birisi çocuk işçiliğin en kötü biçimlerine maruz 
kalıyor.  

23 Mart 2004 Seçimler nedeniyle yapılan toplantı, miting ve karşılama törenleri işsiz gençlere yaradı. Bayrak taşımaktan, parti mitinglerinde 
figüranlık yapmaya, broşür dağıtmaktan afiş asmaya kadar bir çok işi yapan seçim işçileri bunun karşılığında 10 milyon ile 20 
milyon lira arasında değişen ücret alıyor.  

26 Mart 2004 İçişleri Bakanlığı, Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik operasyonda kullandığı aracın mayına çarpması sonucu iki bacağını kaybeden 
Uzman Jandarma Çavuş Kazım Daşbaş'ın aldığı tazminatın iadesinin iptali için Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bu gençler kimin 
için kendilerini feda ediyor? Genç yaşta sakat kalmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Kaldı ki onlarınki şerefli 
gazilik, benimkisi “yalnız” bir trafik kazası… 

29 Mart 2004 Annan'ın bugün sunduğu 9 bin sayfalık taslakta, Türk askerlerinin sonsuza kadar adada kalması ve iki kesimlilik gibi temel 
talepler yer alıyor. Taslakta AB'ye katılımını düzenleyen uyum senedi de var. CHP lideri Baykal, partisinin yerel seçimlerden 
başarıyla çıktığını, karşılaştırma yapmanın doğru olmayacağını söyledi.   

                                       
                                                    Başarı buysa, başarısızlık ne acaba? 

30 Mart 2004 İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında süren Kıbrıs müzakerelerinde Türk tarafı, dördüncü Annan planında yapılmasını istediği 
değişiklikleri BM'ye iletti. Rumların ise son plana sert tepki gösterdiği ve ek toprak talebinde bulunduğu bildirildi.  Memleketi 
Antalya'yı bile kaybeden CHP lideri Baykal, CHP'nin 20 parti arasından ikinci gelerek başarılı olduğunu söyledi. CHP Genel 
Başkanı Deniz Baykal, yerel seçimde kendi seçim bölgesi Antalya başta olmak üzere birçok kalesini kaybetmesine ve oylarının 



azalmasına rağmen, CHP'nin aldığı sonucu, ‘başarılı’ olarak niteledi.  

3 Nisan 2004 Enflasyon Mart ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 2.10, tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 0.89 olarak 
açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 7.97, TÜFE'de yüzde 11.83 oldu. Enflasyon yıllık bazda tek haneli seyrine devam 
ederken hükümetin yıllık hedefinin de altına indi. Yerel seçim sonuçlarından memnun olmayan ve kendilerini "Anadolu Hareketi" 
olarak adlandıran partililer, genel merkez önüne dev bir abaküs bırakarak, Baykal ve parti yönetimini istifaya çağırdı.  

5 Nisan 2004 Avrupa Birliği, terör örgütleri listesine terör örgütü PKK'nın ''KADEK'' ve ''KONGRA-GEL'' isimlerini de ekledi.   

10 Nisan 2004 Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde bu sabaha karşı saat 05.55 
sıralarında hayatını kaybetti. Doğum yeri olan Kayseri'nin Talas İlçesi'nde sala verilirken, Sabancı Holding'e bağlı şirketlerde 
bayraklar yarıya indirildi. Ünlü işadamı, pazartesi günü İstanbul'da Zincirlikuyu'daki aile mezarlığında toprağa verilecek. 

11 Nisan 2004 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a seslenerek, ''Ne anlatacaksan Kıbrıs'ta anlat'' dedi.  

13 Nisan 2004 Orgeneral Özkök: TSK, kamu önünde sık sık gündeme gelmemeye özen göstermektedir. Ancak bu zafiyet olarak algılanmamalı.  

15 Nisan 2004 KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Annan Planı'nı "Türkler'in Milli Kıbrıs davasına atılmış binlerce saatli bomba" olarak niteledi 
ve "Bu plan KKTC'yi yok edecek" dedi. Başbakan Erdoğan'ın, gelmediği TBMM'de CHP tam kadro yer aldı. Meclis dışındaki 
partilerin liderleri de Denktaş'ı büyük bir dikkatle dinledi. TBMM Başkanı Arınç, 23 Nisan davetiyesinde eşinin adının neden 
olmadığını soran bir gazeteciye, ‘Bunun karşılığı şeyini şey ettiğimin şeyidir’ dedi. Herkesi şaşkına çeviren bu sözlerin üzerinden 
1 saat geçince yazılı açıklama yapan Arınç, ‘maksadını aşan bir üslup‘ kullandığını söyledi. 

16 Nisan 2004 Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Temelli beldesinde bu sabah trenin hemzemin geçitte öğrenci servisine çarpması sonucu 7 
öğrenci öldü. 10 öğrenci yaralandı. Polatlı Kaymakamı Muammer Aksoy, kazanın meydana geldiği kontrolsüz geçitte, görüş 
alanının açık olduğunu ve kazanın şoförün aceleci davranmasından kaynaklandığını anlattı. Ancak, sonunda şu ilginç yorumu 
yaptı: Şoförün basireti bağlanmış, kazada kendi çocuğu da öldü.   

17 Nisan 2004 Şanlıurfa'da 1996 yılında hizmete açılan Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun Şirinkuyu kavşağındaki trafik kazasında 8 yaşında bir 
çocuk öldü. Kavşakta bugüne kadar 29 kişi hayatını kaybetti.  

19 Nisan 2004 Rum papazlar, Annan Planı karşıtı propagandaya hız verdi. Girne Metropoliti Pavlos, Rumları uyararak "Referandumda 'evet' 
derseniz cennette yeriniz olmaz" dedi. Baf Metropoliti Hrisostomos ise "ENOSİS'i 1 Mayıs'ta gerçekleştireceklerini" belirterek, 
"Yunanistan ile birleşmeyi şampanyayla kutlayacaklarını" söyledi. Diyorum ya kendine Müslüman: Yeni TCK tasarısı için kurulan 
alt komisyon, TCK’da müstehcen yayınları düzenleyen maddeyi değiştirirken, uyum yasasını unuttu. Böylece, bilimsel 
çalışmalar, şiir, roman, öykü, tiyatro, haber, fotoğraf, sinema ve müzikte "cinsel sansür" gündeme gelebilecek.   

20 Nisan 2004 AB'ye uyum çerçevesinde Anayasa'nın 10 maddesinin değiştirilmesi için karar alan AKP hükümetine, CHP Genel Başkanı Deniz 
Baykal'dan koşul geldi. Dün darbelerin önlenmesi için yapılacak yasal değişikliğe destek vereceklerini belirten Baykal, AKP'nin 
seçim öncesi dokunulmazlık konusunda verdiği sözü yerine getirmesi istedi. Baykal, dokunulmazlık konusu yoksa, desteklerinin 
de olmayacağını bildirdi.  İtalya'nın Gioia Tauro limanında, Türk bandıralı bir gemide, 6 milyon euro değerinde, 7.092 adet 
Kalaşnikof marka silah ele geçirildi.   

22 Nisan 2004 Avrupa Parlamentosu (AP), DGM'nin DEP'in eski milletvekillerini, yine 15 yıl hapis cezasına çarptırmasını kınadı. AP'nin 
kararında, ”DEP davasının, Türkiye'de reformları engellemek isteyenler tarafından kullanıldığı” vurgulandı ve siyasi mahkumlara 
genel af talep edildi. DEP Davası, AB Komisyon raporunda da yer alacak. Dışişleri Bakanlığı, Kanada Federal Parlamentosu'nun 
sözde Ermeni soykırımını tanıyan kararını kınadı.  

27 Nisan 2004 Türkiye Cumhuriyetinin bir gerçeği. İstanbul'da kardeşleri tarafından öldürülen Güldünya Tören'den sonra bu kezde 14 



yaşındaki bir genç kız töre cinayeti kurbanı oldu. Bir baba kaçırılarak tecavüze uğrayan kızını kabloyla boğarak öldürdü. 
Cinayet, babanın genç kızın kaybolduğunu polise bildirilmesiyle ortaya çıktı.  

28 Nisan 2004 Buda başka bir gerçek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bundan böyle hastanelerde rehin kalma olayı yaşanmayacaktır. 
Kim ki rehin tutmaya kalkar, karşısında beni bulur" sözlerinin üzerinden çok geçmeden, Çukurova Üniversitesi'nden rehin haberi 
geldi. 2 yaşındaki Fatih Hamamcı, tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, tedavi ücreti 
ödenemediği için rehin kaldı.  

30 Nisan 2004 AB Komisyonu Başkanı Romano Prodi, AB liderlerinin Türkiye konusundaki tutumlarını eleştirerek, "Türkiye’de farklı mesajlar 
veriyorlar, Brüksel’de farklı konuşuyorlar" dedi. Prodi, "Türk yetkililerle biraraya geldiklerinde 'Türkiye AB’ye üye olacak' 
diyorlar. Brüksel’de bana, ‘aman Türkiye konusunda acele etmeyin, yavaş gidin’ telkininde bulunuyorlar" diye konuştu.   

6 Mayıs 2004 Genelkurmay Başkanlığı, günlerdir tartışılan YÖK Yasa Tasarısı'yla ilgili yazılı açıklama yaptı ve kaygılarını dile getirdi. Genel 
Sekreterlik imzalı açıklamada, tasarıya atfen "Bahse konu olan kanunlar laiklik ve eğitim birliği eşitliğiyle bağdaşmıyor" denildi.  

7 Mayıs 2004 Genelkurmay, üniversiteye girişte imam hatiplerin önünü açan YÖK yasa tasarısına, zehir zemberek bir açıklamayla karşı 
çıktı. Yunanistan Başbakanı Karamanlis, Atina'yı ziyaret eden Başbakan Erdoğan'a, iki ülke arasında stratejik ortaklık önerdi.  

11 Mayıs 2004 Sabah 1.570.000 liraya çıkan dolara, Merkez Bankası biri sabah diğeri de öğleden sonra olmak üzere satış yaparak iki kez 
müdahale etti. Dolar 1.530.000 liraya indi. YÖK Yasa Tasarısı'yla ilgili tartışmalar, Başbakan Erdoğan'ın restiyle tırmanışa geçti. 
Erdoğan, "toplumsal mutabakat, vekaleti veren milletin mutabakatıdır. Baskı yapılmasın. Beni 4 kez aldattılar" derken, YÖK 
Başkanı Teziç, Erdoğan'ın eksik bilgilendirildiğini söyledi. ÜAK Başkanı Alkış, hükümetin konuyu saptırdığını ileri sürdü. CHP 
lideri Baykal da, "hakimlerle, hocalarla, gençlerle medyayla tartışırlar ve ondan sonra da giderler'' dedi.  

13 Mayıs 2004 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Aydın Kuyucu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve bir önceki duruşmaya 
türbanıyla katılarak tartışma yaratan Hatice Hasdemir'in cezalandırılmasını istedi.  

14 Mayıs 2004 Önceki gün Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen YÖK Yasası'nı protesto eden rektörler ve öğretim üyeleri, yasaya tepkilerini 
göstermek için, Anıtkabir'e yürüdü.  

17 Mayıs 2004 Türkiye'ye kısa bir ziyaret gerçekleştiren İngiltere Başbakanı Tony Blair, Başbakan Erdoğan ile ortak eylem planı üzerinde 
mutabakata vardı. Eylem planı, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda işbirliği, KKTC'ye yönelik izolasyonun kaldırılması ve terörizm 
ile uluslarası platformda ortak mücadeleyi öngörüyor.  

19 Mayıs 2004 Ankara'da 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen törende protokol tribününde bulunan kuvvet komutanları, Gençliğin Atatürk'e 
Yanıtı'nı okuyan imam hatipli öğrenciyi alkışlamadı.  

20 Mayıs 2004 Türkiye, 28-29 Haziran'da İstanbul'da ev sahipliğini yapacağı NATO zirvesi için güvenlik alarmı verdi. Cumhuriyet tarihindeki en 
büyük organizasyon için bugüne kadarki en sıkı güvenlik önlemleri uygulanacak.  

24 Mayıs 2004 Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu ile görüşen Filistin lideri Arafat, Mescid-i Aksa'yı Türkiye'nin korumasını 
istedi.  

25 Mayıs 2004 Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün 2004 yılı "Stratejik Araştırma" raporunda, Türkiye ile ABD'nin artık "sevgili" 
konumunda olmadıkları, ancak iyi bir arkadaşlığı sürdürdükleri ifade edildi. Raporun Türkiye bölümünde, TSK'nın refahın 
artması ve islami partilere ilginin azalması için AB üyeliğini desteklediği belirtilirken, ABD ile ilişkilerde soğukluk halinde 
Türkiye'nin müslüman komşularına dönebileceği öne sürüldü.  

28 Mayıs 2004 Cumhurbaşkanı Sezer, YÖK ve Yükseköğretim Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 4 maddesini veto 



ederek Meclis'e iade etti.  

29 Mayıs 2004 KADEK’in ardından kurulan Kongra- Gel, 1 Eylül 1998'de PKK'nın ilan ettiği tek taraflı ateşkese 1 Haziran'da son verildiğini 
açıkladı.  

30 Mayıs 2004 Antalya E Tipi Kapalı ve Yarıaçık Cezaevi'nde 1 tutuklunun ölümü ile sonuçlanan isyanın tamamen sona erdiği bildirildi. Kadıköy 
Acıbadem Caddesi'ndeki Mc Donald's restoranının otoparkında bulunan bir araçta meydana gelen patlama olayına ilişkin 8 kişi 
yakalandı. Siyaset ve ekonomi dünyası gözlerini Ankara'ya çevirdi. Meclis'in bu haftaki yoğun gündeminde özellikle AKP'nin YÖK 
Yasası hakkında vereceği karar merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Sezer'in Anayasa ve laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle bazı 
maddelerini veto ettiği YÖK Yasası'nın nasıl biçimlendirileceği yarın toplanacak AKP MYK'da belli olacak.  

1 Haziran 2004 Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sezer'in kısmen veto ettiği YÖK Yasası konusunda haklı olduklarını, ancak yasayı bir 
süreliğine askıya alacaklarını söyledi.  

2 Haziran 2004 Meclis Soruşturması Komisyonu, eski Başbakan Mesut Yılmaz ile eski Devlet Bakanı Güneş Taner'in Yüce Divan'a sevkini 
kararlaştırdı.  

3 Haziran 2004 Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 9.56, TÜFE'de yüzde 8.88 oldu. Böylece TÜFE, 32 yıl sonra tek haneye indi.  

6 Haziran 2004 Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından hazırlanan 'Hayatımız Mafya' Raporu mayfa ile ilgili çarpıcı gerçekleri ortaya koydu. 
Türkiye'de yüze yakın faaliyet alanı bulunan mafya ekonomisinin büyüklüğü Türkiye'nin milli gelirinin dörtte birini buluyor. ATO 
Başkanı Aygün'e göre mafya Türkiye'de iç tehdit haline geldi.  

8 Haziran 2004 Irak'ta geçen hafta bir Türk tır şoförünün ardından dün akşam iki Türk vatandaşıyla birlikte bir Türkmen daha kaçırıldı. 
Kaçırılanların biri bugün serbest bırakılırken, AP haber ajansı Irak'ta 7 Türk'ün kaçırıldığını bildirdi.  

9 Haziran 2004 Yargıtay 9. Ceza Dairesi kapatılan DEP'in 4 eski milletvekili Leyla Zana, Hatip Dicle, Selim Sadak ve Orhan Doğan'ın 
tahliyelerine karar verdi. Zana ve arkadaşları 10 yılı aşkın bir süredir hükümlü olarak bulundukları Ulucanlar Cezaevi'nden 
salıverildi. Sanayileşmiş 7 ülke ve Rusya'dan oluşan G-8 zirvesi ABD'de bir adada eşi görülmemiş güvenlik önlemleriyle dün 
başladı. Zirveye ilk kez yarın bir Türk başbakan da katılacak. 

11 Haziran 2004 Aralarında Leyla Zana'nın da bulunduğu kapatılan DEP'in cezaevinden tahliye edilen eski milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı 
Konutu'nda Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül ile bir araya geldi. Görüşme sonrası, açıklama yapılmadı. Türk 
Atletizm tarihinde ilk kez bir Türk atleti dünya rekoru kırdı. Elvan Abeylegesse, Norveç'in Bergen kentinde yapılan Golden 
Leagu'de 5 bin metrede 14.24.69'lik derecesi ile birinci olarak dünya rekoru kırdı.  

13 Haziran 2004 Cezaevinden geçen hafta çıkan eski DEP milletvekilleri, bugün DEHAP'ın Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlediği 
‘Demokrasi ve Barış’ mitingine katıldı. Abdullah Öcalan lehine sloganların atıldığı mitingte Kürtçe konuşma yapan Leyla Zana, 
barış çağrısı yaptı. Zana, "Barış mutlak süreçle emek gerektiriyor, ter dökmek gerekiyor, kan değil" dedi. Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, barış sürecinde Filistin lideri Yaser Arafat'ın masadan kalkarak büyük bir fırsatı teptiğini söyledi. Erdoğan, "80 
yaşına merdiven dayamış olan Arafat barışın önünde bir engel olamaz" diyerek Filistin liderini eleştirdi.  

14 Haziran 2004 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) toplantısında Genel Sekreter Belkeziz, KKTC'ye tecride son verilmesi üyeleri girişimde 
bulunmaya çağırdı. Dışişleri Bakanı Gül, BM'nin Kıbrıs raporu uyarınca uluslararası toplum için KKTC ile doğrudan ekonomik, 
ticari, sosyal ve kültürel ilişki kurma zamanının geldiğini söyledi. Türkiye'nin İKÖ Genel Sekreter adayı İhsanoğlu, hazırlanan 
karar tasarısında “KKTC için güzel gelişmeler olacağını” bildirdi. Orgeneral Hilmi Özkök, Jandarma'nın Genel Komutanlığı’nın 
kuruluş yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, Kürtleri, Kongra-Gel’i, irticai kesimi ve AB’yi uyardı. Avrupa Parlamentosu 
seçimlerinden 30 Türkiye kökenli adaydan 4'ü zaferle çıktı. Almanya'dan Vural Öger, Cem Özdemir ve Feleknaz Uca ile 



Finlandiya'dan Nesrin Can yeni dönemde AP'de olacak.  

15 Haziran 2004 TBMM Genel Kurulu, eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan ile eski Devlet Bakanı Recep Önal'ın Yüce 
Divan'a sevkini 34'e karşı 356 oyla kabul etti. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül’ün kapatılan DEP'in eski 
milletvekilleri ile görüşmesinden rahatsız olan TBMM Başkanvekili Sadık Yakut ile 9 AKP milletvekili parti yönetimini protesto 
eden bir bildiri yayınladı.  

16 Haziran 2004 Bulgaristan Gizli Servisi (NRS), NATO Zirvesi ve Atina Olimpiyatları sırasında El Kaide gibi bazı terör örgütlerinin Balkan 
ülkelerinde eylem yapacakları yolunda bilgi elde ettiklerini açıkladı. Bulgar İstihbarat Servisi, tehdit ve ihbarları Türkiye ve 
Yunanistan'a ilettiklerini belirtti.  

17 Haziran 2004 Kalp krizi sonucu önceki gün yaşamını yitiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'yı son yolculuğuna onbinlerce 
insan uğurladı. Konak Meydanı'na toplanan İzmirliler, başkanlarına çiçekler ve gözyaşlarıyla veda etti. Yelkenliler, Piriştina için 
denizde tur attı. Balıkçı teknelerine, "İzmir öksüz kaldı" pankartları asıldı. Piriştina'nın yaptığı hizmetlerin unutulmayacağını 
söyleyen CHP Genel Başkanı Baykal, "O bir namus timsaliydi. Güneşin battığı yerden, tekrar doğacak" dedi. Türkiye ve Türk 
tarafının Kıbrıs'ta çözüm çabalarının ardından ilk defa bir Amerikalı yetkili, KKTC'nin Washington'daki temsilciliğini ziyaret etti.  

19 Haziran 2004 Ankara'nın Çubuk ilçesinin Sünlü Köyü'nde hortum sonucu 3 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 14 kişinin yaralandığı, 15 evin kullanılamaz 
hale geldiği bildirildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.  

23 Haziran 2004 Asgari ücret, 1 Temmuz 2004'ten itibaren 16 yaşından büyükler için brüt 444 milyon 150 bin, net 318 milyon 223 bin 475 lira 
olarak belirlendi. Türk Hava Yolları'nın (THY) Antalya-İstanbul seferini yapan A-310 tipi Çoruh isimli Airbus yolcu uçağı, yıldırım 
çarpması nedeniyle Dalaman'a zorunlu iniş yaptı.  

24 Haziran 2004 ABD Başkanı Bush'ın kalacağı Ankara Hilton Oteli'nin yanındaki patlamadan sonra, İstanbul da bombayla sarsıldı. Çapa'daki İ.Ü. 
Tıp Fakültesi Hastanesi önünden geçen bir İETT otobüsünde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Kürdistan 
Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Celal Talabani, PKK üyeleri için genel af istedi. PKK'nın üçe bölündüğünü belirten Talabani, bu 
durumun dikkate alınmasını istedi.  

25 Haziran 2004 Sezer, “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”u, bir kez 
daha görüşülmesi için TBMM'ye iade etti. NATO Zirvesi nedeniyle güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı İstanbul ve 
Ankara'da trafik çilesi daha konuklar gelmeden başladı. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki sıkı kontrol, asılsız ihbarlar ve hafta 
sonu nedeniyle trafik arapsaçına döndü.  

26 Haziran 2004 ABD Başkanı George Bush, 28-29 Haziran'da İstanbul'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde, resmi temaslarda bulunmak üzere 
Ankara'ya geldi. Esenboğa Havaalanı'ndan ayrılan Bush, geceyi geçireceği Hilton Oteli'ne geçti.  

28 Haziran 2004 İstanbul Mecidiyeköy ve Okmeydanı'ndaki NATO karşıtı gösteriye polis müdahale etti. Göstericiler de molotofkokteyli ve kaldırım 
taşlarıyla polise karşılık verdi. Arbedede 26 polis, 15 gösterici yaralandı, 44 kişi gözaltına alındı.   

29 Haziran 2004 ABD Başkanı George W. Bush, "ABD'nin, Avrupa ve Türkiye'nin yapay sınırlarla ayrılmasını kabul etmeyeceğini" söyledi. Bush, 
Fransa Cumhurbaşkanı Chirac'ın, "Bush AB'nin işine karışmasın" tepkisine rağmen, övgüler yağdırdığı Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'ne ait olduğunu söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), türbanla ilgili olarak Türkiye hakkında açılan 
bir davada insan hakları ihlali bulunmadığına hükmetti. 

30 Haziran 2004 Yıllık enflasyon Mayıs ayında tek haneli rakamlara düşerken, Haziran ayında zam yağmuru başladı. Hükümetin, yıllık enflasyona 
yakın oranlarda zam yapması dikkat çekti. Çay, şeker, akaryakıt ve tüpgazdan sonra doğalgazın satış fiyatına konutlarda yüzde 
6.5, sanayide yüzde 5.7 zam geldi. Kısacası Temmuz ayında memura yapılacak yüzde 6 oranındaki maaş artışı daha cebine 



girmeden eridi gitti. 

2 Temmuz 2004 Van Valisi Hikmet Tan'ın konvoyuna karşı gerçekleştirilen bombalı saldırıda 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı. Saldırıdan yara 
almadan kurtulan Vali Tan, aracının ön ve arka camının patladığını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Ateşkes İzleme Gücü’nün 
lağvedilmesi üzerine bu gücün başında görev yapan yaklaşık 40 mensubunu Kuzey Irak'tan geri çekiyor.  

3 Temmuz 2004 DİE, Haziran ayında aylık enflasyonun toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 1.05, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 0.13 
azaldığını açıkladı. Hazirandaki düşüşe rağmen TEFE’de yıllık enflasyon yeniden yüzde 10.53’e yükselerek iki haneli rakamlara 
çıktı. TÜFE’deki yıllık enflasyon ise yüzde 8.93 oldu. Haziran ayında yapılan zamların enflasyona henüz yansımadığı 
belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP 12. Olağanüstü Kurultayı'na katılan 1058 delegeden 781'inin “kabul” oyuyla 
güven tazeledi. Oylamaya 262 delege katılmazken 14 delege ret oyu kullandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "AİHM’nin 
tezgahından kendisinin de geçtiğini" belirterek "Benim dosyam daha önlerine gelmemişti ama İmralı’daki zatın dosyası hemen 
anında önlerine geldi ve yürütmeyi durdurma kararı verdi" dedi.  

5 Temmuz 2004 AKP milletvekillerinin "eğitim ve öğretimi engelleyen kamu görevlilerine 2-5 yıl arası hapis cezası verilsin" önergesi Meclis 
Adalet Komisyonu'nda reddedildi.  

6 Temmuz 2004 Türk Ceza Yasa Tasarısı'na son anda eklenen madde ile gecekondu yapana, göz yumana, kaçak elektrik, su veya telefon 
bağlayanlara 5 yıla kadar hapis cezası geliyor. Gecekonducuya hapis cezası istemi bizzat Başbakan Erdoğan'dan geldi.  

7 Temmuz 2004 TCK Tasarısı'nda 'müstehcenlikle' ilgili yapılmak istenen değişiklik uzun tartışmaların ardından kabul edildi. Tasarının 
görüşüldüğü oturumda 'çocuğunu döven anne babaya hapis cezası' önerisi de komisyondan geçti.  

8 Temmuz 2004 Genelkurmay İkinci Başkanı İlker Başbuğ, hükümeti ve eski DEP'li milletvekillerini eleştirdi. Başbuğ, mahkemeleri bitmemiş 
DEP'lilerin rahatlığını 'bürokrasideki tereddüt'e bağladı. ABD'nin PKK'ya karşı beklentileri yerine getirmediğini de ifade eden 
Başbuğ, askerin, terör örgütü olduğu müddetçe Kuzey Irak'ı terk etmeyeceğini vurguladı.  

9 Temmuz 2004 İsmail Ecer, Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde otomobiline benzin koyarken bidonun alev alması sonucu vücudunun büyük bir 
bölümü yandı. İsmail Ecer, 5 hastane dolaştırıldı. Ambulans bulamadığı için minibüsle 36 saatlik yolculuğun ardından Adana’ya 
getirildi. Ancak, 45 yaşındaki Ecer'in vücudu bu kadar acıya dayanamadı ve hastaneye yattıktan 5 saat sonra yaşamını yitirdi.  

11 Temmuz 2004 Stanford Üniversitesi'nde doktora yapan 27 yaşındaki Türk bilim adamı Mehmet Fatih Yanık, aralarında eşi Hatice Altun’un da 
bulunduğu araştırma ekibiyle evrenin hız rekortmeni ışığı bilgisayar çipi içinde durdurmayı başardı. Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan'ın kızı Esra ile Berat Albayrak'ın İstanbul'da yapılan nikah törenine, çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.50 milyar 
liraya mal olan nikah nedeniyle İstanbul'da NATO Zirvesi'ndeki gibi güvenlik önlemleri alındı. YORUM YOK…  

13 Temmuz 2004 TBMM Genel Kurulu, eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner'in 'Türkbank ihalesine fesat karıştırdıkları' 
iddiasıyla Yüce Divan'da yargılanmasına karar verdi. Böylece Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Başbakan Yüce Divan'da hesap 
verecek.  

14 Temmuz 2004 Yargıtay 9. Ceza Dairesi, kapatılan DEP'in 4 eski milletvekili Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan ve Selim Sadak hakkında 
yeniden yargılama sonucunda verilen kararı bozdu. Böylece, DEP'in dört eski milletvekiline yeniden yargı yolu göründü. 
DEP'lileri 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'reddi hakim' talepleri reddedildiği için yine Orhan Karadeniz yargılayacak.  

21 Temmuz 2004 Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyaretinde açıklanan Türk Hava Yolları'na Alman-Fransız ortaklığı Airbus şirketinden satın 
alınacak 36 adet Airbus tipi yolcu uçağı için ön anlaşma Fransa'nın başkenti Paris'te imzalandı.  

22 Temmuz 2004 İstanbul-Ankara seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı hızlandırılmış tren, Sakarya'nın Pamukova İlçesi yakınlarında 
Mekece Köyü mevkiinde raydan çıkarak devrildi. Kazada 36 kişi yaşamını yitirdi, 74 kişi yaralandı.  



25 Temmuz 2004 DSP 6. Olağan Büyük Kurultayı'nda Genel Başkanlığa, Zeki Sezer seçildi. Kayıtlı 936 delegenin 851'inin oy kullandığı genel 
başkanlık seçimlerinde, Sezer 576 oyla genel başkanlığa seçilirken, diğer adaylardan Şükrü Sina Gürel 239, Atila Mutman 20, 
Aydın Tümen 5 oy alırken, diğer aday Veysel Özel'e oy çıkmadı. Seçimlerde 11 oy geçersiz sayıldı.  

28 Temmuz 2004 22’nci Dönem TBMM’nin ilk gensoru önergesi Pamukova’daki hızlandırılmış tren faciası ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanı Binali 
Yaldırım hakkında veren CHP, gensorunun görüşülmesi için de Meclis’i 3 Ağustos Salı günü olağanüstü toplantıya çağırdı.  

29 Temmuz 2004 Erzincan'ın Tercan ilçesinde yolcu otobüsü, karşı yönden gelen TIR ardından da kamyonetle çarpıştı. Kazada 25 kişi hayatını 
kaybetti, 20 kişi yaralandı.   

1 Ağustos 2004 Hakkari Geçitli-Pınarca köyü yolunda çok miktarda TNT ile desteklenmiş 10 adet mutfak tüpü, aynı anda patlayacak şekilde çok 
geniş bir alana yerleştirimiş olarak bulundu. Büyük bir facianın önlendiğini belirten Hakkari Valisi Gürbüz, bölgenin siviller 
tarafından yoğun olarak kullanıldığını vurguladı. Balıkesir'in Marmaraadası yakınlarında bir deniz otobüsünün makine dairesi, 
arıza nedeniyle su aldı. Başka bir gemiye nakledilen yolcular, Bandırma'ya indi.   

2 Ağustos 2004 Başbakan Erdoğan, Almanya'nın 4.5 milyon satan, 12 milyon kişi tarafından okunan gazetesi Bild'e konuştu ve "Semavi dinlere 
inananlar, dinle terör arasına mesafe koyuyorlar. Allah adına terör olmaz" dedi. Türkiye'de ilk kez bir parti (MHP), başta 
Genelkurmay Başkanı, 313 generale "siyasi iktidarı uyarmaları" için mektup yazdı.  

3 Ağustos 2004 DİE, Temmuz ayında aylık enflasyonun toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 1.52 azaldığını, tüketici fiyatlarında (TÜFE) ise 
yüzde 0.22 arttığını açıkladı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 9.44, TÜFE'de de yüzde 9.57 oldu.  Irak'ta İslamcı teröristlerin 
Murat Yüce'yi vahşice öldürülmesinin yayınlandığı görüntülerin başında ve sonunda düzgün bir Türkçe ile yapılan konuşmalar 
dikkat çekiyor. Videodaki konuşmalar, infazda birden fazla Türk'ün bulunduğu şüphesini yaratıyor. Emniyet, infazda 
bulunanların İstanbul'daki bombalama eylemlerine katılan Türkler olabileceğini belirtiyor.  

4 Ağustos 2004 AKP milletvekilleri, CHP lideri Baykal'ın tren kazasının siyasi sorumlusu olarak istifa etmesini istediği Ulaştırma Bakanı Binali 
Yıldırım'a sahip çıktı. Yıldırım hakkındaki gensoru 319 AKP milletvekilinin oyu ile reddedildi. 171 milletvekili kabul oyu verdi, 1 
milletvekili de çekimser kaldı. Meclis yeniden tatile girdi. 2 Ağustos gecesi 23.29’da Datça’da 3.5 büyüklüğündeki depremle 
başlayan sarsıntılar sürerken, dün saat 21.00’e kadar 450’nin üzerinde deprem kaydedildi. Depremlerin üçünün büyüklüğünün 
5.0 ve üzerinde, 11’inin büyüklüğünün ise 4.0 ve üzerinde olduğu belirtildi. Dün saat 17.18’de Muğla’da 4.6 ve 18.59’da Gökova 
Körfezi’nde 4.3 büyüklüğünde 2 deprem kaydedildi.   

7 Ağustos 2004 Irak'ta bir Türk şoförü daha kaçırıldı. Şoförün video görüntülerini yayınlayan silahlı bir grup, rehinenin çalıştığı şirketin 48 saat 
süre içinde Irak'tan çekilmediği takdirde öldürüleceğini bildirdi.  

10 Ağustos 2004 İstanbul'daki bombalı saldırıların sorumluluğunu El Kaide'ye bağlı Ebu Hafs El-Mısri Tugayları adlı grup üstlendi. İslami bir web 
sitesinde yayınlanan açıklamada, İstanbul saldırılarının başlangıç olduğu belirtildi ve Avrupa ülkelerine yönelik bir dizi saldırı 
daha olacağı tehdidinde bulunuldu.  

11 Ağustos 2004 Elazığ, 5.5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Merkez üssünün Sivrice olduğu belirtilen depremde ilk belirlemelere göre 8 kişi 
yaralandı. Türkiye Pamukova'daki faciadan 20 gün sonra yine tren kazası haberiyle sarsıldı. Başkent ve Adapazarı ekspresleri 
saat 16.51'de Kocaeli'nin Gebze İlçesi'ne bağlı Tavşancıl Beldesi'nde kafa kafaya çarpıştı. Adapazarı Ekspresi'nin ilk vagonu 
öndeki lokomotifin üzerine bindi. 6 kişi öldü, 85 kişi yaralandı. Kazaya Başkent Ekspresi makinistinin kırmızı ışıkta 
durmamasının yol açtığı belirtildi.  

14 Ağustos 2004 Atina'da dün muhteşem bir açılış töreniyle başlayan 28. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, bayanlar 48 kilo haltercimiz Nurcan Taylan, 
2 dünya ve 5 olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Nurcan, bu başarısıyla, olimpiyatlar tarihinde bayanlarda 



Türkiye'ye ilk altın madalya kazandıran sporcu ünvanının da sahibi oldu.  

15 Ağustos 2004 Halil Mutlu, Atina'da devam eden 28. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 56 kiloda olimpiyat şampiyonu oldu. Mutlu, bu 
başarısıyla 3. kez üst üste olimpiyat şampiyonu olan dördüncü sporcu oldu. Aynı kiloda yarışan Sedat Artuç da 3. olarak, 
olimpiyat tarihinde, iki Türk sporcunun aynı anda kürsüde yer almasını sağladı. İstanbul'da yarın iki hava sisteminin 
birleşmesiyle son 10 yılın en şiddetli yağmuru ile kuvvetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji, halkı sel ve su baskını konusunda 
uyardı.  

19 Ağustos 2004 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'ın başkanlık ettiği 'Koordinasyon Toplantısı'ndan 'dere yataklarındaki binalara 
istimlak' kararı çıktı. Buna göre Esenler'de 30, Güngören'de 40, Gaziosmanpaşa'da 40, Bahçelievler'de 30, Maltepe'de 35, 
Eyüp'te 170 olmak üzere toplam 345 bina istimlak edilecek.  

20 Ağustos 2004 Devletin, alacakları nedeniyle el koyduğu medya organlarının yanlı yayın yaptığı iddiası yeniden gündeme geldi. Ana muhalefet 
partisi CHP, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun elinde bulunan 17 televizyon, 15 radyo, 1 gazete ve 6 derginin bir an önce 
satılmasını istedi. RTÜK de CHP'nin görüşünü destekledi.  

21 Ağustos 2004 Yargıtay Başkanı Özkaya, Çakıcı ile ilgili iddialarla şahsında yargının yıpratıldığını ve Yargıtay'a hakaret edildiğini söyledi. Linç 
baskısı altında olduğunu kaydeden Özkaya "Altından ev verseler tenezzül etmem. Gerektiği zaman çekilmesini bilirim" dedi.  

24 Ağustos 2004 AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) tasarısını görüşmek üzere TBMM'yi 14 Eylül Salı günü 
olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldı.   

25 Ağustos 2004 Irak'ta bir şantiyede çalışan iki Türk mühendis, bir grup militan tarafından kaçırıldı. Abdullah Özdemir ve Ali Daşkın adlı Türkleri 
kaçıranlar, 72 saat içinde tüm Türk şirketlerinin Irak'tan çekilmesini istedi. Rehine iki Türk'ün şirketleri akşam saatlerinde 
Irak'tan çekilme işlemini başlattıklarını açıkladı.  

26 Ağustos 2004 Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi'ndeki orman yangınında, helikopterle bölgeye indirilen 6 işçi, alevler arasında mahsur kaldı. 
İşçiler tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Milli atlet Elvan Abeylegesse, bayanlar 1500 metrede finale yükseldi. Elvan, 
cumartesi günü madalya için piste çıkacak. 

28 Ağustos 2004 Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde 6 işçinin şehit ve 10 hektar ormanın kül olduğu yangının iki köy arasındaki husumet sonucu 
kasıtlı olarak çıkartıldığı iddia edildi. Tarım Orkam-Sen Başkanı Sezai Kaya, sendikaya ulaşan bilgiye göre, yangının Ortakonuş 
ve Balkaya köyleri arasındaki husumet nedeniyle çıkartıldığını söyledi. 

30 Ağustos 2004 Diyarbakır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılacak askeri birliklerin geçiş güzergâhına, uzaktan kumandalı ve bir kutu 
içerisine parça tesirli bomba bırakıldı.Bir vatandaşın ihbar ettiği bomba, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.  Türk 
Ceza Kanunu (TCK) Tasarısı üzerinde CHP ve AK Parti grupları arasında TBMM'de yapılan toplantı sonrası, tasarının 1 Ekim'den 
önce Meclis'te olacağı bildirildi.  

31 Ağustos 2004 Hakkari Valisi Erdoğan Gürbüz: "Hakkari'de PKK/Kongra-Gel'e yönelik operasyonda 11 militan öldürüldü, 2 asker de şehit oldu."  

3 Eylül 2004 Kamu zamları ve kurdaki yükselişin enflasyona etkisi sınırlı oldu. Ağustos ayı enflasyon oranlarının geçen yılın aynı ayına göre 
yüksek çıkması nedeniyle yıllık enflasyon hem TEFE’de hem de TÜFE’de yeniden iki haneli oranlara çıktı.  TEFE’deki artışta kamu 
zamları önemli rol oynarken, tarım fiyatlarındaki düşüş toptan eşya fiyatlarındaki artışı sınırladı. TÜFE’deki artışı ise giyim ve 
ayakkabı fiyatlarındaki mevsimlik düşüşler aşağı çekti. Enflasyon Ağustos ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 0.79, 
tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 0.58 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE'de yüzde 10.52, TÜFE'de yüzde 10.04 
oldu.  

5 Eylül 2004 Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen’ın bu gece Türkiye'ye geliyor. Verheugen, reformları 



inceleyecek.  

8 Eylül 2004 A Milli Basketbol takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerine Bosna Hersek'i deplasmanda 75-65 mağlup ederek iyi bir başlangıç 
yaptı. A Milliler 11 Eylül'de Estonya’yı konuk edecek.  Kastamonu'nun Küre İlçesi'ndeki madenin tünel inşaatında kaynak işlemi 
sırasında çıkan yangın faciaya yol açtı. 115 metre derinlikte meydana gelen olayda 19 işçi yaşamını yitirdi, 19 işçi yaralandı.  

9 Eylül 2004 Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya hakkındaki iddialarla ilgili olarak ön soruşturma yapılmasına 
oy çokluğu ile karar verdi.  

11 Eylül 2004 Litvanya'daki temaslarını sürdüren Bakan Gül, Irak'ın Telafar bölgesinde yaşananlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 
"Türkmenlerle ilgili olarak sesimizi yükseltmek bizim en tabii komşuluk hakkımızdır. Komşumuzdaki ateş tabii ki bizi ilgilendirir. 
En üst seviyede gerekli ları yaptık” dedi.  

12 Eylül 2004 Şırnak'ın İdil İlçesi'nde Süryanilere ait Sarıköyü'ne yerleşen ve uyarılara rağmen burayı terk etmeyen korucular, jandarma 
zoruyla köyden çıkarıldı.   

13 Eylül 2004 Yeni eğitim-öğretim yılı büyük sorunlarla başladı. 14 milyon öğrenci dersbaşı yaparken, 640 bin kız çocuğu okula gönderilmiyor. 
135 bin derslik ve 200 bin öğretmen açığı bulunuyor.  

14 Eylül 2004 Türkiye'de en yoksul kesimle, en zengin kesim arasındaki harcama farkı 2003'te 2002 yılına göre 4 kattan 4.5 kata yükseldi.  

19 Eylül 2004 Mersin'de Candan Erçetin’in konserinin ardından alan girişinde bulunan polis aracının altına bırakılan ses bombası büyük bir 
gürültüyle patladı. Patlamada ikisi polis 14 kişi yaralandı. Irak polisi, başkent Bağdat'ın kuzeyindeki Balad kentinde, son 24 saat 
içinde '12 kadar Türk kamyon şoförünün öldürüldüğünü ya da kaçırıldığını' iddia etti.  

21 Eylül 2004 Geçmişte iki kez AB fırsatının kaçırıldığını hatırlatan CHP Genel Başkanı Baykal, üçüncü kez aynı hataya düşülmemesi uyarısı 
yaptı. Baykal, iktidara çağrı yaparak, TCK Tasarısı'nı bir saatte Meclis'ten geçirebileceklerini belirtti. CHP, 123 imza ile Meclis'e 
başvurdu.  

22 Eylül 2004 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu'nu görevden aldı. YÖK, Cumhurbaşkanı 
Sezer'den Alemdaroğlu'nun görevden alınmasını istemişti. ??? Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 9 kişilik motorize zabıta ekibi, 
sahilde oturan, el ele dolaşan sevgilileri ‘uygun şekilde davranmaları' konusunda uyarıyor.  ??? 

23 Eylül 2004 İstanbul Üniversitesi (İÜ) Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tankut Centel vekaleten atandı. İÜ Senatosu topluca istifa etti.  

24 Eylül 2004 AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Günter Verheugen, AB bütçe dönemi dolayısıyla 2013 yılına kadar Türkiye’nin AB’ye alınması 
konusunda bir plan bulunmadığını, ancak 2013’ten sonrasının düz yol olduğunu savundu. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve 
Sözcüsü Ramazan Er, Türkiye'de sistematik işkencenin olmadığını belirterek, polise verilen eğitimler sayesinde insan hakları 
ihlallerinin de azaldığını söyledi.  

25 Eylül 2004 Van'ın Gürpınar İlçesi Çavuştepe mevkiinde, 1 kamyonla 1 yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 14 
kişi öldü.  

26 Eylül 2004 AB ile zina krizi sürerken yapılan ankete göre, çarşaflı kadınların yüzde 48.2’si Türkiye’nin AB üyeliğine destek veriyor. Başı açık 
kadınların yüzde 76.9’u da ‘AB’ye evet’ diyor. 

27 Eylül 2004 İngiliz Times gazetesi, “deli dana” olarak bilinen BSE hastalığının insanlardaki şekli olan Varyant Creutzfeldt-Jakob (vCJD) 
taşıdığı tahmin edilen kan ürünlerinin, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeye ihraç edildiğini öne sürdü.   

28 Eylül 2004 Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santral yine zehir saçtı. Bunun üzerine santralın çalışan tek ünitesi devre dışı 
bırakıldı. CHP'nin anket sonuçlarına göre kadınların önemli gördüğü diğer konular şöyle: Resmi nikahla imam nikahı birlikte 



olmalı; türban sorunu çözülmeli; Türkiye dini değil, çağdaş hukukla yönetilmeli; Türkiye AB üyesi olmalı; devlet insan haklarına 
saygı göstermeli; terörün kaynağı din değil. Anket 11 ilde 300’ü kara çarşaf kullanan, 600’ü türbanlı, 600’ü başörtülü ve 600’ü 
başı açık kadınla yapıldı.  

29 Eylül 2004 İstanbul'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğu belirtildi.  

1 Ekim 2004 IMF’nin Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre, Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasıla büyüklüğünde 2004 sonunda dünyanın 
en büyük 20 ekonomisi olacak.  

2 Ekim 2004 Çatlı'nın çantasından çıkan ve Bucak'ın mahkemeye teslim ettiği sır fotoğrafın ayrıntıları ortaya çıktı: Fotoğrafta 5'i kamu 
görevlisi 13 kişi var.  

3 Ekim 2004 Enflasyon Eylül ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 1.85 tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 0.94 olarak 
açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE’de yüzde 12.5’le yıl sonu hedefinin üzerine çıktı, TÜFE’de ise yüzde 9 düzeyinde oluştu.  

4 Ekim 2004 Avrupa Birliği Komisyonu'nun 6 Ekim'de açıklayacağı İlerleme Raporu öncesinde Türkiye, Avrupa basınının gündemine oturdu. 
Türkiye'nin üyelik yolunda müzakerelere başlaması konusu Avrupa Birliği tarihinin en ateşli tartışmalarından birini başlattı.  

6 Ekim 2004 Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Bardakoğlu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada Müslümanlığın güncelleştirilmesi gerektiğini, Kuran’ın 
yeniden yorumlanmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.   

7 Ekim 2004 İstanbul yine yağmura teslim oldu. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Alibeyköy'de 5 okul tatil edildi. Yollar göle, trafik 
arapsaçına döndü. Yüzbinlerce insan yollarda mahsur kaldı.  

11 Ekim 2004 GP lideri Cem Uzan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 8 ay hapis, 693 milyon 569 
bin lira da para cezasına çarptırıldı. Grubuna yönelik operasyon kapsamında gıyabi tutuklu olarak aranırken teslim olan Sedat 
Peker ile ağabeyi Atilla Peker ve Hüseyin Nalbantoğlu, gıyabi tutuklulukları vicahiye çevrilerek cezaevine gönderildi.  

12 Ekim 2004 Almanya'da bir internet kafede yakalanarak sınırdışı edilen, İslami Cemiyet ve Cemaatleri Birliği'nin (İCCB) yöneticisi Metin 
Kaplan Türkiye'ye getirildi. Elime geçirsem kir kaşık suda boğarım… Almanya’da yaşıyorum, kaplancilarla çok tartışmışımdır… 

15 Ekim 2004 Hükümet, 2005 yılında en yüksek devlet memuru maaşını yüzde 8.1, en düşük memur maaşını yüzde 12.1, ortalama memur 
maaşını ise yüzde 10.7 oranında artırmaya karar verdi. Sicil affı teklifi de Meclis'e sevk edilecek.  

19 Ekim 2004 Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün 2005 yılı askeri dengeler raporunda, bütün dünyada 18 bin “potansiyel 
terörist” olduğu belirtildi. Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde Hizbullah ve hala 4-5 bin arasında militanı bulunan PKK'nın 
yeniden güç toplamaya çalıştıkları ifade edildi.  

20 Ekim 2004 Türkiye, “rüşvet ve yolsuzluk algılama endeksi temiz ülke” sıralamasında 146 ülke arasında 77. sırada yer aldı.  Tokat 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde oruç tutan öğrencilerle tutmayanlar arasında başlayan gerginlik, kavgaya dönüştü. Oruç 
tutmadığı için dövülen Bayram Yağ adlı öğrenci 4 metre yükseklikteki köprüden Yeşilırmak Nehri'ne atıldı.  

21 Ekim 2004 Neşter-2 Davası kapsamında yargı önüne çıkan sanık ve tanıklar, ilk ifadelerini verdi. Duruşmada 4 Hakim tanık olarak dinledi. 
Ankara 7. Asliye Hukuk Hakimi İsmail Demirtaş, “Kendisine, kararında direnirsen, senin için mesleki açıdan iyi olacak. Yargıtay 
üyesi seçileceksin" teklifi yapıldığını söyledi.  

22 Ekim 2004 Doğum yerinde "Kürdistan" yazan Irak asıllı İngilizlerin Türkiye alınmamasının yankıları sürüyor. Dışişleri, yabancıların taşıdığı 
seyahat belgesinde doğum yeri olarak “Kürdistan” gibi herhangi bir bölgenin değil, ilin yazılması gerektiğini açıkladı. Dışişleri, 
vize alsa bile bir yabancının ülkeye girişine izin verilip verilmemesinin o ülkenin egemenlik hakkı kapsamına girdiğini 
bildirdi. Eski DEP'li Leyla Zana ve arkadaşları, partiye dönüşebilecek Demokratik Toplum Hareketi’ni başlattı. Hareket, 



"Türkiyelilik" üst kimliğinde, şiddete karşı çıkıyor.  

23 Ekim 2004 Tunceli'nin Nazimiye İlçesi'nde bulunan askeri birliğe, gece saat 01.45 sıralarında düzenlenen uzun namlulu silah ve roketatarlı 
saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit oldu.   

25 Ekim 2004 Aynı zamanda AKP milletvekili olan Mehmet Yılmazcan, skandal yaratan İLKSAN arsası için 2.5 trilyonluk avukat ücretini az 
buldu ve 200 trilyon istedi.  

26 Ekim 2004 Diyarbakır'da 8 Ocak 2003 tarihinde meydana gelen uçak kazasının raporu açıklandı. Rapora göre, uçağın düşmesine pilotun 
inişte ısrarcı davranması yol açtı. AB ülkeleri özgürlük sıralamasında ilk 40 içinde yeralırken, en kötü bölgeler Doğu Asya ve 
Ortadoğu.  

28 Ekim 2004 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Cumhuriyet Bayramı mesajında Avrupa Birliği ve azınlık tartışmaları ön plana çıktı. 
Kültürel haklar dışında, etnik, dinsel ya da mezhepsel kimliklerinin öne çıkarılmasının ulusal birliğe zarar vereceğini belirten 
Sezer, herkesi Cumhuriyet çevresinde kenetlenmeye çağırdı. Bağdat Caddesi'nde alkollü kullandığı otomobille bir kişinin 
ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan Fırtına Ültan, 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.   

29 Ekim 2004 Türkiye, cumhuriyetin 81. yılını kutladığı gün tarihi bir olay daha yaşadı. Başbakan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Gül, 28 ülke ile 
birlikte Avrupa Birliği Anayasası'na imza attı. AB'nin geleceğini şekillendirecek tarihi belgenin altında Türkiye'nin de imzası var.  

31 Ekim 2004 Minibüs bir aileye mezar oldu. Çankırı'nın Çerkeş İlçesi'nde bir kamyonla çarpışan minibüsünde bulunan Sarıkaya ailesinden 9 
kişi yaşamını yitirdi. 5 kişi de ağır yaralandı.  

3 Kasım 2004 Enflasyon Ekim ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 3.23 tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 2.22 olarak 
açıklandı. Yıllık enflasyon TEFE’de yüzde 15.48, TÜFE’de yüzde 9.86 oldu.  

4 Kasım 2004 Beşiktaş, UEFA Ligi'ndeki ilk maçında İspanyol A.Bilbao'yu 3-1 yendi. Siyah beyazlıların gollerini Ali Güneş, Carew ve İbrahim 
Akın kaydetti. A.Bilbao'nun tek golünü Ezquerro attı. Kartal, B Grubu'nda liderliğe kuruldu.  

6 Kasım 2004 Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), kuruluş yıldönümünde düzenlenen gösterilerle protesto edildi. Ankara ve İstanbul'daki 
gösterilere polis müdahale etti. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.   

7 Kasım 2004 Yozgat'ın Çekerek İlçesi Özüveren Köyü'nde arazide buldukları el bombasıyla oynayan 2 çocuk, bombanın patlaması sonucu 
öldü. İstanbul'da üniversite öğrencisi Canıdemir'in hayatına malolan kapkaç terörünün bir benzeri de Diyarbakır'da yaşandı. 
Sokakta kağıt mendil satan 12 yaşındaki Ercan Nergiz, elindeki parayı almak isteyen kapkaççılara direnince bıçaklandı.   

10 Kasım 2004 Türkiye Irak savaşına girmedi ama vatandaşlarını Irak'ta kurban vermeye devam ediyor. Son üç günde dört Türk daha 
öldürüldü. Son dört ayda öldürülen Türklerin sayısı 23'e yükseldi. Ankara, Irak'taki Türklerin can güvenliği için hala somut bir 
adım atmadı.   

11 Kasım 2004 Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Gül, Arafat'ın yarın Kahire'de yapılacak cenaze törenine katılacağı açıklandı. Türkiye'deki 
tüm bayraklar yarın yarıya indirilecek.  

13 Kasım 2004 Ramazan bayramı başlamadan yollar yine kan golüne döndü. Trafik kazalarında şimdiye kadar 19 kişi öldü, 65 kişi 
yaralandı. Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde arkadaşları ve korumalarıyla birlikte gözaltına alınan Genç Parti (GP) Genel Başkanı 
Cem Uzan ve beraberindeki 22 kişi, 445'er milyon lira kefaletle serbest bırakıldı.  

14 Kasım 2004 Daha 10 gün önce Hakan Canıdemir'in trenden atarak ölümüne yol açan kapkaç terörü, bu kez Sirkeci-Halkalı hattında ortaya 
çıktı. Kapkaç teröristi, cep telefonunu çaldığı 23 yaşındaki Murat Can adlı işçiyi trenden attı. Can şans eseri başından hafif 
yaralandı. Polis kapkaççıyı hemen yakaladı.  



17 Kasım 2004 Irak'ta başkent Bağdat'ın 75 km kuzeyindeki Balad yakınlarında bu sabah iki Türk kamyon sürücüsünün cesetleri bulundu.  

25 Kasım 2004 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İslam dünyasını, Kıbrıslı Türklere uygulanan tecridi sona erdirici adım atmaya çağırdı.  

28 Kasım 2004 Yeni yılda emlak, çöp ve harç vergileri de motorlu taşıtlar vergisi gibi yüzde 11.2 oranında artacak. Başbakan Tayyip Erdoğan, 
Erzurum'da, Türkiye'nin önündeki engelin bürokratik oligarşi olduğunu söyledi. "Bunu aştığımız gün, bu milleti tutana aşk olsun" 
diye konuşan Erdoğan,"Hala sistemin kaçağından istifade edenler var" uyarısı yaptı.  

29 Kasım 2004 MGSB’de mezhep hassasiyeti  
 
Şükrü KÜÇÜKŞAHİN  
 
Değiştirileceği için yeniden gündeme gelen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nin gizli tutulan kritik maddesini Hürriyet açıklıyor: 
Alevilik ve mezhepler.  
Hürriyet, 7 yıl önce 4 Kasım 1997’de Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nin maddelerini ilk kez okurlarına duyururken, haber 
kaynağının özel ricasıyla bir maddeyi ‘Devletin hassasiyet yaratan çok gizli kararı’ diyerek yayınlamamıştı. 
MİLLİ Güvenlik Siyaset Belgesi’ni (MGSB) 1997’de yazdığımızda, o günün koşullarında, kaynağımızın ricası üzerine bir maddeyi, 
‘Hassasiyet yaratan karar olması nedeniyle yazmadık’ diye geçtik. 
 
Bugün ise Avrupa Birliği yolunda çok önemli reformlar gerçekleştirmiş bir Türkiye için bu hassasiyet rahatsız edici olmaktan 
çıktı. O madde Türkiye’nin ‘mezhepler gerçeğini konu alıyordu’ ve MGSB’de ilk kez bu ölçüde geniş yer buluyordu.  
Sivas ve Gazi Mahallesi olayları ardından oluşan hassasiyetle yazılan maddede, laiklikle ilgili kaygının rolü de çok büyüktü.  
Madde; ‘mezhep ayrımcılığına müsaade edilmemesi’, ‘kimliğe hürmet’, ‘kimlik nedeniyle ayrışmaya yol açmama’, ‘kimlik 
nedeniyle hüküm vermeme’, ‘kimlik nedeniyle bir kavgaya yol açmama’ ibareleriyle kaleme alınmıştı.  
PKK ile mücadeleyi ülkede Türk-Kürt çatışması yaratılmadan yürüten devlet, belki de daha tehlikeli olabilecek bir konuda önlem 
alma gereği duymuştu. 
MADDE KORUNUR DA... 
O tarihten sonra, cemevleri gerçeğinin kabul görmeye başlaması ve devlet 
büyüklerinin Alevilere yönelik mesajlarının artması dikkate alındığında, maddenin Aleviliğe gönderme yaptığını, onların hareket 
alanını genişletmeye yönelik olduğunu söylemek rahatlıkla mümkün.  
Şimdi bu madde ile ilgili hassasiyet yine önem taşıyacak.  
Önem; dini motifi ağır basan, ancak içinde Alevileri barındırmayan AKP’nin iktidarda olması nedeniyle daha bir hassasiyet 
kazanıyor. Maddeye, yukarıda yazdığımız ibarelerle AKP’nin karşı çıkmasını beklemek yanlış olacağından, maddenin yerini 
korumasına kesin gözüyle bakılabilir.  
Ancak, şunu da kayda geçirmeli ki, MGSB’deki bazı maddeler konjonktürel veya hükümet politikaları nedeniyle işlevlerini 
yitirebiliyor. İşte bu noktada AKP’nin, uygulamada bu maddeyi eskisi kadar hayata geçirip geçiremeyeceği dikkatle izlenecektir.  
Bu arada, MGSB’nin uygulanmamasının her zaman rahatsızlık yarattığını; bürokrasi ve askerin hükümetlere güven yitirmesine 
neden olduğunu, MGK toplantılarının sorunlu geçmesi sonucunu doğurduğunu anımsatmalı.  
ÇAĞDAŞ REFLEKSLER VE ‘ILIMLI İSLAM’  
Üzerinde çalışılan MGSB’de, ardına Kuzey Irak gerçeği ile bağlantılı iç güvenlik maddesi eklense de ilk iki maddenin yine, 
‘rejimin laik karakteri’ ve ‘devletin bütünlüğü’ olacağını belirtmekte hiç sakınca yok.  
Bununla birlikte uygulamada hassas değişikliklere gidilmekte. Devlet artık kendini, eskisi gibi İstiklal Mahkemeleri, sansür-
sürgün kararnameleri, 141-142-163 gibi TCK maddeleriyle koruyamayacağı gerçeğini kabul etmiş durumda.  



Korumada, AB üyesi bir ülke olma gerçeği ve çağdaş refleksler öne geçiyor.  
Rejimin, sadece askerlerin sigorta görevi ile korunamayacağı, dünyadaki en üst standartlara ve hukukun üstünlüğüne 
gereksinim duyulduğu görülüyor. Bu değerlendirmeler, son yıllarda sıkça yapıldı ve genel kabul buldu.  
O tartışmaların içinde yer alan komutanlar da bugün tepe noktalarda. Yine de tartışmalı bir durum olduğu bilgilerini alıyoruz.  
AKP kadrolarının ve hükümetin bir bölümü, teröre başvuran İslami akımlarla mücadeleyi samimi olarak isterken, diğer İslami 
akımlara hoşgörüden yana. Söylemde karşı çıksalar da fiiliyatta bunun ‘Ilımlı İslam’ diye tanımlanmasından rahatsız olmayan bu 
kesimin, özellikle askerle çelişki/çatışma içine girmesi son derece muhtemel. Ancak, Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer’in, 
MGK’ya vereceği Başbakanlık Takip Kurulu çalışmalarıyla ilgili brifing yolunun kapatıldığı günden bu yana, ‘Ilımlı İslam’a da 
bakışın netleştirildiği unutulmamalı. O brifing bugüne kadar da verilemediğine göre, bu tartışmanın sonucunu kestirmek hiç güç 
olmasa gerek. 

30 Kasım 2004 1 Nisan 2005'de yürürlüğe girecek Yeni Türk Ceza Yasası töre cinayetine ağır hapis verilmesini öngörüyor. Ancak, hakimler 
örnek bir kararla yasa daha yürürlüğe girmeden töre cinayetlerine ağır cezalar vermeye başladı. İzmir'de 2 çocuk annesi 
kızkardeşini, kötü yola düştü diye öldüren ağabey 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.  

1 Aralık 2004 Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak üzerine düşeni yaptığını belirterek, “AB, bütün olanlardan sonra, 
bize, Kıbrıs ile ilgili yeni bir dayatmayı getiremez. 17 Aralık'a kadar bu konuda bir adım atmamız söz konusu değil” dedi.  UEFA 
Kupası'daki temsilcimiz Beşiktaş, B Grubu’ndaki 3. maçında Standart Liege ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkma şansını 
mucizeye bıraktı.  

3 Aralık 2004 Enflasyon Kasım ayında toptan eşya fiyatlarında (TEFE) yüzde 0.75 tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) ise yüzde 1.54 olarak 
açıklandı.  AB Dönem Başkanı Hollanda dün "Türkiye'ye yeni koşullar önerebiliriz" açıklamasını yaptı. Bugün de, Fransa, 
Avusturya, Danimarka ve Hollanda'nın, "özel ortaklık" önerisinde anlaştığı öne sürüldü. Türkiye'ye destek AB'nin etkili 
ülkelerinden Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya ve Belçika'dan geldi.  

5 Aralık 2004 Ne diyeceğimi bilmiyorum… Maliye Bakanlığı, devletten 49 yıllığına kiralanan taşınmazların satışına imkân tanıdı. Kiracılarına 
satılacaklar arasında turistik tesislerin yanısıra Atatürk'ün yatı Savarona ve Çırağan Sarayı da bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı 
Putin'in, eylül ayında Beslan'daki okul baskını nedeniyle ertelenen ziyareti başladı. 32 yıl aradan sonra Türkiye'ye resmi ziyaret 
yapan ilk Rus lider olan Putin, Ankara'ya eşi Lyudmilla'nın yanısıra savunma, sanayi ve dışişleri bakanları ile birlikte geldi. Putin'i 
Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ve eşi karşıladı. 

7 Aralık 2004 2. kez bir kuvvet komutanının yargılanacağı dava için Genelkurmay şu açıklamayı yaptı: Kararı bağımsız yargı verecek. 
Yayınlarda bu evrensel hukuk kuralının dikkate alınmasının uygun olacağı saygı ile duyurulur. Türkiye, toplam 41 ülkenin 
katıldığı Uluslararası Öğrenci Başarısını Belirleme Programı (PISA) kapsamında matematik, fen bilimleri ve okuma alanında alt 
sırada yer aldı.  

10 Aralık 2004 Eski DEP milletvekilleri Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan ve Selim Sadak, International Herald Tribune gazetesine verdikleri 
ilana yönelik tepkiler üzerine, "ağız değiştirdiler". Eski DEP’liler, temsil ettikleri siyasi misyonun, özerklik ve otonomi içeren 
federatif bir çözümün, günün koşullarına uymadığını bildirdi.  

11 Aralık 2004 Kredi kartı dolandırıcılığına yeni bir yöntem eklendi. İnternet ortamından kredi kartı bilgilerine ulaşarak sahte kredi kartı 
hazırlayan ve bu kartları kullanarak piyasayı yaklaşık 1 trilyon lira dolandıran bir şebeke ele geçirildi.  

12 Aralık 2004 Kürtlerin ‘özerklik’ ilanı verdiği Le Monde Gazetesi’ne bir makale yazan Fransız aydınları, dünya barışı için Türkiye’nin AB 
üyeliğinin şart olduğunu belirtti.  

13 Aralık 2004 Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye 30 ülke arasında en müsrif ülke. Türkiye'de yılda 30 



trilyon liralık ekmek israf ediliyor.  Fransa Dışişleri Bakanı Michel Barnier, Türkiye'ye müzakere tarihi verilmesinden yana 
olduğunu açıkladı. Ancak, müzakereler sırasında Türkiye'den Ermeni trajedisinin tanınmasını isteyeceklerini söyledi. Dışişleri 
Bakanı Gül'ün yanıtı, "Türkiye sözde soykırımı hiçbir zaman tanımayacak" oldu.  

14 Aralık 2004 “Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine başlamasını” öneren rapor Avrupa Parlamentosu'nda tartışıldı. Yarınki oylamada, Alman 
ve Fransız Hıristiyan Demokratlar, raporun mevcut haline “Hayır”, İngiliz, İtalyan ve İspanyol Hıristiyan Demokratlar ve 
Sosyalistler “Evet” diyecek. Yarın Strasbourg'da büyük gösteriler bekleniyor.   

17 Aralık 2004 Türkiye’den Irak’a giden dört büyükelçilik koruma görevlisi, Musul yakınlarında kurşuna dizilerek öldürüldü. Dışişleri Bakanlığı 
olayı doğruladı.  Başbakan Erdoğan, AB'den istenilenlerin yüzde yüzünü alamadıklarını, ancak "başardık" denilebileceğini 
söyledi. Erdoğan, "Ancak bundan sonraki süreç daha zor" dedi.   

18 Aralık 2004 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB'den müzakere alınmasının ardından geldiği Ankara'da coşkuyla karşılandı. Erdoğan, halka, 
"bayramınız kutlu olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun. Artık dünya ile bütünleşen bir Türkiye var" diye seslendi. Sanki bir iş 
başarmışlarda, RTE insanları ne kadar kolay aptal yerine koyuyorsunuz. Bu notu düştüğüm tarih 26.04.2008 Türkiye AB üyesi 
mi? 

19 Aralık 2004 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon, 5 Türk güvenlik görevlisinin Musul'da şehit edilmesini değerlendirirken "Biz de bunu 
not ediyoruz" diyerek ABD'ye gönderme yaptı. Saldırının Tuzak olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Gül de, faillerin bulunması için 
Türkiye'nin de müdahil olduğunu söyledi.  

20 Aralık 2004 Terörün dini, ırkı ve vatanı olmadığını belirten Başbakan Erdoğan, Musul şehitlerini "Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, 
Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber" dizeleriyle uğurladı. 

22 Aralık 2004 Meclis Başkanı Arınç'tan Denktaş'a gönderme: Dedeler bazı şeyler söylüyor, torunları Güney'de pasaport kuyruğunda.  

24 Aralık 2004 İnterbank davasında "banka dolandırmak" suçundan yargılanan ve hakkında verilen beraat kararının Yargıtay tarafından 
bozulmasının ardından tekrar yargılanan, eski bakan ve işadamı Cavit Çağlar, 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası ve 189 trilyon 69 
milyar 962 milyon 775 bin lira ağır para cezasına çarptırıldı.  

27 Aralık 2004 KKTC Başbakanı Talat, "KKTC'nin bağımsızlığı, Turan ülküsü gibi bir hayaldi" dedi.  Güney Asya'da meydana gelen son 40 yılın 
en büyük depreminde 30 Türk ile iletişim kurulamadığı bildirildi. Facianın tanığı Pınar Görücüoğlu, oğluyla birlikte yaşadığı 
dehşeti anlattı. Merkezi Hint Okyanusu olan 8.9 büyüklüğündeki depremde boyu 10 metreyi bulan dev dalgalar (tsunami) 
binlerce can aldı. Endonezya, Sri Lanka, Tayland, Maldiv Adaları ve Hindistan'da ölenlerin sayısı 11 bini aştı. Depremde bin 
kilometrelik fayın kırıldığı açıklandı. 

29 Aralık 2004 Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde bir Türk kamyon şoförü daha öldürüldü.  

30 Aralık 2004 ABD ordusundan bir heyetin PKK'nın Kuzey Irak'taki Hakurk Kampı’na giderek yöneticilerle görüştüğü bildirildi.  

1 Ocak 2005 Başbakan Erdoğan, saat 00.45 sıralarında Ziraat Bankası bankamatiğinden 600 Yeni Türk Lirası'nı çekti.  Güney Asya'daki 
tsunami felaketi sırasında Tayland'da kayıp oldukları belirtilen 34 Türk'ten 25'inin hayatta olduğu ortaya çıktı. 

2 Ocak 2005 DSP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit, "AB’ye gireceğiz derken dinimiz elden gidiyor. Ben bir Müslümanım. 
Ülkemde buna razı olamam" dedi 

3 Ocak 2005 2004 yılı enflasyonu TEFE’de yüzde 13.84, TÜFE’de yüzde 9.32 oldu. Türkiye 1970 yılından sonra ilk defa bir yılı tek haneli 
enflasyonla geride bıraktı.   

4 Ocak 2005 Rahşan Ecevit,DSP döneminde daha çok İmam Hatip Lisesi açıldığını söyledi, İstanbul'da apartman kiliselerin yaygınlaştığına 



işaret etti.  

6 Ocak 2005 Bir zamanlar PKK'nın iki numaralı ismi olan Şemdin Sakık kitabında, Apo'nun, Şam'daki rezilliklerini yazdı: Apo'nun yanına giden 
kadınlara, 'onunla yüzeceksiniz, jakuziye girip yıkanmasına yardımcı olacaksınız. Hanginizi isterse onunla yatacaksınız. Başkanı 
mutlu etmek en başta gelen görevinizdir' deniyordu.  

8 Ocak 2005 Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Bölümü(KTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadettin Güner ve oğlu Selçukhan Güner, 
otomobiline açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.  

14 Ocak 2005 Yurtdışında büyük bir ilgi ile karşılanan 20 yıl vadeli tahvil ihracı 2 milyar dolarlık borçlanma ile sonuçlandı. Türkiye ilk defa, bu 
ölçüde yüksek borçlandı.  

15 Ocak 2005 İsmet Meral ve Burak Reis, Trabzon'da Prof. Dr. Sadettin Güner ve 3 yaşındaki oğlu Selçukhan'ın "yanlışlıkla" öldürdüklerini 
itiraf etti.  

16 Ocak 2005 Artık içe dönmeleri gerektiğini belirten Arınç, Türban'ı ima eden bir konuşma yaparak, "Milletimizin inancından, yaşam tarzından 
dolayı örselenmesine haksız muameleye son verecek dinamikleri hayata geçireceğiz" dedi.  

18 Ocak 2005 Mustafa Sarıgül'den rüşvet almakla suçlanan CHP’li Cafer Dursun, Genel Başkanı Deniz Baykal’ın talimatıyla kendisine siyasi 
rüşvet teklif edildiğini iddia ettiği ses kayıtlarını basına dağıttı.  

19 Ocak 2005 Dışişleri, Kerkük'e 'yapay nüfus kaydırması' yapıldığını belirterek, gereğinin yapılması için herkesi uyardı.  

20 Ocak 2005 Adana'nın Kozan İlçesi'nde, biri LPG'li iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7'si yanarak 8 kişi öldü, 
4 kişi yaralandı.   

25 Ocak 2005 Hakkari'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. 80 binada hasar olduğu 
tespit edildi.  

26 Ocak 2005 Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Başbuğ, Kerkük'ün demografik yapısının değiştirilmesiyle ortaya çıkan tablolunun endişe 
verici olduğunu söyledi. Başbuğ, konunun Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendirdiğini belirtti.  

31 Ocak 2005 Başbakan Erdoğan, Başkan Bush'u defalarca uyarmasına rağmen, ABD'nin PKK terörünü görmezden geldiğini söyledi.  

3 Şubat 2005 Ocak ayında üretici fiyat endeksi (ÜFE) yüzde -0.41, tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ise yüzde 0.55 oldu. Yıllık enflasyon ÜFE’de 
yüzde 10.70, TÜFE’de yüzde 9.23 olarak gerçekleşti. Trakya yoğun kar yağışının etkisinde. 192 köy yolunun ulaşıma kapandığı 
Edirne'de 60 köye elektrik verilemiyor, 27 köyle telefon bağlantısı kurulamıyor.  

5 Şubat 2005 TBMM'de 1 Mart tezkeresinin reddedilmesini talihsizlik olarak niteleyen ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, bugünkü 
direnişi savaştan zarar görmeyen Kuzey Irak'taki Sünniler'in örgütlediğini söyledi.  

7 Şubat 2005 YÖK Başkanı Prof. Dr. Teziç: Türbanla ilgili yeni bir yasal düzenleme yeni hukuki sorunlara ve sıkıntılara yol açar.  

8 Şubat 2005 Baykal: Başbakanın eşi ve kızı inançlı Müslüman da 35 milyon kadın inançlı değil mi? Kur'an'ı yorumlamak Başbakan'ın işi mi?  

13 Şubat 2005 2. Abdülhamid'e övgü yağdırdı 
AKP milletvekili Mustafa Çakır, Meclis-i Mebusan’ı kapatan Padişah 2. Abdülhamid’e TBMM Genel Kurul kürsüsünden övgüler 
yağdırdı.  
TBMM Genel Kurulu, haftanın son çalışma günü ilginç bir anmaya sahne oldu. Genel Kurul’da Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit’in 
ölüm yıl dönümü dolayısıyla gündem dışı söz alan AKP Samsun milletvekili Mustafa Çakır, Abdülhamid’in yaşamını anlatan 
kronolojik bir konuşma yaptı. Türkiye’de ve dünyada hızla gelişen olayların arasında 2. Abdülhamid’in saygı ve rahmetle 



anılması gerektiğini dile getiren Çakır’ın konuşmasında yer alan bazı bölümler şöyle: 
ÜSTÜN ZEKA VE POLİTİK KABİLİYET  
"2. Abdülhamid zeki olmasına rağmen düşünce ve kanaatlerini açığa vurmak istemezdi, bunda içinde yaşadığı olaylar etkiliydi. 
Hafızası güçlüydü, en eski ve ayrıntı konuları bile rahatlıkla hatırlayabiliyordu. Şehzadeliği, sahip olduğu üstün zeka ve politik 
kabiliyeti sayesinde rahat bir ortamda geçmişti. 
2. Abdülhamid Osmanlı Devletini yönetmeye başladığı zaman büyük bir mali sıkıntı yaşanıyordu. 1854 ile 1874 yılları arasında 
alınmış dış borçların vadesi dolan yıllık anapara ve faiz ödemeleri devletin gelirlerinin yarısını aşmıştı. Dünyada büyük güçler 
arasında denge Avrupa lehine gelişmekteydi. Avrupa’da güçler arasında denge arayışı ve belirsizlik Osmanlı üzerindeki baskıyı 
artırmıştı. Bu durum, devlet adamları arasında gerilim ve ayrılıkçı eğilimlerin gelişmesine sebep olmuştu. 1875’te dış borç 
ödemelerini erteleme kararı dünyada tepkiyle karşılanmış, büyük ülkelerde Osmanlı Devletinin artık kurtulamayacağı inançları 
gelişmişti.  
II. Abdülhamid’in aşırıya kaçan kimselere güvenmeme duygusunun kaynağında, tahta çıkana kadar geçen şehzadelik süresinde 
yapmış olduğu derin gözlemlerinde kendi çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan yöneticiler olmuştur.  
Abdülhamid, diplomatik gelişmeleri yakından izlemek üzere, sarayda bir bilgi merkezi kurmuş, dış işlerini bizzat kendi eline 
almış Osmanlı devlet töresi ve 1876 Anayasasıyla getirdiği yeni düzen, yani, 1. Meşrutiyet, güç ve otoritesini içeride artırmıştı. 
İki defa topladığı Meclisi Mebusan, artan iç kargaşa ve dış baskılara karşın etkin önlem almak düşüncesiyle 1878’de süresiz tatil 
edilmiştir. 
Devraldığı 252 milyon altın borcun ödenebilmesi için 1881 yılında Düyunu Umumiye İdaresini kurmuştur. Tanzimat dönemi 
borçlarını ödeyebilmek için dışborç almaktan uzak durmaya ve tasarrufa önem vermiştir. 
Modern eğitim bu dönemde yerleşti ve bu arada devlet, eğitimdeki görevinin şuuruna vardı. Yeni mekteplere devletçe mali 
yardım, eğitim giderleri için vergi yoluyla kaynak temini, mektep yapma, öğretmen yetiştirme, öğretmen tayini, merkez ve 
taşra teşkilatının kurulması, darülfünun açılması, özellikle Anadolu’ya yönelik olması, eğitimde bilinçlenmenin güçlenmesini 
sağlamıştır. 
10 milyon kilometrekareye yakın imparatorluk hudutlarının korunabilmesi için, Batılı ülkelerle ve İslam ülkeleriyle dengeli 
ilişkiler geliştirilmesine önem vermiştir. Özellikle, askeri alanda Almanya’yla ilişkiler güçlenmiştir. 
TALİHSİZ 31 MART VAKASI 
Gelişen dünyanın oluşturduğu baskı ve artan iç gerilim neticesinde, 23 Temmuz 1908’de İkinci Meşrutiyetin ilanına karar 
vermiştir. Daha sonraki günler, sağlanmış olan hürriyetlerin ve idari yetkilerin doğru kullanılmaması neticesinde talihsiz 31 Mart 
Vakası meydana gelmiştir. 27 Nisan 1909’da toplanan Mebusan ve Ayan Meclisleri 2. Abdülhamit’in tahtan indirilmesine karar 
vermiş ve aynı günün gecesi, tahtan alınarak Selanik’te ikamete mecbur edilmiştir..." 
31 Mart (13 Nisan) 1909’da İstanbul’da başlayan ve gericilerin subaylara ve halka saldırıp katliama girişmesiyle süren olay 
içlerinde Atatürk’ün de asker olarak bulunduğu Osmanlı ordusunun İstanbul’a girişiyle sona ermişti. 
Çakır, Abdülhamid’in dünyada sanayileşme sonucu ortaya çıkan yeni güçler arasında devletini ayakta tutmaya ve öteki ülkelerle 
iyi ilişkiler kurmaya önem verdiğine işaret ederken, Abdülhamid’in bir imparatorluktan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
kuruluşuna giden yolda fikirlerin oluşmasına olanak sağlayan kişi olduğunu savundu. 

22 Şubat 2005 Dolar, 1,30 YTL'nin altına indi. 

24 Şubat 2005 Türkiye'de 2004 yılının son çeyreğinde işsizlik 2003'ün aynı dönemine göre azalarak yüzde 10'a geriledi. İşsiz sayısı ise 2 
milyon 428 bin kişi oldu.  

26 Şubat 2005 Irak'ın kuzeyindeki Kerkük-Tikrit karayolunda Türk konvoyuna düzenlenen saldırıda, bir Türk kamyon şoförü öldürüldü.  Türkiye 
dünya turizm liginde bir basamak daha yükselerek sekizinci sıraya oturdu. 



27 Şubat 2005 Türkiye’de "Bir milyon Ermeni öldürüldü" açıklamasıyla büyük tepki yaratan yazar Orhan Pamuk, Ermeniler’in gözünde bir 
"kahraman" haline geldi.  

1 Mart 2005 İstanbul Gaziosmanpaşa'da satılan sahte rakı, aralarında restaurant sahibinin de bulunduğu toplam 6 kişinin ölümüne neden 
oldu. Olayla ilgili olarak dokuz kişi gözaltına alındı. 

3 Mart 2005 Şubat ayında üretici fiyat endeksi (ÜFE) yüzde 0.11, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise yüzde 0.02 arttı.  

4 Mart 2005 Sahte içki dün 3’ü kadın 9 kişinin daha ölümüne yol açtı. Bu ölümler piyasada hala sahte rakı satıldığını gösteriyor.  

5 Mart 2005 Irak'ın Musul kenti yakınlarında bugün bir Türk şoförünün öldürüldüğü bildirildi. Görgü tanıkları, El Kaide'nin Irak kanadına 
mensup olduklarını söyleyen silahlı kişilerin, kimliği açıklanmayan şoföre ateş açtıklarını söylediler.   

7 Mart 2005 Uluslararası Helsinki İnsan Hakları Federasyonu, Avrupa'da Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığın arttığını 
açıkladı. AB Troykası, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dün İstanbul'da yapılan gösteriye karşı polisin şiddet kullanması 
karşısında şoke olduğunu ve bunun Türkiye'ye yakışmadığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı da olaylarla ilgili olarak soruşturma 
başlattı. 

8 Mart 2005 AKP'nin Kadınlar Günü kutlamasında, Emine Erdoğan'ı protesto eden solcu gençler yaka paça, türbanlı kızlar nezaketle dışarı 
çıkartıldı. The Washington Times Gazetesi'nde yer alan bir yorumda, “Kimse farkında olmadan, Türkiye, küresel Amerikan 
karşıtlığında 'altın madalyayı' kazandı” denildi. İstanbul’da Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen eyleme müdahale eden 
polisler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.  

9 Mart 2005 İstanbul'da, sahte rakı içtikleri için metil alkolden zehirlenerek çeşitli hastanelerde tedavi gören 4 kişi daha öldü.  

10 Mart 2005 Başbakan, hızlı tren, eşine verilen hediye, SSK hastanelerindeki kargaşadan sonra, polis dayağı için de medyayı suçladı.  

Vekillerin yolsuzluk girişimi Çankaya raporunda 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu(DDK), Toplu Konut İdaresi(TOKİ) üzerindeki denetimi sonuçlandırdı. 
Yayınlanan soruşturma  raporunda, bazı AKP'li vekillerin, 2003 yılında Toplu Konut İdaresi'ndeki emlak satışıyla 
ilgili usulsüzlük girişiminde bulundukları tespit edildi.  
 
VEKİLLERİNİN USULSÜZLÜĞÜ  

Rapora göre 26 Eylül 2003 günlü 1059 sayılı Başkanlık onayıyla Bilkent 3’üncü Etap, C3 ve C4 blok konutlarının açık satış 
yöntemiyle satışa çıkarılmasına karar verildi. Açık satış, ilk gelenin konutu alması biçiminde uygulanıyor.  

Satışı ilan edilen lüks konutlarla ilgili olarak millletvekillerinin giriştiği usulsüzlük rapora şöyle yansıdı: "Satışı ilan edilen 
kontlarla ilgili olarak ’bir grup milletvekili adına’ bir milletvekili, 8 Ekim 2003 tarihli bir dilekçeyle İdareye başvurarak, C1, C2, 
C3 ve C4 tipi konutlardan 19’unun ’blok satış’ yöntemiyle kendilerine satılmasını istemişlerdir. Önerilen fiyat idarece belirlenen 
satış bedelinin çok altında olmasına karşın İdare Başkanının 8 Ekim 2003 günlü onayıyla 21 konut satıştan çekilmiştir. 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporunda konunun eleştirilmesi üzerine, satıştan çekilen konutlar 19 Şubat 2004 
tarihinde ’açık artırma’ ile satışa sunulmuştur. 



İlan edilen ve devam eden bir ihalede bir kısım konutun satıştan çekilmesinin dayanağı yoktur. Konut satışlarında rekabeti esas 
tutan, hiçbir gruba ayrıcalık tanımayan yöntemler kullanılması gerekmektedir."  

TORPİL PUSULASI SAPTANDI 

Personel alımlarıyla ilgili olarak da, "Kurumun personel alım yöntemi, nesnel esaslara değil, kişisel tercihlere dayanan bir 
görünüm vermektedir. Nitekim dosyalarda bazı personelin işe alınması veya çeşitli yerlerde görevlendirilmesi konusunda 
istemler olduğu görülmüştür. Kamu yönetiminde nesnelliğin sağlanması ve kuralların egemen kılınması için İdare, personel 
alımında mutlaka yazılı sınav sistemine geçmelidir" denildi. 
  

BAŞBAKANLIK TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİNE EL KOYSUN 

DDK, TOKİ’deki temsil ve ağırlama harcamalarına Başbakanlığın el koymasını istedi. Cumhurbaşkanlığı TOKİ’de 2002 yılında 88 
milyar lira, 2003 yılında 170 milyar lira, 2004 yılında Ağustos ayına kadar 34 milyar lira temsil ve ağırlama gideri saptadı. 
Cumhurbaşkanlığının buna yorumu, "Harcamaların bütçe yasaları ve Başbakanlık genelgelerinde yer alan esas ve sınırlamalara 
uygun olmadığı sonucuna varıldığından konunun Başbakanlık tarafındna incelenerek sonucuna göre işlem yapılması 
gerekmektedir" şeklinde oldu. 

İHALE USULSÜZLÜKLERİ 

Cumhurbaşkanlığı raporunda ihale usulsüzlükleri hakkında ise şöyle denildi: 
"-Bazı yüklenicilerin belgelerinde çeşitli eksiklik ve aykırılıklar bulunmasına karşın tekliflerinin değerlendirmeye alındığı, buna 
karşın belgeleri tamam olan bazılarının ise eksiklik gerekçesiyle değerlendirme dışı tutulduğu, 
    -ihale konusu işlerin duyurusuyla ilgili konularda yanlışlıklar yapıldığı, 
    -Hasılat paylaşımlı ihalelerde farklı sözleşmeler yapılarak yükleniciler arasında farklık yaratıldığı, 
    -Her ihale için ayrı işlem dosyası düzenlenmesi gerekirken kimi ihalelerde tek işlem dosyası düzenlendiği, 
    -İhale bedelleri eşik değerin üzerinde olduğu halde eşik değerin altındaymış gibi işlem yapıldığı, 
    -Sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan gecikme cezalarının tahsil edilmediği, 
    -İhale komisyon ukararında yer alan konut alanları ile belediyeye sunulan plandaki alanlar arasında fark bulunduğu, 
    -Yapı ruhsatı alınmadan işe başlandığı, 
    -İnşaatların sigorta sürelerinin kesin kabul terihine kadar olan dönemi kapsamadığı, belirlenmiştir." 

Söz konusu olay, raporun "Usulsüz Olarak Satıştan Çekilen Konutlar" başlıklı bölümünde yer aldı. 
 

12 Mart 2005 Bingöl'ün Karlıova İlçesi'nde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olmadı.  

13 Mart 2005 Türkiye-Rusya ilişkilerindeki bahar havasına gölge düşüren "Noel Baba Heykeli" krizini çözmek Başbakan Erdoğan’a kaldı.  

14 Mart 2005 Bingöl'ün bu sabah 5.9 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı. Depremde 11 kişi hafif şekilde yaralandı.  



15 Mart 2005 İstanbul'da 6 Mart'ta düzenlenen gösteriler sırasında bazı göstericilere aşırı güç uyguladığı tebpit edilen 3 çevik kuvvet polis 
memuru görevden uzaklaştırıldı.  

17 Mart 2005 Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivas'ın Koyulhisar İlçesi Sugözü Köyü Ağnus Mahallesi'ndeki toprak 
kaymasında 21 evin tamamen toprak altında kaldığını, toplam 16 vatandaşın kayıp olduğunun bildirildiğini açıkladı 

21 Mart 2005 Mersin’de göstericilerin Türk Bayrağı’na yönelik hareketlerine müdahale eden polis, İçişleri Bakanlığı’nca ödüllendirildi.   

26 Mart 2005 Türkiye A Milli Futbol takımı, 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaştığı Arnavutluk'u ilk 5 dakikada bulduğu gollerle 2-
0 yendi.  

27 Mart 2005 Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) raporuna göre Türkiye’nin son 10 yıllık dönemdeki iç ve dış borç geri ödemesi 1 trilyon dolara 
yaklaştı.  

29 Mart 2005 Manisa'nın Salihli İlçesi'ndeki bir ilköğretim okulunun bahçesindeki gönderde bulunan Türk Bayrağı, kimliği belirsiz kişi ya da 
kişilerce gönderden indirilip üzerine sigarayla "Apo" ibaresi yazılarak tahrip edildi.  

4 Nisan 2005 Abdullah Öcalan'ın kurduğu terör örgütü PKK, KADEK, Kongra-Gel'den sonra yeniden PKK adına döndüğünü açıkladı. 

5 Nisan 2005 İki tugay ve 2 bin geçici köy korucusunun katıldığı operasyonlar sınır boyuna da kaydırılırken, şimdiye kadar 9 terörist 
silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi, onlarca barınak ve lojistik malzeme imha edildi. Operasyonlar sırasında 1 uzman çavuş da 
şehit oldu. Bölgede bin 500 teröristin yuvalandığı sanılıyor. 

6 Nisan 2005 Sönmez, büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından istihdam ve büyüme arasındaki ilişkiyi dikkate alan "İşsizliğin 
Coğrafyası" isimli bir araştırma yaptı. Sönmez, araştırmasında yüzde 10’a yakın büyüme oranının istihdama yansımadığını ve 
büyümeye paralel olarak artan işsizlik sorununun özellikle bölgesel bazda ilginç görüntüler ortaya çıkardığını belirledi. 

7 Nisan 2005 Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, Rus turistlere yönelik "sonradan görme görgüsüzler" sözleri için, özür diledi. Koç, istifa 
etmeyeceğini daha yapacağı çok işi olduğunu belirtti. AP Yeşiller Grubu Başkanı Cohn-Bendit ile Lagendijk ve Cem Özdemir, 
Başbakan Erdoğan’a, Pamuk'a yönelik kampanyadan rahatsızlıklarını belirten bir mektup gönderdi.  

8 Nisan 2005 TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın, Yunanistan’ın Ege’de kara sularını 12 mile çıkarmasını savaş nedeni sayan (casus belli)Meclis 
kararının kaldırılması gerektiği yönündeki açıklaması, Atina’yı sevindirirken, Ankara'yı karıştırdı. 

10 Nisan 2005 Sivil toplum örgütleri ve aralarında 60 akademisyenin de bulunduğu 200 aydın, ortak bir bildiri yayınlayarak, Mersin'deki bayrak 
krizinin ardından Trabzon'da yaşanan olaylara kadar varan toplumsal gerginlik ortamından duydukları endişeyi dile getirdi. 
     
DİSK, KESK ve Hak-İş genel başkanları, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Vakfı, Türk Tabipler Birliği ile aralarında Çetin 
Altan, Adalet Ağaoğlu, Murathan Mungan, Latife Tekin, Oya Baydar, Can Dündar, Mehmet Ali Birand, Zülfü Livaneli, Zeynep 
Göğüş, Hikmet Çetinkaya, Derya Sazak, İbrahim Betil, Tarhan Erdem, Ahmet İsvan, Gürer Aykal ve Mehmet Aksoy'un da 
bulunduğu gazeteci, yazar, siyasetçi, sanatçı ve akademisyenler, ortak bir bildiri yayınladı. 
     
Mersin'deki bayrak krizinin ardından Trabzon'da yaşanan olaylara kadar varan toplumsal gerginlik ortamından duyulan 
endişenin dile getirildiği bildiride, şu ifadelere yer verildi: 
     
“Kışkırtmalar, ülkeyi çatışma ortamına sürüklüyor. Yetkilileri, kışkırtmalara karşı göreve davet ediyoruz. Ülkemizde demokrasi, 
sivilleşme ve barış sürecinin, son günlerdeki gelişmelerle engellenmek istendiğini görüyor, yeniden şiddet ve çatışma ortamına 
dönüleceği kaygısını taşıyoruz.” 



11 Nisan 2005 Başbakan Erdoğan, Norveç'te Türkiye'de “Kürt azınlığı” diye bir kavramın olmadığını belirtti.  

12 Nisan 2005 Dışişleri Bakanı Gül, TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın ‘Casus belli’ konusundaki görüşüne karşı olmadığını açıkladı. 

 Nisan 2005 Son dönemde bazı kentlerde linç girişimine kadar varan sokak olayları üzerine Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, halkın 
ortak duyarlılığını korumasını talep ederken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir grubun, ülkesini daha çok sevdiği iddiasıyla 
hukukun kendisine vermediği bir hak ihdas etmek istemesinin ülke bütünlüğünü tehdit ettiğini belirtti. Erdoğan, farklı fikirleri 
gerekçe göstererek iç düşmanlar icat etmenin millet kavramına zarar vereceğini vurguladı.Erdoğan, AKP grup toplantısında 
Mersin'den sonra Trabzon ve Sakarya'da, bildiri dağıtılmasına karşı sokaklarda görülen tepkileri değerlendirdi.Türkiye'nin, büyük 
dönüşümünü gerçekleştirme yolunda tarihi yürüyüşünün hızlanarak devam ettiğini söyleyen Erdoğan, bu süreci yönetmenin, 
millet iradesiyle bütünleşmiş sağlam bir irade gerektirdiğinin her geçen gün daha çok ortaya çıktığını kaydetti. Erdoğan, şöyle 
konuştu:  
"Türkiye Cumhuriyeti, bir kabile ya da aşiret devleti değildir. Demokratik bir hukuk devletidir. Demokrasisini ve hukukunu 
evrensel standartlara kavuşturma istikametinde hasbi ve ciddi bir kararlılık içindedir. Son 2,5 yıldır Türkiye'nin çoğulcu 
demokrasiyi ve hukuk devletini tahkim etme, temel hak ve özgürlükler zeminini genişletme yönündeki iradesi, gözle görülür bir 
ivme kazanmıştır.  
Genelkurmay, arşivlerinde yer alan Ermeniler’le ilgili tüm belgeleri açıklayacak. Meclis'te de Ermeni tartışması başladı.  

14 Nisan 2005 Marta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.6 azalarak 9.3 milyar YTL’de kalırken, bütçe harcamaları yüzde 6.9 
arttı ve 11 milyar YTL’ye yükseldi. 1.7 milyar YTL açık verilen martta faiz dışı fazla ise 2.2 milyar YTL olarak gerçekleşti. Bütçe 
açığı yılın ilk üç ayında ise yüzde 57 azalarak 3 milyar YTL’ye inerken, faiz dışı fazla yüzde 13.5’lik büyümeyle 8.9 milyar YTL 
oldu. Yılın ilk çeyreğinde bütçe harcamaları yüzde 1.6 artarak 31.3 milyar YTL, bütçe gelirleri ise yüzde 18.8 artarak 28.3 milyar 
YTL oldu. 

16 Nisan 2005 Genelkurmay, Yunanistan'da misafir edilen Kara Harp Okulu öğrencilerinin odasına, zedelenmiş ve üzerinde Türkiye aleyhine 
ifadelerin bulunduğu Türk Bayrağı bırakıldığını açıkladı.  

15 Nisan 2005 ÜÇ KIRMIZI ÇİZGİ 

Erdoğan, üç tane kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, “Biz etnik unsura dayalı milliyetçiliği kabul etmiyoruz. Bunlar ülkemizi 
ayrımcılığa götüren sıkıntılı bir anlayış, yaklaşım tarzıdır. Bu ülkede ne kadar farklı etnik unsur varsa beraber kucaklaşmalıdır” 
diye konuştu. 

"ETNİK UNSURA DAYALI MİLLİYETÇİLİĞİ KABUL ETMİYORUZ" 

Hepsine aynı mesafede olduklarını, bir ayırım yapamayacaklarını, ”yaradılanı severiz yaradandan ötürü” kültüründen geldiklerini 
ifade eden Erdoğan, “İnsanı kategorilere tabi tutamazsınız. Çünkü insan Allah'ın yeryüzündeki eseridir ve merhameti hepsine de 
aynıdır. Bize ne oluyor ki biz kategorilere ayırıyoruz. Burada böyle bir milliyetçiliğe asla gidemeyiz, gitmemiz yanlış olur” dedi. 
     
"BÖLGESEL MİLLİYETÇİLİK DE YAPAMAYIZ" 
     
Başbakan Erdoğan, ikinci kırmızı çizgileri olan bölgesel milliyetçiliğe değinirken de “Bölgesel milliyetçilik de yapamayız. Yıllarca 
ülkemizde belli bölgeler ihmal edildi. Belli bölgeler de tırmandırıldı. Onun için diyoruz ki duble yollar, heryerde toplu konutlar, 



okullar, adalet ve emniyet kurumları... Bunları yaygınlaştırmamız lazım. Doğu, Güneydoğu, Karadeniz, Orta Anadolu, Trakya, 
Ege, Akdeniz... Ayırım yok. Hepsini, hep birlikte ele alacağız ve aradaki dengesizliği de zaman içerisinde çözmek durumundayız” 
diye konuştu. 

"DİNSEL MİLLİYETÇİLİĞE KARŞIYIZ" 

Üçüncü kırmızı çizgileri olan dinsel milliyetçilik konusunda Erdoğan, hangi dinin mensubu olursa olsun Hükümet olarak hepsine 
aynı mesafede olduklarını, aynı mesafede olmak durumunda bulunduklarını söyledi. 

Erdoğan, “Buna mecburuz. Şu anda Almanya'da yaşayan kardeşim için aynı şeyi beklemiyor, istemiyor muyuz? Hollanda, 
Belçika, İngiltere ve Fransa'da yaşayan için istemiyor muyuz? Orada onlara yanlışlık yapıldığı zaman rahatsız olmuyor muyuz? 
Oluyoruz. Medeniyet tarihi ve buradaki doğru uygulamalara baktığımız zaman göreceğiz ki bize düşen onların inanç güvenliğini 
de sağlamaktır” diye konuştu. 

Genelkurmay, Yunanistan'da misafir edilen Kara Harp Okulu öğrencilerinin odasına, zedelenmiş ve üzerinde Türkiye aleyhine 
ifadelerin bulunduğu Türk Bayrağı bırakıldığını açıkladı.  

18 Nisan 2005 UNICEF’e göre, Türkiye, 'Haydi Kızlar Okula' kampanyasında 2005 hedeflerinin gerisinde kaldı.  

19 Nisan 2005 İstanbul'un 115 bin noktasından uydu aracılığıyla düzenli alınan görüntüler, belirli bölgelerde yılda 5-6 santimetreye varan 
çöküntü olduğunu ortaya koydu. İstanbul’da lise öğrencileri arasında yapılan araştırma sonucuna göre, eroin kullanımı yüzde 
100 artış gösterdi.  

20 Nisan 2005 "Türkiye islam ülkesi değildir. Yunanistan resmen özür dilemeli. PKK konusunda ABD gerekli hassasiyeti göstermiyor. Kerkük 
patlamaya hazır. Bedelli askerlik yok."  

21 Nisan 2005 Kütahya'nın Gediz İlçesi'ndeki bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 17 maden işçisi hayatını kaybetti.  

22 Nisan 2005 1990’lı yıllara yaşadıkları ekonomik krizlerle damgasını vuran Türkiye, Brezilya, Arjantin, Rusya, Meksika Endonezya, Malezya 
gibi ülkeler borç dağları biriktirirlerken, Türkiye’de borç miktarı açısından düşük ve orta gelirli ülkeler grubunda beşinci sırada, 
dış borcun milli gelire oranı açısından ise borç büyüklüğü açısından ilk 15 içerisinde dördüncü sırada yer aldı. Dünya Bankası’nın 
verilerine göre düşük ve orta gelir grubundaki 114 ülkenin 2003 yılı sonundaki toplam dış borçları 2 trilyon 554 milyon dolar 
düzeyinde bulunuyor. Söz konusu 114 ülkenin toplam borç stokunda 1990-2003 yılları arasında 1 trilyon 217 milyar dolarlık bir 
büyüme yaşandı. Bu grupta en yüksek dış borca 235.4 milyar dolarla Brezilya sahip bulunuyor. İkinci sırada ise 193 milyar 
dolarla Çin geliyor. Çin’i 175.2 milyar dolarla Rusya, 166.2 milyar dolarla da Arjantin izliyor. Türkiye ise 2003 sonundaki 145.6 
milyar dolarlık dış boruyla beşinci en yüksek borclu ülke konumunu sürdürüyor. Meksika 140 milyar, Endonezya 134 milyar, 
Hindistan, 113.5 milyar dolarla Türkiye’yi izliyor.   

25 Nisan 2005 Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, Anayasa’daki laik düzenlemeler kaldığı sürece, türbanın kamu kurumlarına 
girmesini sağlayacak tüm yasal düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olacağını söyledi. 

27 Nisan 2005 GENELKURMAY'IN MİLLİ GÜVENLİK SİYASET BELGESİNDE DİKKAT ÇEKİCİ MADDELER 
Strateji belgesinde alınması gereken önlemler ve gerekli yasal değişiklikler başlığı altında sıralanan bazı maddelerden dikkat 
çekici olanlar ise şöyle:  



Terör örgütleriyle uluslararası alanda mücadele edilmelidir  
Bölücü çalışmaları meşru gösterecek hiçbir uluslararası belge imzalanmamalıdır  
İrtica ile mücadele bilimsel çerçevede ele alınmalıdır  
Dini motifli terör örgütlerine yönelik istihbarat çalışmaları artırılmalıdır  
Karadeniz Bölgesi’ne yönelik "Rum-Pontus" propagandasına engel olunmalıdır  
Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin mevcut statüsünü aşma çalışmaları ve Heybeliada Ruhban Okulu'nu açma çalışmalarına 
engel olunmalıdır  

30 Nisan 2005 Aydın Kuşadası'nda Atatürk Heykeli önüne bırakılan şüpheli paketin, imha edilirken patlaması sonucu ağır yaralanan Başkomiser 
Yaşar Aytaç kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı 4 polisin tedavisi sürüyor.Kuşadası'nda meydana gelen patlamada ağır 
yaralanan Başkomiser Yaşar Aykaç'ın, kaldırıldığı Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Hastane 
yetkilileri, Patlamada kolu kopan ve iç organları parçalanan Aydın Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli Başkomiser Yaşar 
Aykaç'ın (50) kurtarılamadığını söylediler. Kuşadası'nda yaklaşık 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, şüpheli bir paket 
ihbarı üzerine olay yerine giden ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, bombayı imha etmeye çalıştıkları sırada, patlama 
meydana gelmiş ve aralarında Başkomiser Yaşar Aykaç'ın da bulunduğu 5 polis memuru yaralanmıştı. 

1 Mayıs 2005 “Özgürlük ve Demokrasi” taraftararina bak… TBMM Başkanı Arınç, Anayasa Mahkemesi Başkanı Bumin’in türbanla ilgili sözlerini 
eleştirerek "Anayasa Mahkemesi’ni istersek kapatabiliriz" dedi. Bağdat'ın kuzeyinde dün sabah düzenlenen saldırıda bir Türk 
şoförün öldüğü bildirildi. Bağdat'ın kuzeyinde dün sabah düzenlenen saldırıda bir Türk şoförün öldüğü bildirildi. 

3 Mayıs 2005 Nisanda üretici fiyat endeksi (ÜFE) yüzde 1.21, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise yüzde 0.71 arttı. Yıllık enflasyon ÜFE’de yüzde 
10.17, TÜFE’de yüzde 8.18 oldu. 

4 Mayıs 2005 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu Meclis'e iade ederken yazdığı gerekçede, siyaset kurumunun, parlamentonun ve millet 
iradesinin hafife alındığını iddia etti. Sezer'in zaman zaman cumhurbaşkanlığı göreviyle yargıçlık görevini birlikte yaptığını 
söyleyen Şahin, "Sayın Meclis Başkanı'nın ifade ettiği gibi Meclis, şamar oğlanı, her gelenin bir-iki tokat attığı kurum değildir. 
Buna en büyük tepkiyi bizler vermeliyiz. Bunun partisi olmaz... İktidarı-muhalefeti olmaz. Hepimiz birlikte hareket 
edebilmeliyiz” dedi.  

8 Mayıs 2005 Ermeni diasporasının son zamanlarda giderek artan soykırım iddialarını, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, uzun yıllar önce 
“Dünya efkarı, Ermeni ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda bulunamaz” 
sözleriyle yanıtlamıştı. 

Dünyanın, Ermeni tehciri konusunda Türk devletine karşı haklı bir ithamda bulunamayacağını belirten Atatürk, o dönemde 
yaşananları, ”Bize karşı yapılmış olan iftiraların aksine, tehcir edilmiş olanlar hayattadır ve bunlardan ekserisi şayet İtilaf 
Devletleri bizi tekrar harp etmeye zorlamasa idi evlerine dönmüş olurlardı” sözleriyle anlatmıştı. 

TÜRK KÖYLERİNDEKİ ERMENİ TERÖRÜ 

Atatürk, 26 Şubat 1921'de Amerikalı gazeteci Clanence K. Streit'in sorusu üzerine, Ermeni tehcirine ilişkin şu tarihi gerçekleri 
dile getirdi: 



“Düşmanca ithamda bulunanların sürdükleri büyük mübalağalar dışında Ermenilerin tehciri meselesi aslında şuna inhisar 
etmektedir: 

Rus Ordusu 1915'de bize karşı büyük taarruzunu başlattığı bir sırada o zaman Çarlığın hizmetinde bulunan Taşnak Komitesi, 
askeri birliklerimizin gerisinde bulunan Ermeni ahalisini isyan ettirmişti. Düşmanın sayı ve malzeme üstünlüğü karşısında 
çekilmeye mecbur kaldığımız için kendimizi daima iki ateş arasında kalmış gibi görüyorduk. İkmal ve yaralı konvoylarımız 
acımasız bir şekilde katlediliyor, gerimizdeki köprüler ve yollar tahrip ediliyor ve Türk köylerinde terör hüküm sürdürülüyordu. 

Bu cinayetleri işleten saflarına eli silah tutabilen bütün Ermenileri katan çeteler, silah, cephane ve iaşe ikmallerini, bazı büyük 
devletlerin daha sulh zamanından itibaren kendilerine kapitülasyonların bahşettiği dokunulmazlıklardan istifade ve bu maksada 
matuf olarak büyük stoklar husule getirmeye muvaffak oldukları Ermeni köylerinde yapıyorlardı.” 

İNGİLİZLERİN İRLANDA'YA REVA GÖRDÜĞÜ MUAMELE 

Büyük Önder Atatürk, Ermeni tehciri ve Ermeni çetelerinin yaptıkları katliamlar konusundaki görüşlerini de şu sözlerle dile 
getirmişti: 

“İngilizlerin sulh zamanında ve harp sahasından uzak olarak İrlanda'ya reva gördüğü muameleye hemen hemen kayıtsız bir 
şekilde bakan dünya efkarı, Ermeni ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda 
bulunamaz.” 

“Bize karşı yapılmış olan iftiraların aksine, tehcir edilmiş olanlar hayattadır ve bunlardan ekserisi şayet İtilaf Devletleri bizi 
tekrar harp etmeye zorlamasa idi evlerine dönmüş olurlardı.” 

“Gerek umumi harp sırasında gerek mütarekeden sonra Ermeniler ve Rumlar tarafından Müslüman ahaliye yapılan mezalim 
üzerinde durmak uzun bir hikaye olur.” 

“Brest Litovks Muahedesi'nin akdini müteakip Rusların şark vilayetlerimizi tahliyeye başladıkları sırada Ermeni çetelerinin 
yapmış oldukları katliam ve tahribat kafi derecede herkesin malumudur. 

YUNANLILARIN YAPTIĞI KATLİAMLAR 

Atatürk, Streit'e, Yunanlıların İzmir'i işgalleri sırasında yaptıkları katliamları da şu sözlerle anlatmıştı: 

“Yunanlılara gelince, İzmir'in işgali sırasında öyle cinayetler işlemişlerdir ki, Yunanistan'ın müttefiki İtilaf Devletleri tarafından 
tescil edilmiş bulunan 'İtilaf Devletleri Tahkikat Komisyonu' üyeleri bile 1919 sonbaharında bu vilayeti baştan başa kat ettikten 
sonra hazırladıkları raporda, Yunan makamları aleyhinde son derece ağır tenkitlerde bulunmuşlardır. Yunanlıların işgal ettiği 



diğer bölgelerde her yaş ve cinsiyetten on binlerce Türk katledilmiştir.” 

“TÜRKLER, HIRİSTİYANLARI KATLEDİYOR” İDDİALARI” 

1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin aldığı yaraları saramadığını gören büyük devletler, İstiklal peşinde 
koşan Ermenilere yardım ederek Tiflis'te Taşnak, İsviçre'de Hınçak teşkilatlarını kurmalarına ve silahlı mücadele başlatmalarına 
yardımcı olmuşlardı. 

Osmanlı Devleti'nin Balkan Harbi'nden de mağlup çıktığını gören Rusya, İngiltere ve Fransa bir taraftan Türkiye'yi aralarında 
paylaşma planları, diğer taraftan da Taşnak ve Hınçak teşkilatlarına her türlü silah ve para yardımı yapıyordu. Bu üç devlet, 
Türkiye aleyhine başlattıkları çalışmaları ve 1. Dünya Savaşı'nda Türkiye'yi tasfiye etme hareketlerini kendi kamuoylarına kabul 
ettirebilmek için kiliseleri de devreye sokarak büyük bir propagandaya girişmişlerdi. 

Bu amaçla kitaplar yayınlayan ve toplantılar düzenleyen ülkeler, ”Müslüman Türkler, Hıristiyan halklara zulmediyor, onları 
katlediyor. Hıristiyan halkları kurtarmak için Türkiye'yi ve Türkleri cezalandırmamız gerekiyor. İşte bu maksatla Türklere karşı 
harp ediyoruz” temasını işlemişlerdi. 

Ulu Önder, bu gerçek dışı propagandanın öncülüğünü yapan Lloyd George ve George Clemenceau'ya şu çarpıcı sözlerle yanıt 
vermişti: 

“Milletimiz aleyhinde söylenenler bütünüyle iftiradır. Milletimizin zalim olduğu iddiası baştan başa yalandır. Hiçbir millet, 
milletimizden daha çok yabancı unsurların inanç ve adetlerine riayet etmemiştir. Hatta denilebilir ki, başka dinlere mensup 
olanların dinine ve milliyetine riayetkar olan yegane millet bizim milletimizdir. 

Fatih, İstanbul'da bulduğu dini ve milli teşkilatı olduğu gibi bıraktı. Rum Patriği, Bulgar Eksarhı ve Ermeni Kategikosu gibi 
Hıristiyan din reisleri imtiyaza sahip oldu. Kendilerine her türlü serbestlik verildi. İstanbul'un fethinden beri, Müslüman 
olmayanların mezhar bulundukları bu geniş imtiyazlar milletimizin dinen ve siyaseten dünyanın en büyük müsaadekar ve 
civanmert bir milleti olduğunu ispat eden en büyük delilidir.” 

11 Mayıs 2005 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünün protestosu, Başbakan Erdoğan'ı kızdırdı. "Böyle rektörün olduğu yerde terör olur" 
dedi. Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'nin orta vadeli ekonomik programı çerçevesinde, IMF ile 
Aralık ayında üzerinde mutabık kalınan yeni stand-by düzenlemesine yönelik niyet mektubunu onayladı.Hazine Müsteşarlığı 
tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemenin kabul edilmesiyle önümüzdeki üç yıllık dönemde IMF'den sağlanacak 
6.662 milyar SDR (yaklaşık 10 milyar ABD Doları) tutarında kaynağın 12 eşit dilimde kullanılması öngörülüyor.Bu kapsamda, 
söz konusu tutarın 555.17 milyon SDR (yaklaşık 837.5 milyon ABD Doları) tutarındaki ilk dilimi derhal kullanılmak üzere serbest 
bırakıldı. Yeni stand-by düzenlemesi kapsamında ayrıca, 2006 yılına ilişkin 2.52 milyar SDR tutarındaki (yaklaşık 3.80 milyar 
ABD Doları) geri ödeme planı erken ödeme yerine normal ödeme takvimine alınarak 2007 yılına kaydırıldı. 

14 Mayıs 2005 Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) anketine katılan tüccarların çoğunluğu, ekonominin yüzde 9.9 büyüdüğüne değil, vergilerin 
büyüdüğüne inanıyor. Tasarruf yapamadıklarını belirten tüccarlar, enflasyondaki düşüşün işlerinize yansımadığını bildirdi. 



 
ATO tarafından Nisan ayının son haftasında gerçekleştirilen “Çarşının Nabzı Anketi”nin birinci bölümü açıklandı.  
Anket sonuçlarına göre, tüccarın yüzde 70'i, 2004 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 9.9 büyüdüğüne inanmıyor.  
ATO'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün ilk bölümü açıklanan anketin Tunalıhilmi Caddesi, Armada, Karum, Migros, Ostim, 
Gimat, Siteler, Anafartalar İşmerkezleri, Posta, İzmir, Sanayi, Necatibey caddeleri ile, Bahçelievler 7 cadde, Kızılay, Ulus, 
Sıhhiye, Rüzgarlı sokak gibi ticaret alanlarında toplam 2 bin 413 kişi ile gerçekleştirildiği belirtildi. 
      
CİRO AZALDI  
 
ATO'nun anketine göre, deneklerin yüzde 57.8'i 2004 yılında bir önceki yıla göre cirolarının azaldığını, yüzde 25.8'i aynı 
kaldığını, yüzde 16.4'ü ise arttığını söylüyor.  
“2004 yılında bir önceki yıla göre çalıştırdığınız personel sayısında ne yönde bir değişiklik oldu” sorusuna, deneklerin yüzde 
64.8'i “aynı kaldı”, yüzde 27.5'i “işçi çıkardım”, yüzde 7.7'si ”işçi aldım” şeklinde yanıtlarken, 2004 yılında yatırım yapanların 
oranı ise yüzde 15.1'ile sınırlı kaldı. 
     
TASARRUF YAPAN ÇOK AZ  
 
“Geçen yıl tasarruf yapabildiniz mi?” sorusunu deneklerin yüzde 92.1'i “hayır”, yüzde 7.9'ü “evet” şeklinde yanıtlarken, tasarruf 
yapanların yüzde 30'u tasarruflarını gayrimenkulde, yüzde 18.8'i altında, yüzde 16.3'ü dövizde, yüzde 6.3'ü TL mevduatta, 
yüzde 5.6'sı tahvil ve bonoda, yüzde 2.5'i borsada, yüzde 18'i ise diğer yatırım araçlarında değerlendirdiğini kaydetti. 
 “2004 yılında yalnızca öz kaynaklarınızla mı işlerinizi yürüttünüz, yoksa işletme veya yatırım kredisi kullandınız mı?” şeklindeki 
soruyu ankete katılanların yüzde 71.2'si 'öz kaynaklarımla yürüttüm' şeklinde cevaplarken, yüzde 24.9'u 'işletme kredisi aldım', 
yüzde 3.9'u ise 'yatırım kredisi aldım' yanıtını verdi.” 
 
“BİZ DEĞİL VERGİLER BÜYÜDÜ” 
 
Anket sonuçlarına göre esnaf ve tüccarlar, 2004 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 9.9 büyüdüğüne inanmıyor. Yüzde 13'ü ise 
inandığını, yüzde 17'si ise fikri olmadığını belirtiyor. 
Büyüme rakamlarına inandıklarını belirten deneklere yöneltilen ”büyüme işlerinize ne yönde yansıdı?” sorusuna ise deneklerin 
yüzde 57.1'inin “vergiler arttı”, yüzde 16.9'unun “satışlar arttı”, yüzde 7.8'i “yeni yatırım yaptık”, yüzde 10.4'ü ise ”hepsi” 
şeklinde yanıtlaması dikkati çekti. 
     
EKONOMİNİN GELECEĞİ NE YÖNDE OLACAK? 
 
Ankete katılanlara yöneltilen “Türkiye ekonomisinin geleceğine ilişkin umutlarınız ne yönde?” sorusuna deneklerin yüzde 30'u, 
”mevcut durumu koruyacağımızı düşünüyorum”, yüzde 27'si “kötü olacağını düşünüyorum”, yüzde 24.9'u “iyi olacağını 
düşünüyorum”, yüzde 11.8'i “çok kötü olacağını düşünüyorum”, yüzde 6.3'ü “çok iyi olacağını düşünüyorum” şeklinde yanıt 
verdi. 
 
FAİZ VE ENFLASYON DÜŞÜŞLERİ DE YANSIMIYOR 
 



“Geçen yıl faizlerdeki düşüş işlerinize yansıdı mı?” sorusuna ankete katılanların yüzde 55.1'i “hayır”, yüzde 27.6'sı “kısmen”, 
yüzde 12.9'u “evet” yanıtını verirken, deneklere yöneltilen “2004 yılında enflasyondaki düşüş işlerinize yansıdı mı?” sorusunu da 
denekler, yüzde 67.5 “hayır”, yüzde 19.6 “kısmen”, yüzde 12.9 ”evet” yanıtı verdi. 
“İşlerinizi yürütürken hangi engellerle karşılaşıyorsunuz” sorusunu deneklerin yüzde 51.7'si “finansman”, yüzde 22.5'i 
”bürokratik engeller”, yüzde 16.1'ı “mevzuat”, yüzde 9.7'si ”diğer” şeklinde yanıtladı 
 
10 KİŞİDEN 3'ÜNÜN AİLESİNDE KRONİK İŞSİZ VAR 
    
Ankete göre, her 10 kişiden 3'ünün ailesinde 1 yıldan uzun süredir işsiz olan aile bireyi bulunuyor. Deneklerden yüzde 31.7'si 
ailesinde bir yıldan uzun bir süredir işsiz olan aile bireyinin olduğuna işaret ediyor. 
Anketi yanıtlayan tüccar ve esnafların yüzde 70.1'i işyerine en az bir gazete alıyor. Zaman zaman alanların oranı ise yüzde 
13.6. Yüzde 16.3 ise işyerine gazete almıyor. 
     
ÇOĞU İŞYERİNDE BİLGİSAYAR BULUNUYOR 
 
İşyerlerinin yüzde 46.5'inde televizyon, yüzde 69.4'ünde ise bilgisayar bulunuyor. Bilgisayar bulunan işyerlerinde internet 
kullananların oranı ise yüzde 57.1. 
“İşyerinizde kredi kartı ile alışveriş yapan tüketicilerin oranı ne?”, sorusuna deneklerin yüzde 39.9'u yüzde 10-29 aralığında, 
yüzde 13.4'ü yüzde 30-49 aralığında, yüzde 12.3'ü yüzde 50-69 aralığında,  yüzde 21.2'si yüzde 70-89 aralığında, yüzde 13.2'si 
yüzde 90 ve üzeri yanıtını verdi. 
     
Geçen yıl satışların ne kadarının peşin, ne kadarının taksitle gerçekleştiği sorusuna da “yüzde 50 ve üstü taksitle gerçekleşti” 
diyenlerin oranı yüzde 68.7 olarak belirlendi. 
 
ATO BAŞKANI AYGÜN: BU NASIL BÜYÜME? 
     
ATO Başkanı Sinan Aygün de ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, büyüme rakamlarının halka yansımadığının bu anketle 
teyit edildiğini belirterek, “Halkın DİE'si midesi. DİE'ye göre mide büyüyor, halka göre gurulduyor” dedi ve şöyle devam etti: 
     
“2004 yılında halk yatırım yapmamış, işçi almamış, cirosu artmamış. Neyi artmış?, Vergisi artmış. Yani bir tek vergisi büyümüş. 
O zaman bu nasıl bir büyüme? Eğer büyüme sahici bir büyüme olsaydı, bu büyüme esnaf ve tüccara önce ciro, sonra kar, sonra 
istihdam ve son olarak da vergi olarak yansıdı. Oysa şimdi tersi bir durum var. Vergi büyümüş, vergiyi ortaya çıkaracak 
unsurlar büyümemiş. Bu işte bir iş var.” 
 

15 Mayıs 2005 ATO'nun "Çarşının Nabzı" anketine göre işsizlik ve kamudaki rüşvet en önemli toplumsal sorun olarak görülüyor.  

24 Mayıs 2005 'Türkiye, AB’ye giremeyecek'  
"Medeniyetler Çatışması" adlı kitabı büyük yankı yaratan Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Huntington, Türkiye’nin AB'ye 
giremeyeceği görüşünü savundu. Bu notu düştüğüm tarih: 27.04.2008 ayni şeyleri bende düşünüyorum. Zaman yanılıp, 
yanılmadığımı gösterecek… 

27 Mayıs 2005 Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ne bağlı Kayacık Köyü yakınlarında, erzak taşıyan traktörün mayına çarpması sonucu 2'si er 4 kişi şehit 



oldu.  

3 Haziran 2005 Mayısta üretici fiyat endeksi (ÜFE) yüzde 0.20, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise yüzde 0.92 arttı. Yıllık enflasyon ÜFE’de yüzde 
5.59, TÜFE’de yüzde 8.70 oldu.  

4 Haziran 2005 Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in vekaleten atamalar konusundaki uyarı yazısına sert bir karşılık 
verdi. Erdoğan, "Saygınlık başka şeydir, hesabı vermek başka şeydir, hesabı verecek olanların yerine soyunmak başka şeydir. 
Bizi siyasallaşmakla suçlayanlar dikkat etsinler kendileri siyasallaşmasınlar" dedi. 

5 Haziran 2005 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, şu anda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşinin türbanlı olmasının Cumhurbaşkanı 
seçilmesine engel oluşturmadığını belirterek, engel olması için bir kural olması gerektiğine dikkat çekti. 

Demirel, "Bir kural konulmalı tabi... Hanımın kıyafeti şöyle olur, adamın kıyafeti şöyle olur. Çünkü zaten Devrim Kanunları var. 
Devrim Kanunlarına bir şey ilave getirin" dedi… "Yorum, AİHM’in dediği şey dini simgelerin okullarda ve kamu kurumlarında 
çalışanlarda kulanılmamasıdır. Cumhurbaşkanlığını kapsamaz. Kapsamadığı takdirde kıyas yoluyla yapacağınız herşey yanlıştır. 
Ben ülkemde huzur istiyorum. Sükun istiyorum. Bunu sağlamanın yolu cart curt yapmak değil. Bir grup insanın entellektüel 
veya okumuş veya diğerinin üzerinde tahakküm kurmaya kalkması olması değil. Dayatma yapması değil. Yani kuralları koyalım. 
Bu kuralları hepimiz beraber kabul edelim ve ona uyalım." 
Tunceli'nin Çiçekli Köyü yakınlarında, terör örgütü üyelerinin kurduğu pusuda 4 asker şehit oldu.  

6 Haziran 2005 Bingöl'de büyüklüğü 5.7 olan orta şiddette bir deprem meydana geldi. Depremde 54 kişinin yaralandığı,  hasar tespit 
çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. 

7 Haziran 2005 Yapabilseniz neler değiştirmezsiniz ki…Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, devrim 
yasalarındaki bir değişiklikle eşinin türbanlı oluşunun Cumhurbaşkanı seçilmesine engel olmayacağı yönündeki sözlerine, 
”Devrim yasaları yap boz tahtası değil. Öyle her zaman değişmez” dedi.  “Terör tehdidinin yeniden hortlamaya başladığını 
üzüntü ile görüyoruz” diyen Baykal, son dönemde 14 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu hatırlattı.  

8 Haziran 2005 Yeni Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nde Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarması savaş nedeni (Casus belli) olarak sayıldı.  

9 Haziran 2005 İstanbul Ümraniye'deki Des Sanayi Sitesi'nde bir havai fişek fabrikasında saat 11:00 sıralarında patlama oldu. Babasının okula 
göndermeyip işe getirdiği biri çocuk 6 kişi öldü.  

10 Haziran 2005 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin Anayasa değişikliği öngören 
kanunu iade etti.  

11 Haziran 2005 AKP’de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilen kaçak Kuran kurslarına hapis cezası indirimi düzenlemesi, 
"TCK’da kaçak bar-pavyona hapis cezası var mı?" diye savunuldu. Başbakan Erdoğan Suriye’nin ilk kez sınırdaki mayınlar ve 
ülkelerindeki PKK’lılar hakkında istihbarat verdiğini açıkladı.  Alman Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Angela 
Merkel, "AB, Türkiye'yi entegre edebilecek durumda değil" dedi.   

12 Haziran 2005 Fransa'daki krize dikkat çeken The Observer gazetesi, "Türkiye"nin AB'ye katılma şansı sıfıra yakın" yorumunu da yaptı.  

13 Haziran 2005 Balıkesir'de, annesinin cesedini evinin bodrum katına gömerek annesinin kıyafetlerini giyip 2 yıldır emekli maaşını tahsil eden 
Şerafettin G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  

14 Haziran 2005 Dışişleri Bakanı Gül, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde mezuniyet törenine türbanlı velilerin alınmamasının, “Türkiye'deki ayıbı 
teşhir ettiğini” söyledi.  



15 Haziran 2005 Doğru söze ne denir… CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında Erdoğan’ın ABD 
ziyaretiyle başlayan tartışma bugün de sürdü. Daha önce Erdoğan’a yönelik "CHP olmasa ülkeyi daha kolay satacaktı" 
yorumunu bugün de sürdüren Baykal, "Bir başbakan ülkeyi satabilir mi dediler. Elbette satar, Damat Ferit satmadı mı?" dedi. 

17 Haziran 2005 Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde askeri aracın PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayına çarpması sonucu 1 üsteğmen ile 1 er şehit 
oldu; 1 asteğmen ile 6 er yaralandı.  

18 Haziran 2005 Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde düzenlenen operasyonda 17 terörist öldürüldü; 3 terörist de sağ yakalandı.   

19 Haziran 2005 Almanya'nın başkenti Berlin'de Türkler, Federal Alman Meclisi'nin Ermeni önergesini kabul etmesini bir yürüyüşle protesto etti.  

21 Haziran 2005 Van'ın Gürpınar İlçesi'nde 2 PKK üyesinin cenazelerinin ailelerine teslim edilmemesine tepki gösteren gruba jandarma müdahale 
etti. Çıkan olayda 1 gösterici öldü, 8 kişi yaralandı. Edirne'de ölen bebeklerin sayısı 8'e yükseldi. Ölüme neden olan bakteri 
saptanarak diğer hasta bebeklerde uygun tedaviye başlandı.  

22 Haziran 2005 Ağrı'nın Taşlıçay İlçesi'ne bağlı Yukarı Toklu Köyü, Şırnak ve Siirt'in Pervari İlçesi'nde teröristlerin yola döşediği mayınların 
patlaması sonucu, 3 er şehit oldu.   

23 Haziran 2005 Erdoğan’ın vekil maaşının 9 milyar TL'ye çıkarılmasına olumlu bakmasına rağmen Baykal’ın buna karşı koyduğu, bu nedenle 
vekilin memur maaş artışıyla yetindiği ortaya çıktı. 

24 Haziran 2005 Yunanistan'da bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Büyükanıt, "Bize göre laik devlet ile ılımlı olsun ya da olmasın, dini 
temel alan siyasi yaklaşımlar bir arada bulunamaz" dedi.  Akaryakıt fiyatlarındaki artış oranının dünyadaki artışın altında 
kalması gerekçesiyle benzin zammı AKP’nin en başarılı 100 icraatı içinde yer aldı.  

25 Haziran 2005 Finans çevrelerinin saygın gazetesi Financial Times, ülkesindeki yabancı kökenlileri entegre etmekte zorlanan Almanya’yı 
’uyardı’. Gazete, sözde Ermeni soykırımı ile AB konusunun seçim kampanyalarında malzeme yapılmasının ülkede yaşayan 
Türkleri huzursuz ettiğini belirtti.İngiltere’nin önde gelen ekonomi-politika gazetesi Financial Times, Almanya’da yaşayan 
Türklerin giderek aidiyet dutgusunu yitirmeye başladığını yazdı. Almanya’da eylül ayında yapılması beklenen genel seçimler 
öncesinde partilerin kampanyalarında göç konusunu ön plana çıkardığını belirten gazete, bunun, Berlin’deki 120 bin nüfuslu 
Türk toplumu içerisinde öfke yarattığına dikkat çekti. Financial Times, bu olumsuz gelişmelerin asıl sorumlusu olarak Hıristiyan 
Demokrat Birlik Partisi’ni (CDU) gösterdi. CDU lideri Angela Merkel’in, Türkiye’nin AB üyeliği karşıtlığını seçim kampanyasının 
temeline oturttuğunu belirten FT, bu gelişmelerin Almanya’da yaşayan Türklerin ülkeye karşı yabancılaşmasına sebep olduğunu 
savundu. Gazete, Wiener Strasse’deki kebabçı Muzaffer Topal’ın "Eğer Türkiye Avrupa’ya ait değilse, burada yaşayan Türkler 
için bu ne anlama gelir biliyor musunuz? Bu, Türkler buraya ait değil demektir" sözlerine yer verdi. 

’ALMANYA YABANCILARI ENTEGRE EDEMEDİ’ 

Türkiye’nin AB üyeliğinin ve sözde Ermeni soykırımının seçim malzemesi yapıldığına değinen FT, Almanya’nın ülkedeki yabancı 
nüfusla iyi bir şekilde entegre olamadığını ima etti. Gazete, "Türkiye’nin AB’ye giriş  planları ve 90 yıl önce gerçekleşen Ermeni 
kıyımı parti politikalarının gündemine oturdu. Politikacılar, çalışanlar ve analistler Almanya’nın geniş yabancı nüfusunu ülkeyle 
entegre etme becerisinden şüphe duyuyor. Eğer bunu beceremezlerse sakin ve çekimser 1.9 milyon Türk, siyasi arenanın dışına 
itilecek’ dedi.  

29 Haziran 2005 AB Komisyonu’nun bugün açıkladığı ‘Müzakere Çerçeve Belgesi’nde Türkiye'yle "müzakerelerin başlatılması ve paylaşılan ortak 
hedefin tam üyelik olduğu" belirtiliyor. Belgede Türkiye’nin katılımının mali boyutları ile ilgili konuların tam olarak yerine 



getirilebilmesi için, müzakerelerin en erken 2014’te bitirilebileceği yer alıyor. 

1 Temmuz 2005 Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirmesi gerçekleştirildi. Türk Telekom'un yüzde 55'lik kısmı 6 milyar 550 milyon dolar 
veren Oger Telecom'a satıldı. Etisalat ihaleden çekildi.   

2 Temmuz 2005 Bingöl’de demiryoluna PKK’lı teröristlerce yerleştirilen mayının patlaması sonucu 5 güvenlik görevlisi şehit oldu.  

4 Temmuz 2005 Hükümet ile Üniversite yöneticileri arasındaki söz düellosu tırmanıyor.  
Haziranda üretici fiyat endeksi (ÜFE) yüzde 0.48 geriledi, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise yüzde 0.10 oranında arttı.  

9 Temmuz 2005 Hakkari'de devriye görevi yapan askeri araçların PKK’lı teröristlerce yola döşenen mayına çarpması sonucu 3 asker şehit oldu, 
15 asker yaralandı.  

10 Temmuz 2005 İzmir'in tatil merkezlerinden Çeşme İlçesi'nde çöp tenekesine konan bomba patladı. Biri ağır 20 kişinin yaralandığı bildirildi.   

12 Temmuz 2005 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 5393 sayılı “Belediye Kanunu”nu onayladı. Sezer, yasanın kısmi iptali için Anayasa 
Mahkemesi'ne gidecek. Memleketi Trabzon'a giderken Tunceli- Pülümür karayolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan er Coşkun 
Kırandi'nin götürüldüğü bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, dün Tunceli- 
Pülümür karayolu Bilgili mevkiinde terör örgütü PKK üyelerince yapılan yol kesme olayında kaçırılan Adıyaman İl Jandarma 
Komutanlığı'nda görevli er Coşkun Kırandi'nin, götürüldüğü bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.  

16 Temmuz 2005 Kuşadası'nda 5 kişinin öldüğü bombalı saldırı lanetlendi. Başta Cumhurbaşkanı Sezer, Meclis Başkanı Arınç, siyasilerin yanı sıra 
Leyla Zana ve arkadaşları ve AB ülkeleri saldırıyı kınadılar.  

17 Temmuz 2005 Manisa Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi'nde perşembe ve cuma günü doğan, daha sonra ateşlenen bebeklerden 2'si öldü. 

19 Temmuz 2005 Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde askeri aracın mayına çarpması sonucu bir Üsteğmen ile 3 er şehit oldu, 4 asker yaralandı.  
Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kuzey Irak'ta konuşlanan terör örgütü PKK'nın yönetici kadrosunun 
yakalanması için ABD'nin direkt emir verdiğini açıkladı. Başbuğ, Irak gerekeni yapmazsa, sınırötesi operasyonun bir hak 
olduğunu belirtti. Orgeneral Başbuğ, Genelkurmay Karargahı'nda gazete, televizyon ve ajansların üst düzey yöneticileriyle üç 
saat değerlendirme toplantısı yaptı.Başbuğ, bugün medya organlarının yöneticileri ile 3 saat süren bir görüşme yaptı.  
Orgeneral Başbuğ, PKK terörü konusunda ABD askeri yönetiminin kendilerini anladığını söyledi.  

21 Temmuz 2005 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan 16 yönetici, memurların türbanlı ve sakallı görev yapmalarına göz yumdukları 
iddiasıyla yargılandıkları davada beraat ettiler.  

23 Temmuz 2005 Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonda 1'i kadın 5 terörist ölü ele geçirildi. PKK'ya yönelik operasyon Van, Hakkari, Şırnak il 
sınırlarının kesiştiği bölgede yapılıyor.  

24 Temmuz 2005 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon, “Yıllardır dünyaya terörün ne büyük bela olduğun anlattık, daha doğrusu anlatmaya 
çalıştık ama pek çok konuda olduğu gibi bize çifte standart uyguladılar” dedi. Dışişleri Gül, İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu 
Perinçek'in İsviçre'de gözaltına alınmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti ve bunu “kabul edilemez” olarak niteledi. İşte 
zihniyet: AKP’li bakanın katıldığı AKP’li düğününde, vekiller silahlarını çekip havaya şarjörler dolusu kurşun yağdırdı. 

27 Temmuz 2005 Anayasa Mahkemesi’nin yeni Başkanı Tülay Tuğcu, yargıda siyallaşma uyarısında bulundu.  

29 Temmuz 2005 Hakkari kent merkezindeki otoparkta bulunan bir araçta meydana gelen patlama sonucu 2 astsubay şehit oldu.  Gümrük Birliği 
anlaşmasını Kıbrıs Rum kesimi de dahil 10 yeni AB üyesini kapsayacak şekilde genişletecek ek protokol imzalandı. Türkiye'nin 
imzasını AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Oğuz Demiralp attı.Türkiye ile AB Dönem Başkanı İngiltere arasında mektup teatisiyle 
yürütülen imza süreci, imzalı metnin, Türkiye'nin ek protokolü imzalamasının Kıbrıs Rum kesimini tanıdığı anlamına 



gelmeyeceğine yönelik deklarasyonla birlikte İngiltere'ye gönderilmesiyle tamamlandı. 

31 Temmuz 2005 Türkiye'nin Kuzey Irak’a olası sınırötesi operasyonu tartışılırken, PKK, ABD’nin kontrolündeki Irak’ta Türkmenlerin yoğun olarak 
yaşadığı Kerkük kentinde büro açarak, örgütü ve sözde ’demokratik konfederalizm’i simgeleyen flamalar astı. 

1 Ağustos 2005 Diyarbakır, İstanbul, Van, Kızıltepe, Adana, Şanlıurfa, Batman ve Doğubeyazıt'taki özel Kürtçe Dil Kursları kapandı.  
7 kursun kurucusu, Diyarbakır Kürtçe Dil Kursu'nda düzenledikleri basın toplantısında, dil kurslarını ilgisizlik nedeniyle 
kapattıklarını açıkladı. Kurs kurucuları adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Diyarbakır Kürtçe Dil Kursu Kurucusu 
Süleyman Yılmaz bir süre önce demokratikleşmeye katkı olması için birkaç arkadaş ile Kürtçe dil kursu açtıklarını kaydetti. 
Kursları açarken çeşitli bürokratik engellerle karşılaştıklarını ileri süren Yılmaz, bürokratik işlemlerin uzaması nedeniyle maddi 
zararlarının olduğunu bildirdi.  
     
“HALK İLGİSİZ KALDI”  
     
Yılmaz, Türkiye'de yasaların değişmesine rağmen zihniyetin değişmediğini savunarak, şöyle konuştu:  
     
“Farklı bir alana yatırım yaptığımız için nelerle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Büyük ilgi de toplayabilirdik, ilgisiz de kalabilirdik. 
Açılışlardaki ilgi, kuşkusuz bizleri umutlandırmıştır. Tüm çabalarımıza rağmen yatırımlarımızı halkın ilgi odağı durumuna 
getiremedik.”  
     
Yılmaz, daha önce Diyarbakır, İstanbul, Van, Kızıltepe, Adana, Şanlıurfa, Batman'daki ile işlemleri süren ve açılma aşamasında 
olan Doğubeyazıt'taki Kürtçe dil kurslarının kapandığını kaydetti.  

3 Ağustos 2005 Temmuzda üretici fiyat endeksi (ÜFE) yüzde 0.74, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise yüzde 0.57 oranında geriledi. Yıllık enflasyon 
ise son 34 yılın en düşük noktasına indi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Servisi’nde bulunan yedi bebek öldü. 

5 Ağustos 2005 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, “TSK, halkı eski acılı günlere geri götürmeyi amaçlayan bölücü terör 
örgütüne karşı mücadelesini kısıtlanmış yetkilerine rağmen özveriyle sürdürmektedir ve sürdürmeye devam 
edecektir” dedi. 
  
Orgeneral Özkök, Afganistan'da ISAF-VII Harekatı'nı tamamlayarak Türkiye'ye dönen birlik ve personel için 4. Kolordu ve 
Garnizon Komutanlığı'nda düzenlenen karşılama töreninde konuştu. Özkök,  Afganistan Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti 
harekatında 6 ay süreyle görev yaparak yurda dönen personele 'hoş geldiniz' dedi.  
     
Son günlerde Türkiye'de meydana gelen, üzücü ve bir o kadar da düşündürücü terör eylemlerine kısaca değinmek istediğini 
belirten Orgeneral Özkök, şöyle devam etti: 
     
“Terörizm bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de ulusa acı çektiren asrın en acımasız hastalığıdır. PKK terör örgütünün son 
zamanlarda gerek askeri, gerekse sivil tesis ve personele karşı uyguladığı bombalama eylemlerinin vahşet ve acımasızlığını hep 
birlikte üzüntüyle izlemekteyiz.  
  
"EN AŞAĞILIK EYLEM TARZI" 
  



Bombalama eylemleri; bomba patladığında kimin öleceğinin veya yaralanacağının önceden kestirilemediği, sadece insanlığa 
karşı işlenen bir suçun vasıtası sayılması gereken en aşağılık eylem tarzıdır. 
     
TSK, halkı eski acılı günlere geri götürmeyi amaçlayan bölücü terör örgütüne karşı mücadelesini kısıtlanmış yetkilerine rağmen 
özveriyle sürdürmektedir ve sürdürmeye devam edecektir.  
 
"TERÖR ÖRGÜTLERİ CEPHE OLUŞTURULMASINDAN KORKAR"  
   
Bu mücadele, TSK ve diğer güvenlik kuvvetleri yanında, bütün halkımızın, yöneticilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarının da 
iştirakiyle, topyekün bir tarzda yapıldığında daha etkileyici sonuçlar elde edilebilecektir.  
   
Terör örgütlerinin en korktuğu şey, toplumun kendilerinden başka tamamının el ele, gönül gönüle bir karşı cephe 
oluşturmasıdır.”  
   
ÖZKÖK, TÜRK BİRLİĞİNİN AFGANİSTAN'DAKİ GÖREVİNİ ÖVDÜ  
   
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök, Afganistan Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti harekatında 6 ay süreyle görev yapan 
Türk birliğinin çalışmasını övdü.Bu ülke ile ilişkilerin köklü bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan Orgeneral Özkök, Büyük Önder 
Atatürk'ün, Afganistan'a büyük önem verdiğini ve Afganistan'a destek olmak için azami gayreti gösterdiğini anlattı. Orgeneral 
Özkök, “Bugün de bu kardeş ülkedeki huzur ve güvenliğin sağlanmasına en fazla katkıyı sağlayan ülkelerin başında Türkiye 
gelmektedir” diye konuştu. Orgeneral Özkök, şunları söyledi: 
     
“Türkiye; 19 Aralık 2001'de başlayan Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvvetine bir bölük ile katılmış, 20 Haziran 2002'den 21 
Şubat 2003'e kadar, bir Tabur Görev Kuvveti görevlendirmiş ve 22 ülkeye mensup yaklaşık 4800 kişilik Uluslararası Güvenlik 
Yardım Kuvvetine komuta etmiştir. 
     
Bu tarihten sonra da Afganistan'daki yardım harekatına aktif olarak katkı sağlayan Türkiye, 13 Şubat 2005'den itibaren 
Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvvetinin liderliğini ikinci kez üstlenmiştir. Bu kapsamda; 2001-2002 yıllarında her türlü harekatı 
istenilen bölgede icra edebilecek şekilde yapılandırılan ve NATO'nun yüksek hazırlık dereceli kolordularından birisi konumuna 
getirilen 3. Kolordu Komutanlığı, Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti Harekatını sevk ve idare etmiştir.  
     
Yine, ulusal ve uluslararası güvenlik ihtiyaçlarımız dikkate alınarak, doğal afet, insani yardım ve barışı destekleme harekatı gibi 
diğer harekat türlerini de yapabilecek şekilde yeniden teşkilatlandırılan birliklerimizden birisi olan 28. Mekanize Piyade Tugay 
Komutanlığı da diğer ülke birlikleri ve personelini de bünyesine alarak Kabil Çok Uluslu Tugayı olarak görev yapmıştır. 
     
KABİL HAVALANI'NDA BAŞARILI GÖREV  
   
Ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen unsurlarca, 6 aylık son dönem içinde Afganistan'da 26 ülkeden 
oluşan 2000 kişilik bir uluslararası güce emir komuta ederek, her gün değişik ülkelere ait yaklaşık 200 uçağın inip kalktığı Kabil 
Uluslararası Havaalanı'nın başarılı bir şekilde işletilmesini sağlamıştır. 
     



Bu dönem içinde Korgeneral Ethem Erdağı komutasında 36 ülkeden yaklaşık 9800 personel Afganistan'da huzur ve güvenliğin 
artırılması için görev yapmıştır.   
Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti, göreve başladığı andan itibaren tesis edilen karşılıklı uyum ve yaratılan sinerjiyle, 
Afganistan'da barışın hakim kılınmasına, Afgan halkının huzur ve güvenliğine, Afgan Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden 
yapılanmasına çok önemli katkılarda bulunarak kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmiştir.  
     
Bu vesileyle, Uluslararası Yardım Kuvveti'ne katkıda bulunan ve bizimle beraber görev yapan tüm ülkelere ve NATO'daki 
müttefiklerimize verdikleri güçlü destekten dolayı teşekkür ederim.” 
     
Kendisinin de 10 Mart 2005'de Afganistan'a yaptığı ziyaret sırasında, Türk birliğinin başarılı faaliyetlerini ve örnek davranışlarını 
yerinde görme fırsatını bulduğunu ifade eden Orgeneral Özkök, personelin üstün vazife anlayışları ve örnek davranışlarıyla ilgili 
Afgan yetkililerden duyduğu çok olumlu değerlendirmelerin kendisini ziyadesiyle memnun ettiğini bildirdi.  
     
TSK'NIN YETENEĞİ  
     
Orgeneral Özkök, şunları kaydetti: 
     
“Diğer taraftan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan'da icra ettiği bu harekat bir çok bakımdan da bir dönüm noktası 
niteliğindedir; 
     
Öncelikle bu harekatla Türk Silahlı Kuvvetleri, seferi nitelikteki bir harekatı NATO'daki müttefikleriyle koordineli olarak planlayıp 
icra etme yeteneğini daha da geliştirmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok uluslu bir ortamda plan yapma ve birlikte çalışma 
yeteneğinin ulaştığı seviyenin yüksekliği bir kez daha kanıtlamıştır. 
     
Ayrıca, Afganistan gibi sınırlarımızın çok ötesinde ve alt yapı olanaklarının çok kısıtlı olduğu bir ortamda Türk Silahlı Kuvvetleri, 
kolordu seviyesindeki bir harekata liderlik etme başarısını göstererek, sahip olduğu lider kadronun üstün niteliklerini tüm 
dünyaya göstermiştir. 
     
3. KOLORDU'NUN NATO İÇİNDE SEÇKİN YERİ  
   
Bu harekatla 3. Kolordu Komutanlığı, ilk ciddi uluslararası sınavından başarıyla çıkmış, NATO'daki yüksek dereceli hazırlık 
seviyesine sahip kolordular arasındaki seçkin yerini daha da pekiştirmiştir. 
     
Yine, bu harekatta gösterilen yüksek performans, halen bizimle beraber görev yapan ülkelere ilave olarak, diğer bazı ülkelerde 
de Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla birlikte görev yapma arzusunu doğurmuştur. 
     
Ancak her şeyden önemlisi, Türk askerinin Büyük Önder Atatürk'ün o veciz ifadesiyle ne kadar 'civanmert' olduğu bir kez daha 
kanıtlanmıştır. Dünya, Türk askerinin doğasında var olan içsel zenginliği ve görev yaptığı ülkelerin halkları üzerinde ne kadar 
derin etkiler bıraktığını gözleriyle görmüştür.  
   
Bu zenginlik esasen Türk askerinin doğasında var olan, cesaret, adalet duygusu, insani değerlere olan bağlılık, bugün 



uzmanların da üzerinde fikir birliğine vardığı ve başarı için çok daha önemli olduğuna inandığı 'duygusal zekasındaki' yükseklik 
ve yaratıcılığından kaynaklanmaktadır.” 
     
Yakınlarının bu görevi yerine getiren personelle ne kadar övünse az olduğunu anlatan Orgeneral Özkök, yurda dönen TSK 
personeline de şöyle seslendi: 
     
“Çok uluslu kuvvet oluşturulması, müşterek ve birleşik karargahlarda çalışma, lider ülke olarak stratejik intikal ve harekatın 
icrası gibi konularda çok önemli tecrübeler edindiniz. Kazanılan bu bilgi ve tecrübelerin, belirli bir değerlendirmeye tutularak 
milli dokümanlarımıza ve eğitim sistemimize yansıtılması üzerinde önemle durunuz.  
     
Bu tecrübeler kaybolmasın, aksine bu tecrübeler gelecekte icra edilecek benzer harekatların çok daha başarıyla icrası için zemin 
oluştursun. Unutmayınız ki Türk Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, bölge ve dünya barışına katkı 
sağlayacak her türlü girişimi ve terörizme karşı mücadeleyi sahip olduğu tecrübe ve birikimle desteklemeye devam edecektir.” 
 
Emniyet, Madımak katliamı nedeniyle gıyabında 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kılıç için neden kırmızı bülten çıkarılmadığını 
açıkladı. Hürriyet'in Almanya'da ortaya çıkardığı Madımak katliamı hükümlüsüne Emniyet "hukuki gerekçe" buldu. Emniyet 
Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Er, 2 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen ve 37 kişinin öldüğü Madımak katliamı 
hükümlüsü Muhammed Nuh Kılıç’ın davasının Yargıtay tarafından bozulmasından dolayı kırmızı bültene aranmadığı belirtti. 
Ramazan Er haftalık olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, gıyabında 7,5 yıl hapis cezası bulunan Kılıç’ın, bu cezasının 
Yargıtay tarafından bozulması ve bozma ilamı hakkında savunmasının alınmaması nedeniyle "sanık" konumunda olduğunu 
söyledi.  Kılıç hakkında kırmızı bülten ya da difüzyon çıkarabilmek için mahkeme kararı bulunması gerektiğini belirten Er, bu kişi 
hakkında mahkeme kararı bulunmadığını bildirdi. Er, bu konuda gerekli kurumlarla temasa geçildiğini açıkladı. 

7 Ağustos 2005 Türkiye'de 1 milyon 51 bin hane halkı reisinin işsiz olduğu ve buna göre 100 işsizden 38'inin evini geçindirmekle 
yükümlü aile reisi olduğu belirtildi. Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) hazırladığı “İşsiz Reisler Raporu”na göre, 2004 
yılında yaşanan yüzde 9.9'luk ekonomik büyüme, istihdamda bir iyileşme yaratmadı ve toplam işsiz sayısı 2 milyon 
498 bin kişiyi bulurken, işsizlik oranı da yüzde 10.3 olarak gerçekleşti. 2005 yılının birinci döneminde ise Türkiye 
yüzde 5.3 büyümesine rağmen, aynı dönemde işsiz sayısı 2 milyon 750 bine, işsizlik oranı da yüzde 11.7'ye ulaştı. 
Bu rakamın 1 milyon 51 binini yani yüzde 38'ini aile reisleri oluşturuyor. Diğer bir ifade ile her 100 işsizden 38'i 
evini geçindirmekle yükümlü hane halkı reisi. Oysa rekor büyümenin yaşandığı 2004 yılı sonunda bu rakam 847 
bin, oran yüzde 35 idi.  

9 Ağustos 2005 Satın, satın… Bakalım daha neleri satacaksınız? Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Erdemir’in hisselerinin yabancılara satışına karşı 
çıkarak istifa eden Erdemir ve İsdemir genel müdürlerine sert tepki vererek "Kime satılırsa satılır sana ne. Sen genel müdürsün 
maaşını alan bürokratsın, maaşını alırsın orayı da en iyi şekilde yönetirsin." dedi. İllerde boşuna yılın maliye bakanı 
seçilmeyeceksiniz… 

13 Ağustos 2005 Elazığ Valisi Kadir Koçdemir'in konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. Vali'nin olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.  

18 Ağustos 2005 Türkiye'de kaçak elektrik kullanım oranının yüzde 22.5 olduğu, bunun bütçede yol açtığı bir yıllık açığın ise 2 milyar doların 
üzerinde olduğu belirlendi.  

19 Ağustos 2005 Emekliye ayrılan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon: Bazı aydınların Cumhuriyeti'nin üniter yapısını bozmaya yönelik 



girişimlerini kınıyorum.  

22 Ağustos 2005 Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'ne bağlı Çayırdüzü Köyü'nde meydana gelen heyelanda toprak altında kalarak hayatını 
kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.  

23 Ağustos 2005 Trabzon’un Maçka İlçesi’nde önceki gün 3 polisin yaralandığı silahlı çatışmada sağ olarak ele geçirilen PKK teröristin sorgusu 
sürüyor. ‘Serhat’ kod adlı terörist Sinan Gencer'in, sorgusunda eylem hazırlığı içinde olmadıklarını söylemesine karşın sorguyu 
yapan terör uzmanları, ele geçirilen patlayıcının, terörist grubun Trabzon'da büyük bir eylem hazırlığında olduklarını gösterdiğini 
belirttiler. 

26 Ağustos 2005 110 ülkede internet sitelerine virüs bulaştırdığı ve interaktif dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 23 yaşındaki Atilla Ekici adlı hacker 
tutuklandı.  

27 Ağustos 2005 Başladı mı? Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, 3 Eki'de Türkiye ile AB arasında müzakerelerin 
başlayacağından şüphesinin olmadığını söyledi. 
Türkiye'nin gayet dikkatli ve bir Avrupalı gibi hareket ettiğini ve üzerine düşen sorumlulukları vaktinde yerine getirdiğini ifade 
eden Gül, şunları söyledi: “17 Aralık kararına bakarsanız, o karara imza atan devlet ve hükümet başkanları bugün işbaşındadır 
ve Avrupa'yı yöneten liderlerdir. Türkiye, o kararda yapması gereken ne varsa yerine getirmiştir. Dolayısıyla müzakereler 
başlayacaktır. Çünkü AB'nin liderleri, bugün iç politikada karşılaştıkları bazı sıkıntılar ya da konjonktürel problemlerden dolayı, 
dünyayı ilgilendirecek stratejik politikaları gölgeleyecek, göz ardı edecek davranışa girmeyecek kadar basiretlidirler.” Abdullah 
Gül, Türkiye'nin özellikle global açıdan AB'ye, dünya barışına, Avrupa'nın daha güçlenmesine, ekonomik, stratejik, güvenlik 
meseleleri açısından katkılarının çok farklı olduğuna işaret ederek, AB'nin bütün liderlerinin bunu en iyi şekilde bildiklerine emin 
olduğunu kaydetti. 17 Aralık kararları alınırken bütün bunların dikkate alındığını dile getiren Gül, “Bu açıdan ben bazı 
konjonktürel problemlerden ya da sıkıntılardan dolayı bu büyük stratejik vizyonun kurban edileceğine ihmal vermiyorum” dedi.  

30 Ağustos 2005 Atatürk'ün düşmanı yurttan söküp attığı ‘Büyük Taarruz’un 83. yıldönümü, bugün tüm yurtta törenlerle kutlanıyor. 

1 Eylül 2005 Sizden baksa ne beklenir? 
„Kürt sorunu' adına takılmayalım“ 
TBMM Başkanı Bülent Arınç, adına ne denirse denilsin, "Kürt Sorunu", "Güneydoğu Sorunu", "Terör Sorunu"nun Türkiye’nin 
önünde ciddi bir problem olduğunu kaydederken, "Bu problemin adına takılmadan sorunu aklıselimle, sükunetle ve ortak akılla 
çözmek gerekiyor" dedi. İzmir'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada yaralanan bir kişi ile olay anında sokakta oynarken 
seken kurşuna hedef olan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.  

3 Eylül 2005 Ağustos ayında beklentilerin üzerine çıkan enflasyonda, petrol ürünleri, içki ve sigaradaki zamlar etkili oldu. Temmuz ayında 
eksiye inen enflasyon, ağustos ayında tüketici fiyatları ile yüzde 0.85, üretici fiyatları ile de yüzde 1.04 arttı. Yıllık enflasyon 
TÜFE’de yüzde 7.91, ÜFE’de ise yüzde 4.32 oldu. 

6 Eylül 2005 Duyda inanma… Başbakan Erdoğan, son günlerde artan terör örgütleri yanlısı gösterileri "Türkiye’nin AB sürecine karşı 
provokasyon" olarak niteledi.  

7 Eylül 2005 A Milli Futbol takımı, 2006 Almanya yolundaki kader maçında Ukrayna'yı 1-0 yenerek ümitlerini Arnavutluk maçına 
taşıdı. Kemal Derviş'in başkanlığını yaptığı BM Kalkınma Programı raporunda, Türkiye'nin insani gelişme alanında zorluklarla 
karşı karşıya bulunduğu bildirildi.  

9 Eylül 2005 Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, terör örgütü PKK’dan "Kürt muhalefeti" ve "Kürt Hareketi", dağdaki 
silahlı teröristten ise ‘Dağdaki Yurttaş’ olarak söz etti.  



10 Eylül 2005 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Orhaneli Kavşağı'nın açılış töreni sırasında bir kişinin yumurtalı saldırısına uğradı. Yumurta 
Başbakan'a isabet etmedi.  

11 Eylül 2005 Bin Ladin ile, Öcalan arasında fark olmadığını söyleyen ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nancy McEldowney, 
“Amerikalılar, PKK terör örgütünün ve PKK'nın cinayetlerinin lanetlenmesinde Türk kardeşlerinin yanındalar, aynen El Kaide'ye 
karşı olduğu gibi” dedi. Yapılan son iki zamla birlikte Türkiye’de benzinin litre fiyatı 2 doları geçerken, Türkiye ağustos sonu 
itibariyle benzin fiyatlarında ve benzinden alınan vergilerde diğer ülkelere de önemli ölçüde fark attı.  

15 Eylül 2005 UEFA Kupası'nda bu akşam G.Saray, Norveç'in Tromso takıma 1-0, Malmö takımına 1-0 yenilerek kupaya iyi başlangıç 
yapamadı.  

16 Eylül 2005 Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Emrah 
Akman'ın Manisa, Saruhanlı'ya bağlı Dilek Beldesindeki cenaze töreninde öfkeli halk DEHAP İlçe Başkanlığı'nın tabelasını 
sökmeye çalıştı.  Manisa Jandarma Alay Komutanlığı'nda görevli Yüzbaşı Ali Cemalmaz'ın bir işyerinden aldığı Türk bayrağını 
binanın önüne asmasıyla acılı kalabalık yatıştı. 

17 Eylül 2005 Türkiye, BM’de tartışılan taslaktaki ‘terör kurbanları’ tanımına, ‘İkiz Kuleler’e saldırı terör de Pentagon’a saldırı değil mi?’ diye 
sorarak askerleri de ekletti.  

20 Eylül 2005 Dünya Bankası’nın Dünya Gelişim Raporu'na göre, Türkiye’de nüfusun yüzde 4.8’ini oluşturan yaklaşık 3.5 milyon 
kişi, günlük 1 doların altında gelirle yaşamaya çalışıyor.  

Dünya Bankası’nın Dünya Gelişim Raporu 2006 yayımlandı. Eşitlik ve Gelişme başlığını taşıyan raporda, eşitlik "eşit fırsat" ve 
"mutlak mahrumiyetten kaçınmak" olmak üzere iki temel kritere dayalı olarak tanımlandı. Bu kapsamda, cinsiyet, ırk, doğduğu 
yer, ailesi gibi kişinin ön koşullarının ekonomik, toplumsal ve politik olarak başarıya ulaşmada etkili olmaması gerektiği belirtildi. 
Eşitsizliğin yalnızca kaynakların dağıtımını değil, büyüme ve gelişme dinamikleri üzerinde de etkili olduğunun altı çizilirken, 
politik, toplumsal ve ekonomik anlamdaki eşitsizliklerin yarattığı kısır döngü ortaya konuldu.  

Raporda, ülkelerin aşırı yoksulluk ve açlık sınırında yaşayan nüfus düzeylerini gösteren tabloya yer verildi. Türkiye nüfusunun 
yüzde 4.8’i, satın alma gücü paritesine göre günlük bir doların altında gelirle yaşamını sürdürüyor. Türkiye, 90 ülke arasında 
günlük 1 doların altında yaşamını sürdürmeye çalışan nüfus yoğunluyla 54’üncü sırada yer alıyor. Buna göre, Türkiye, 
Azerbaycan, Arjantin, Mısır, Ukrayna, Gürcistan, Kosta Rika, Arnavutluk, Cezayir, Ermenistan, Bulgaristan, Şili, Hırvatistan, 
Dominik Cumhuriyeti, İran, Jamaika, Kazakistan, Kırgızistan, Kore, Malezya, Romanya, Polonya, Slovakya, Slovenya, Tayland, 
Tunus ve Uruguay’ın da içinde yer aldığı 36 ülkenin gerisinde kalıyor.  

TÜRKİYE EN KALABALIK 15’İNCİ ÜLKE 

Rapora göre, 2004 yılı itibariyle 71.7 milyon nüfusa sahip olan Türkiye, 133 ülke içinde en kalabalık 15’inci ülke konumunda 
bulunuyor. Kilometrekare başına düşen kişi sayısı açısından yapılan sıralamada ise 93 kişilik nüfusuyla Türkiye 51’inci sırada yer 
alıyor.  



KİŞİ BAŞINA ULUSAL GELİRDE 45’İNCİ SIRADAYIZ 

Rapora göre, 132 ülke arasında Türkiye, Dünya Bankası’nın Atlas Metoduyla yaptığı hesaplamaya göre 268.7 milyar dolarlık 
ulusal geliriyle 20’inci sırada yer alıyor. Türkiye, yine aynı yöntemle hesaplanan kişi başına düşen 3 bin 750 dolarlık ulusal gelir 
düzeyiyle ise 45’inci sıraya düşüyor. Türkiye, satın alma gücü paritesine göre hesaplanan 551 milyar dolarlık ulusal gelir 
düzeyiyle de 131 ülke arasında 17’inci sıraya yerleşti. Satın alma gücüne göre hesaplanan kişi başına düşen ulusal gelir 
açısından 7 bin 680 dolarla 49’uncu sırada bulunuyor. Kişi başına büyüme açısından yapılan sıralamada ise, Türkiye yüzde 7.4 
büyüme oranıyla 22’inci sırada yer alıyor. 

Raporda, Türkiye’nin gelişmişlik açısından dünyadaki konumunu gösteren çeşitli veriler de yer aldı. Bu verilere göre Türkiye’nin 
durumu şöyle:  

Erkeklerin ortalama yaşam beklentisi 66, kadınların da ortalama ömür süresi 71 olarak saptandı. Buna göre, Türkiye erkeklerin 
yaşam süresi açısından 72’inci, kadınların yaşam süresi açısından ise 78’inci sırada yer alıyor. Bu açıdan Türkiye orta gelir 
grubunda yer alan ülkelerin üst diliminde yer alıyor. 

Türkiye’de 1998-2004 yılları arasında 15 yaş ve üstündekilerin yüzde 88’inin okur yazar olduğu saptandı. Bu veriye göre 
yapılan sıralamada ise, Türkiye 101 ülke arasında 49’uncu sırada yer aldı. 

Kişi başına düşen 3.3 metrik ton karbondioksit çıkartım oranıyla da 132 ülke arasında 58’inci sırada yer aldı.  

Türkiye’de ilkokulu tamamlama oranı yüzde 95 olarak görülüyor. İlkokul ve ortaokul düzeyinde cinsiyet eşitliği oranı ise 1990-
1991 döneminde yüzde 81 düzeyinde bulunurken, 2002-2003 arasında yüzde 85’e çıktı. Ancak bu gelişmeye karşın Türkiye 106 
ülke arasında 80’inci konumdan daha da geriye düşerek 91’inci oldu.  

Türkiye’de 1990 yılı itibariyle 5 yaşın altındaki her 1000 çocuktan 78’i yaşamını yitirirken, bu oran 2003 yılında 39’a geriledi. 
Ancak 1990 yılı itibariyle 131 ülke arasında 54’üncü sırada yer alan Türkiye, 58’inci sıraya düştü. 

22 Eylül 2005 Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin bugün Manisa'da düzenlediği ‘Çiftçilerin Haykırışı Mitingi’nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen 
yaklaşık 60 bin çiftçi katıldı.  

23 Eylül 2005 BBC - Gallup araştırması: Türkiye'de halkın yüzde 44'ünün dini kimliğini ön plana çıkarıyor.  

24 Eylül 2005 Maliye Bakanı Unakıtan, bütün yatırımcılarla konuşacağını belirterek, "Gece de konuşacağım, gündüz de konuşacağım. Çünkü 
bu ülkenin yabancı sermayeye ihtiyacı var" dedi. Üretici değil, tüketici olursan ihtiyacın olur… 

28 Eylül 2005 Umut Vakfı tarafından toplumda bireysel silahsızlanma bilincini oluşturmak amacıyla düzenlenen ”Sessiz Ayakkabıların 
Yürüyüşü” etkinliği, Beyoğlu'da yapıldı.   

2 Ekim 2005 Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabaha karşı başlayan yağmur, sele neden oldu. Sel sularına kapılan İngiliz turist, yaşamını yitirdi. 

3 Ekim 2005 Zamlar nedeniyle eylülde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 1.02, üretici fiyat endeksi (ÜFE) ise yüzde 0.78. oranında arttı. 
 1963 yılında başlayan Türkiye'nin 42 yıllık Avrupa Birliği rüyası gerçek oluyor. Türkiye ve Avrupa Birliği müzakerelere başlıyor. 



AB dışişleri bakanları, Müzakere Çerçeve Belgesini resmen onayladı. AB dönem başkanı İngiltere'den bir yetkili, Türkiye'nin 
katılım müzakerelerini başlatacak Çerçeve Belgesinin resmen onaylandığını açıkladı. Ankara'da Müzakere Çerçeve Belgesi'ne 
ilişkin görüşmeler tamamlandı. Ve müzakere Çerçeve Belgesi'nde mutabakata varıldı. Lüksemburg'a yola çıkan Dışişleri Bakanı 
Gül, "Bugün Türkiye için tarihi bir gündür. Herkese hayırlı olsun" dedi. 

6 Ekim 2005 Washington Post: Erdoğan’ın Kürt sorununa yönelik açılımına rağmen, Kürt siyaseti uzlaşmadan çok çatışmaya alışık kişilerin 
hakimiyetinde.  

7 Ekim 2005 CHP Milletvekili Sür, MEB'in dağıttığı "İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" kitabından Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku'nun çıkarılmasını 
Meclis gündemine getirdi. İngiliz gazetesi Financial Times: "Avusturya Türkiye’den rahatsız oluyorsa, AB’den çıkabilir."  
Türkiye'nin ‘Göller Bölgesi’ olarak bilinen Konya Havzası'ndaki Beyşehir, Akşehir ve Meke Gölü'ndeki sular hızla çekiliyor.  

8 Ekim 2005 Balıkesir Vali Yardımcısı Halil Yavuz Kaya, Balıkesir'in Manyas ilçesinde, bir üreticinin 2 bin hindisinin kuş gribi nedeniyle telef 
olduğunu açıkladı. Kuş gribinin hindilere göçmen kuşlardan geçtiği sanılıyor. 

9 Ekim 2005 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Dünyanın neresine bakarsanız bakın, etnik farklılıklar zenginliktir ama üst kimliğin altında 
olduğu sürece'' dedi. 

10 Ekim 2005 İMKB 
100  40.163 % 1,23 

USD  1,4490 % 0,14 
EURO  1,8550 % 0,82  

11 Ekim 2005 Şair - yazar Attila İlhan hayatını kaybetti. Gece saatlerinde Maçka’daki evinde vefat eden 80 yaşındaki ünlü şair ve yazar Attila 
İlhan'ın yarın İstanbul'da toprağa verilmesi planlanıyor. Barzani yönetimi Türkiye’deki Kürtlere Kürdistan damgalı nüfus kâğıdı 
ve pasaport dağıtıyor.Tempo Dergisinin istihbarat birimlerinden elde ettiği bilgiye göre, nüfus kâğıtları ve pasaportlar, büyük 
gizlilikle ve bir öncelik sırasına göre dağıtılıyor. Dağıtım listesinin en başında PKK’nın üst düzey sözde yöneticileri yer alıyor. 
Onları PKK yandaşı olan Kürt aşiretleri izliyor. Arkadan da sınır ticareti yapan bazı işadamları geliyor. 

12 Ekim 2005 TUNCELİ'de yaklaşık 350 kişilik PKK’lı terörist grubunu etkisiz hale getirmek amacıyla pazartesi günü başlatılan operasyon 
devam ederken, çıkan çatışmada 5 er şehit oldu, 4 asker de yaralandı. 

13 Ekim 2005 İstanbul'daki cenaze töreni öncesinde, Attila İlhan için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlendi. Törende 
konuşmak için sahneye çıkan Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, ıslıklarla, alkışlarla yuhalandı. Salondakilerin bir bölümü 
'Kuvayi Milliye nerede, nerede bu devrimcilik ruhu' sloganları atarken, bir bölümü de Bakan Koç'un konuşmasını ıslıklarla 
bastırdı. Kürsüde bir süre alkışların dinmesini bekleyen Bakan Koç, daha sonra konuşmasını başladı. Alkışlar arasında 
katılımcılara sesini duyurmaya çalışan Bakan Koç, "Hiç aldırmıyorum yuhlarınıza... Çünkü onun yazdığı eserleri okuyanlardan 
biriyim. Şiirlerini ve romanlarını okuduğum Attila İlhan’ı biliyorum, gerisi önemli değil" diye tepki gösterdi. Koç, "Attila İlhan, 
şair, yazar, senarist ve gazeteci olarak benim gençliğimden beri takip ettiğim büyük bir yazardır" dedi. 

16 Ekim 2005 Yükseköğretim Kurulu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın’ın tutuklanması sırasında "görevlilerin sınırı ve 
amacı aşan davranışlarının yükseköğretim camiasında büyük bir infial uyandırdığını" bildirdi. Van Yüzüncüyıl Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın’ın tutuklanmasına Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tepki gösterdi. YÖK’ten yapılan açıklamada, hukuki 
gerçeği araştırma ve ortaya koymanın millet adına kullanılan bir devlet yetkisi olduğu ve bundan hiçbir şüphenin bulunmadığı 
belirtilerek, şöyle denildi: "Bu yetki de bağımsız mahkemelerce kullanılır. Ancak, bu yetki kullanılırken, Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın’ın mevcutlu olarak götürülmesi esnasında, görevlilerin Rektörümüze karşı sınırı ve 



amacı hayli aşan davranışları, Yükseköğretim camiasında büyük bir infial uyandırmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur." 

17 Ekim 2005 EGE Bölgesi merkezi İzmir'in Seferihisar açıkları olan 5.6 ve 5.7 ile Urla Uzunkuyu olan 5.9. büyüklüğündeki üç depremle 
sarsıldı. Depremler başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi'nin hemen her yerinde hissedilirken, Seferihisar ve Urla ilçelerinde bazı 
eski binalarda hafif hasara neden oldu. 5.9 büyüklüğündeki depremde pencerelerden atlayan bazı vatandaşlar da yaralandı. 

20 Ekim 2005 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rektörler Komitesi’nin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın olayındaki 
çıkışı için, "Herkes görevini bilsin, yerini bilsin" dedi. Başbakan Erdoğan, Pakistan ziyareti öncesinde düzenlediğiği basın 
toplantısında, dün yapılan Rektörler Komitesi sonrasında yayınlanan bildiriyle ilgili soruya, "Herkes görevini bilirse öyle 
zannediyorum ki ülkemize çok daha faydalı oluruz, yeter ki herkes görevini bilsin, yerini bilsin ve bulunduğu görevin gereğini 
yerine getirsin" yanıtını verdi.Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin 3 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirme kararı aldığı 
Nikiforos Askeri tatbikatına karşılık Hava Kuvvetleri'ne bağlı F - 16'ları ada üzerinde uçurarak karşılık verecek. 

22 Ekim 2005 Boşuna Nobel almadın!?… Alman Yayıncılar Birliği tarafından verilecek ''Barış Ödülü''nü almak için Almanya'ya gelen yazar 
Orhan Pamuk, Ermeni meselesiyle ilgili ''sözlerinin arkasında olduğunu'' söyledi. 

23 Ekim 2005 Yazar Orhan Pamuk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, hakkında dava açılmasıyla bir ilgisi bulunduğuna inanmadığını 
belirtmekle birlikte bunu mümkün kılan iklimin oluşturulmasına yardımcı olduğunu ima etti. Pamuk "Onu (Erdoğan) zayıflığı ve 
kararsızlıktan dolayı kabahatli buluyorum" ifadesini kullandı. 

27 Ekim 2005 Malatya'daki skandalın ortaya çıkmasından sonra İl Sosyal Hizmetler Müdürü Yakup Gülek'in bu göreve atanmasında AKP 
Malatya milletvekili Ali Osman Baştürk'ün referans olduğu öğrenildi. Baştürk, "Gülek benim arkadaşım. Daha önce milli eğitim 
müdür muaviniydi. Olay da sorumluluğum varsa beni de yargılasınlar" dedi. 

28 Ekim 2005 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Son dönemde Silahlı Kuvvetlere 
yönelik maksatlı yıpratma kampanyası yürütülmektedir. Adeta sabrımız ölçülmektedir" dedi. AKP'de 3 yıl siyaset yapan ANAP 
Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş, çocuklara işkence yapan yurt görevlileri için, "Bu yüzlere AKP 
Malatya teşkilatından aşinayım. İhalenin verildiği şirketin arkasında AKP yönetimi ve Güldal Akşit'in akrabaları var" dedi. 

30 Ekim 2005 Ne büyüdü ama… Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Biz Cumhuriyetimize, sloganlarla değil, icraatımızla, iş yaparak, ülkeyi 
büyüterek sahip çıkıyoruz'' dedi. 

31 Ekim 2005 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in " Dokunulmazlıklar kaldırılsın" önerisine AKP Adıyaman Milletvekili Hüsrev Kutlu'dan 
yanıt geldi. Kutlu, "Biraz kaba bir tavır olacak ama başka tabir bulamıyorum. Yemezler sayın Cumhurbaşkanım" dedi. 

2 Kasım 2005 Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekimde tüketici fiyatları, gıda ve giyim fiyatlarındaki 
yüksek oranlı artışlar nedeniyle bir önceki aya göre çıkarak yüzde 1.79 artarken, üretici fiyatlarındaki artış ise yüzde 0.68 
düzeyinde gerçekleşti. 2003 baz yıllı verilerine göre yıllık enflasyon Ekim ayı itibarıyla TÜFE’de yüzde 7.52 olarak gerçekleşirken 
ÜFE’de ise yüzde yıllık enflasyon yüzde 2.57’ye kadar geriledi. Yılın 10 ayında fiyat artışları da tüketicide yüzde 5.79, üretici 
fiyatlarında yüzde 3.69 olarak hesaplandı. ÜFE'deki bu artış (yüzde 3.69), yıllık artışın üzerine çıktı. Ekim ayı itibarıyla 12 aylık 
ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 8.47, üretici fiyatlarında yüzde 8.16 oldu. Hakkari’nin Şemdinli 
ilçesinde bir araçta meydana gelen patlamada, 23 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Jandarma Komutanlığı 
yakınında, park halindeki bir araçta, saat 23.30 sıralarında patlama meydana geldi. Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, 
Şemdinli’de meydana gelen patlamada 3 polis, 4 asker ve 16 sivil vatandaşın yaralandığı, 67 ev ve işyerinin kullanılamaz hale 
geldiği bildirildi. 

8 Kasım 2005 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "yönetimin perde arkasındaki ismi" olarak gündeme gelen Başkan Vekili 



İdris Güllüce'nin yetkilerini kaldırdı. İdris Güllüce, son olarak Göztepe'ye Cami Projesi'ne, Başkan Topbaş yurtdışında bulunduğu 
sırada attığı imzayla gündeme gelmişti. Büyükşehir Belediyesi'nin "fiili başkanı" olarak tanımlanan Güllüce'nin, Başkan Topbaş 
ile aralarında bir gerilim olduğu ve bu imzanın gerilimi daha da artırdığı iddia ediliyordu. Kararın ardından, Büyükşehir Belediye 
Meclisi Başkan Vekili İdris Güllüce’nin makam odasının kapısındaki "Belediye Başkan Vekili" tabelası da kaldırıldı. 

9 Kasım 2005 AB Komisyonu, Türkiye'ye ilişkin strateji ve değerlendirmelerini içeren belgelerini onaylayarak açıkladı. AB, Türkiye'deki reform 
hızının 2005'te yavaşladığını, ilerlemeye rağmen uygulamanın hala eşit düzeyde gerçekleştirilemediğini açıkladı. Komisyonu, 
Türkiye ile ilgili yıllık İlerleme Raporu ve Türkiye için kısa ve orta vadeli hedefleri belirleyen Katılım Ortaklığı Belgesi'ni (KOB) 
bugünkü toplantısında onaylayarak basına dağıtırken, genişleme konusundaki genel strateji belgesi ve Balkan ülkelerine ilişkin 
raporlar da açıklandı. AB'nin yürütme organı olan Komisyon'un, karar organı Konsey'in onayına sunduğu belgelerin içeriği 
hakkında bugün bir basın toplantısı düzenleyecek olan Komisyon'un genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, soruları da 
yanıtlayacak.  Belgelerde, Türkiye'deki insan hakları ve reform süreci unsurları ayrıntılı olarak ele alınırken, kısa ve orta vadeli 
beklentiler de dile getiriliyor.  
CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Yaşar Büyükanıt’a birer mektup göndererek, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın brövesinden Atatürk figürün çıkartılmasını 
eleştirdi. Arıtman, mektubunda, bröveden Atatürk figürünün çıkartılmasının, milletin içine sinmediğini ifade etti. 

10 Kasım 2005 AİHM türban konusunda gerekçeli kararına da açıkladı  
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) büyük dairesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin eski öğrencisi Leyla Şahin'in 
temyiz başvurusunda Türkiye'yi haklı bulurken, ''üniversitelerdeki türban yasağı konusundaki müdahale için Türk yasalarının 
meşru temelleri olduğunu'' bildirdi.  ''Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'nin üniversitede türbana izin verilmesinin Anayasaya 
aykırı olduğu yolundaki'' kararına atıfta bulunan Strasbourg Mahkemesi, Yüksek İdari Mahkeme'nin de ''üniversitelerde türbanın 
takılmasının cumhuriyetin temel ilkeleriyle bağdaşmadığı yolunda görüş belirttiğini'' hatırlattı. 

11 Kasım 2005 Türkiye yüzünü Şemdinli'ye çevirdi. Eylül ayından beri patlayan bombaların ardından dünden beri yaşayan gizemli ve karanlık 
olaylar, Şemdinli'yi Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline getirdi. Herkes aynı soruyu soruyor:  "Bombaları devlet 
içinde yuvalanmış gizli bir grup mu patlatıyor?" Hakkari Şemdinli'de 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı bombalı saldırı ve 
sokak gösterilerinden sonra saldırıda kullandığı iddia edilen araçtan da bir askeri kimlik çıktığı ileri sürülüyor.  PKK'lı olduğu için 
bir süre cezaevinde yatan Sefer Yılmaz'a ait Umut Kitapevi’ne atılan bombanın patlamasının ardından önceki akşam saldırıda 
kullanıldığı ileri sürülen otomobilde Cumhuriyet Savcısı Harun Ayık inceleme yaptı. Savcının incelemesinden önce otomobilde 
çevredekilerin bulduğu iddia edilen kimliğin de Hakkari Jandarma Komutanlığı’nda görevli Astsubay Başçavuş Ali Kaya'ya ait 
olduğu ve adına düzenlenen "Şemdinli''de görevlidir" yazılı görev emri bulunduğu ileri sürüldü. 

12 Kasım 2005 Şemdinli'deki olaylarda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Tutuklananlardan birinin kalabalığın üzerine ateş açtığı iddia 
edilen Uzman Çavuş Tanju Çavuş olduğu bildirildi. Bölgede inceleme yapan CHP heyetine göre tutuklanan sivil kişi Veysel Ateş. 
Gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Seslihan ise olaylı günü anlattı, Türk Bayrağı'nın yakıldığını söyledi. 

15 Kasım 2005 Yapılması gerekeni yapmış… Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Danimarka ziyaretinin sonunda Roj TV krizi çıktı. Danimarka 
Başbakanı Anders Fogh Rasmussen, Roj TV yüzünden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın basın açıklaması yapmaması üzerine 
hiçbir gazeteciyi dışarı çıkaramayacağını ve böyle bir arzusunun da olmadığını söyledi. Başbakan Erdoğan, Türkiye’nin 
kapatılması için defalarca girişim başlattığı Roj TV muhabirinin de içeride bulunduğu gerekçesiyle basın açıklamasını iptal etti. 
 
Erdoğan: Türban için söz söyleme hakkı din ulemasınındır!  
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde başörtüsü yasağı yüzünden yüz binlerce kızın okula gidemediğine işaret 



ederek, "Bu bizim önümüzde bir sorundur ve er veya geç çözülmelidir" dedi.   Erdoğan, Danimarka Avrupa Hareketi tarafından 
düzenlenen "Medeniyetler arası ittifak: Türkiye’nin rolü" konulu toplantıda yaptığı konuşmadan sonra soruları yanıtladı.  
Başörtüsü yasağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Bu 8 yıllık bir süreçtir. Bu süreç içerisinde üniversiteye giden 
kızlarımız, başları örtülü olarak devlet üniversitelerinde ve vakıf üniversitelerinde başörtülü olarak derslere girememektedir. Bu, 
bana göre din ve vicdan özgürlüğünün, eğitim özgürlüğünün kısıtlanmasıdır" dedi.  Başbakan Erdoğan, sözlerine şöyle devam 
etti: "AİHM’nin son kararı var. Ben bu kararlara şaşıyorum. Bazı hukuki yorumlara, bazı köşe yazarlarına baktığımız zaman, 
bizim yaklaşım tarzımızı ’Bunların hukuka saygısı yok’ diye değerlendiriyorlar. Bu bir dosya kararıdır.  Benim de böyle bir 
yorumum var. Ben cezaevine girdiğim zaman gazeteler ’Artık muhtar bile olamaz’ diyorlardı. Recep Tayyip Erdoğan TC’ye 
Başbakan oldu. Neyle oldu? Gene yargıyla, değişen, gelişen yasalarla oldu. AİHM’nin verdiği bu karara ben yargı kararı olarak 
uyarım, ama haklar, özgürlükler noktasında doğru bakmam. Niye? Çünkü nasıl olur da bir insan başını örtüyor diye eğitim, din 
ve vicdan özgürlüğü ortadan kalkar? ’İnanç hiçbir zaman yasanın önüne geçemez’ diyor. Benim bu kızımın böyle bir iddiası yok 
ki... İnancı böyle olduğu için başını örtüyor, o halde saygı duymak lazım. Mahkemenin de bu konuda söz söyleme hakkı yoktur. 
Söz söyleme hakkı din ulemasınındır. Açarsın o dinin mensubuna, Musevi ise o dinin mensubuna, Hıristiyansa o dinin 
mensubuna sorarsın, bunun dinde gerçekten emredici bir hükmü var mı?  Varsa saygı duymak zorundasınız. Yoksa ayrı bir 
konudur, o zaman siyasi, ideolojik olur. O farklı bir olay. Dinde bunun yeri varsa saygı duymak zorundasınız. Ben diyorum ki 
dinde bunun yeri var. Biraz bu alanda mürekkep yaladık. Bu alanda hiç alakası olmayanların, İslam dininin aydınlarına 
sormadan böyle bir kararı farklı bir yere çekmek suretiyle vermek yanlıştır diye düşünüyorum." Izleyin… 

16 Kasım 2005 Türkiye - İsviçre: 4-2 İsviçre Dışişleri Bakanlığı, dün akşam Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaşanan olaylarla ilgili rahatsızlığını 
Türkiye'ye resmi olarak iletmeyi düşünüyor. AFP ajansına konuşan Bakanlık sözcüsü Raphael Saborit, yetkililerin Türkiye'ye 
resmi bir şikayette bulunmayı göz önünde bulundurduklarını açıkladı. Ancak Saborit, "Şu ana kadar böyle bir işlem 
gerçekleşmediğini" sözlerine ekledi. 

19 Kasım 2005 17 Ağustos 1999 depreminde enkazlardan toplanan paraları yıllar sonra gömdükleri yerden çıkaran 5 kişi hakkındaki dava 
Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri  Mahkemesi’nde sürüyor. Mahkemede ifade veren sanıklar, parayı bulmadan önce 
"bölüşme" konusunda yaptıkları pazarlıkları anlattı. Yarbay Mümin Şen de gömüyü çıkarmaya gittiğinde içkili olduğunu söyledi. 
Tarkan Okçu isimli er 17 Ağustos 1999 depreminde enkazdan topladığı paraları, Yalova Hava Meydan Komutanlığı’nın bahçesine 
gömdü. Terhis olduğu için Askeri bölgeye giremeyen Tarkan Okçu, arkadaşlarıyla anlaştı. 4 yıl sonra kendilerine yardımcı olan 
Yarbay Mümin Şen, parayı çıkararak, el koydu. Talanı yapanlar Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde 
yargılanıyor. 

20 Kasım 2005 Genelkurmay Başkanlığı, kimi çevrelerin sıklıkla dile getirdiği ve Atatürk’ün ölümünden 50 yıl sonra açıklanmasını istediği eski 
yazıyla yazılmış gizli bir vasiyetinin bulunduğu iddialarını net bir dille reddetti. ANAP İstanbul Milletvekili Emin Şirin, Atatürk’ün 
gizli vasiyeti olduğu yolundaki iddiaları Adalet Bakanı Cemil Çiçek’e soru önergesi olarak yöneltmiş ve Ziraat Bankası Merkez 
Müdürlüğünde kasada saklanan bütün tarihi belgelerin 22 Ocak 1964’te Genelkurmay’a teslim edildiği yanıtını almıştı.  Bu kez 
konuyu Bilgi Edinme Yasası kapsamında Adalet Bakanlığı’na yeniden soran Emin Şirin, bu devir teslim tutanaklarının zaptında 
neler bulunduğunu, ayrıntılı dökümünün ne olduğunun açıklanmasını ve içerisinde Atatürk’ün gizli vasiyeti olabilecek bir belge 
bulunup bulunmadığının açıklanmasını istedi.  Adalet Bakanı Cemil Çiçek, başvuruyu Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma 
Bakanlığı (MSB) ve Maliye Bakanlığına iletti. MSB Genel Sekreteri, Muhabere Kurmay Albay Mustafa Küçükayan, Şirin’e 
gönderdiği yanıtta, "bahsedilen ’tutanak dökümü ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden 50 yıl sonra açılması 
öngörülen vasiyetnamesi’ MSB arşivlerinde bulunmamaktadır" dedi. 
ATASE: ATA’NIN 21.820 BELGESİ BİZDE, AMA ÖZEL VASİYET YOK 
 



Genelkurmay Başkanlığı adına Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı Arşiv Şube Müdürü, Dr. Öğretmen Albay Ahmet 
tetik ise net bir dille gizli vasiyet iddiasını reddetti. Atatürk’e ait 21.820 belgenin 1964’te kendilerine teslim edildiğini belirten 
Alb. Tetik’in yanıtı şöyle: "Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğünde bulunan Atatürk’e ait 21.820 adet belge bakanlar Kurulu’nun 2 
Ocak 1964 gün ve 6728 sayılı kararnamesi hükümlerine dayanılarak 22 Ocak 1964 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Harp 
Tarihi Dairesine teslim edilmiştir. İnce tasnifi yapılan bu belgelerin içinde eski Türkçe yazılı Atatürk’ün imzasını taşıyan ve 
vasiyeti niteliği taşıyabilecek belge mevcut değildir. Genelkurmay ATASE ve Dent. Bşk.lığına intikal eden bu belgelerin ayrıntılı 
tasnifi yapılmış ve kataloğu hazırlanmıştır. 2000 yılından beri de araştırmacılar tarafından söz konusu belgeler bilimsel 
araştırmalarda kullanılmaktadır." Gizli vasiyetin varlığına inananlar, Atatürk’ün, belli bir süre geçtikten sonra hilafetin yeniden 
getirilebileceğini düşündüğünü öne sürüyordu. 

22 Kasım 2005 MARDİN'in Nusaybin İlçesi'ndeki bu akşam ders bitiminde Yavuz Selim İlköğretim Okulu'ndan çıkan öğrenciler ve öğretmenlerin 
üzerine Kalaşnikof silahla tarandı. Sayıları ve kim oldukları bilinmeyen kişilerin gerçekleştirdiği saldırıda öğretmen Adnan Çelik 
öldü, 4 öğrenci de yaralandı. 

30 Kasım 2005 İMKB 
100  40.163 % 1,23 

USD  1,4490 % 0,14 
EURO  1,8550 % 0,82  

1 Aralık 2005 Malatya’da son günlerde artan ishal vakaları nedeniyle okullarda maddi durumu iyi öğrencilerin ambalajlı su tüketmeleri 
yönünde uyarıldığı, imkânı olmayan öğrencilere ise kantinlerde suyun kaynatıldıktan sonra verildiği bildirildi.  Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Ramazan Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ishal vakalarının artış göstermeye başlaması ile kentteki tüm 
okullarda birtakım tedbirlerin alındığını söyledi.  Özellikle anaokullarında hassasiyet gösterildiğini dile getiren Demirhan, şu 
bilgiyi verdi:  "Okul müdürlerine gerekli önlemleri almaları için talimat verdik. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda ishal 
vakaları son buluncaya kadar öğrencilere okullarda şebeke suyu içirilmemesi için talimat verdik." 

3 Aralık 2005 Ülkeyi getirdiğiniz duruma bakin… Göztepe Parkı'na camii tartışması bugün sokağa taştı. Cami yapımını protesto eden grupla, 
"Cami hakkımız engellenemez" yazılı pankart açan bir başka grup arasında gerginlik çıktı. Polis 5 kişiyi gözaltına aldı. Göztepe 
Parkı'nda bu sabah toplanan ve aralarında ressam Bedri Baykam ile deprem profesörü Ahmet Ercan'ın da bulunduğu yaklaşık 
500 kişiden oluşan çevreci grup "yeşil alanlara cami de okul da istemiyoruz" 

5 Aralık 2005 Merkez Bankası, 2006 yılında geçeceği enflasyon hedeflemesinde ''nokta hedef'' kapsamında üçer aylık dönemler itibarı ile yıl 
sonu hedefiyle tutarlı politikayı saptadı. Buna göre, enflasyon hedeflemesi çerçevesinde ve 2006 yılında Para ve Kur Politikası 
açıklamasına göre, 2006 hedefi ile tutarlı patika Mart'ta yüzde 7.4, Haziran'da yüzde 6.5, Eylül'de yüzde 5.8, Aralık'ta yüzde 5 
şeklinde belirlendi. Nokta hedefte belirsizlik aralığı da her iki yönde 2 puan olarak oluşturuldu. Mart'ta belirsizlik aralığının üst 
sınırı yüzde yüzde 9.4 alt sınırı yüzde 5.4, Haziran'da yüzde 8.5 ve 4.5, Eylül'de yüzde 7.8 ve 3.8, Aralık'ta yüzde 7 ve 3 
şeklinde belirlendi.  
Yağcıya bakin… AKP Kırıkkale Milletvekili Murat Yılmazer, Başbakan Erdoğan'ın sıradan bir Başbakan ve lider olmadığını öne 
sürerek, “Sayın Erdoğan Allah'ın Türk milletinin önüne çıkardığı bir liderdir. Onu Allah başımızdan eksik etmesin'' dedi. 
Kırıkkale Belediyesi, Özürlüler Haftası nedeniyle ‘Özürlüler Yasası Bilgi Yarışması’ düzenlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda 
düzenlenen yarışmayı AKP Milletvekili Murat Yılmazer, Belediye Başkanı Veli Korkmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Avukat Orhan 
Aytekin, özürlüler ve çok sayıda Kırıkkaleli katıldı. Yarışma sonunda özürlü yarışmacılara Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın 
imzasını taşıyan teşekkür belgeleri dağıtıldı. Bu sırada söz alan AKP Kırıkkale Milletvekili Murat Yılmazer Başbakan Erdoğan'a 
övgülerde bulundu. Yılmazer, “Recep Tayip Erdoğan sıradan bir Başbakan değil, sıradan bir Genel Başkan değil. Erdoğan, 



Allah’ın Türk milletinin önüne çıkardığı bir lider. Belediyecilik döneminde de destanlar yazan ve yine sizlerle ilgili yasalar 
çıkartıp, çalışan bir lider. Allah başımızdan eksik etmesin. Bu milletin önünden eksik etmesin. Bu söylediklerim politik değil. 30- 
40 yıldır kendisini tanırım, çizgisini iyi bilirim. Hiçbir zaman için çizgisinden çıkmadı. Bu milletin sorunlarını dertlerini iyi biliyor. 
Benim sizden ricam, ona dua edin. Kendinize, ona ve milletinize dua edin. Sizin dualarınız kabul olan dualardır. Ben bu 
duygularla bu imzayı görünce kendimce mesaj vermek istedim'' dedi. Yılmazer'in bu konuşması salondakiler tarafından ayaktan 
alkışlandı. 
AKP Afyon Milletvekili Mahmut Koçak’ın yönetimindeki Politika Merkezi’nin yaptığı ankette, Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) yüzde 
34’lük bir oranla halkın en çok güven duyduğu kurum olmayı sürdürdü. 

17 Aralık 2005 Bu sözlerinizi zamanı geldiğinde hatırlatacağım, konu AKP’nin kapatılmasına gelsinde… Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, Orhan Pamuk duruşmasında yaşanan olaylarla ilgili olarak, ''Olayı duyar duymaz İçişleri Bakanı'nı aradım, gerekli 
talimatı verdim. Kendisi de bunun takipçisi olacak'' dedi.  Erdoğan, Avrupa Birliği'nin tavrına ilişkin de, ''Van olaylarında, 
medyasıyla, sivil toplum örgütleriyle yargı baskı altına alınıyorsa AB de şu anda bizim yargımızı baskı altına almaya çalışıyor. Bu 
yanlış bir süreçtir'' değerlendirmesinde bulundu. 

20 Aralık 2005 Başbakan Erdoğan'ın İzmir'de AKP İl Teşkilatı yöneticileri ile yaptığı toplantıda, "İzmir'in üzerinde zaman zaman 
bazı yakıştırmalar vardır ya, inşallah bu yakıştırmaları ilk seçimde silip atacaktır" sözleri, "gâvur İzmir" imasında 
bulunduğu iddialarına neden oldu. CHP lideri Baykal, Erdoğan’ı sözleri nedeniyle kınadığını belirterek, 
"Başbakan’ın üslubu bozuk. Ama bu açıklama gösteriyor ki, sadece üslubu değil zihniyeti de bozuk" dedi. 
Başbakanlık Sözcüsü Beki ise Başbakan'ın sözleriyle, İzmir için kullanılan ’Solun Kalesi’ gibi bazı siyasi 
nitelendirmeleri kastettiğini söyledi. 

21 Aralık 2005 İstanbul'da Sirkeci - Halkalı seferini yapan banliyö trenine arkadan gelen başka bir tren çarptı. İl Sağlık Müdürlüğü yaralı 
sayısını 15 olarak açıkladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TÜİSAD YİK toplantısında yapılan konuşmaları eleştirerek, "Sanayi 
ve işadamları derneği, kendi ilgi alanı içerisinde değerlendirmelerini yaparsa ülke için çok daha faydalı olur. Ama kalkıp da, 
Van’daki yargılama sürecine, ’Anayasayı çiğnemek’ suretiyle oradan müdahale ederseniz, bu yanlış olur. Bunu söylemeye 
TÜSİAD YİK Başkanı’nın hakkı yok. Bu çok ciddi bir yanlış. Bunları söylemek istemem ama söylemek zorunda bırakılıyorum" 
dedi. 

23 Aralık 2005 CHP Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, sözleri üzerine Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından başlatılan incelemeyi sordu. TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Baloğlu, Başbakan Erdoğan’ın, 21 
Aralık’ta "Bu, anayasal suçtur; bunun için devreye girilmesi lazım" açıklamasından 13 saat sonra, Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın inceleme başlattığını kaydetti.  İncelemenin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın 
davasıyla ilgili görüş açıkladığı iddiasına dayanarak, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, TBB 
Başkanı Özdemir Özok, TÜSİAD YİK Başkanı Mustafa Koç ve ismi açıklanmayan çok sayıda kişiyi kapsadığını belirten Baloğlu, 
Başbakan Erdoğan’a, şu soruları yöneltti: "Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’nın, sizin açıklamanızdan yaklaşık 13 saat sonra 
harekete geçmesinin, tesadüf olarak kabul edilmesi mümkün müdür?  Rektörler Komitesi’nin 19 Ekim’de yaptığı açıklamanın 
üzerinden 2 ayı aşkın süre geçtikten sonra, YÖK Başkanı hakkında inceleme başlatılması için Başbakan olarak sizin yargıya 
talimat vermeniz mi gerekmektedir? 
Buna ne demeli? Laik çizgisiyle tanınan 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Ferit Bernay'a dair iddiaları araştıran TBMM Komisyonu 
Başkanı Cemal Yılmaz Demir'in ''anayasanın laiklikle ilgili maddesi değişecek'' dediği için hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. 

24 Aralık 2005 İlginç bir soru. TBMM Genel Kurulu’nda, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Maliye Bakanı Kemal 
Unakıtan’a "Vatandaş telefon etti, ’O açık alnına bir tokat atsanız suç olur mu’ diye soruyor" sözleri, tartışmalara 



neden oldu. 
27 Aralık 2005 DENİZLİ’nin Acıpayam İlçesi'nin Kelekçi Beldesi'nde Atatürk İlköğretim Okulu'nda görevli resim öğretmeni 41 yaşındaki Fadime 

Demirtaş'ın, öğretmenler odasındaki Atatürk’ün fotoğrafının bulunduğu tabloyu, meslektaşlarının gözü önünde yere atarak 
çiğnediği iddia edildi. Öğretmenlerin şikayeti üzerine jandarma tarafından bir süre gözaltına alınan, savcılığın res'en soruşturma 
başlattığı 6 yıllık öğretmen Demirtaş, Adli Tıp Kurumu’na sevkedildi. Adli Tıp Kurumu, derslere türbanla girdiği belirtilen 
öğretmen hakkında ‘Akli dengesinin yerinde olmaması nedeniyle müşahade altında tutulması’ yolunda ön rapor verdi. Daha 
önce de hakkında soruşturma açıldığı anlaşılan öğretmen Demirtaş açığa alındı, görevden uzaklaştırıldı. 
KENDİ YAPTIĞI TABLOYU ATATÜRK PORTRESİNİN YERİNE ASMAK İSTEDİ 
 
Demirtaş, daha sonra yere attığı Atatürk posterini çiğnemeye başladı. Odada bulunan 4 öğretmenin şaşkın bakışları arasında 
Atatürk posterini çiğneyen Demirtaş, bu kez yanında bulunan kendi yaptığı manzara resmi olan tabloyu, indirdiği Atatürk 
posterinin yerine asmak istedi. 
İlk şaşkınlığı atlatan öğretmenler, Demirtaş’a müdahale ederek tabloyu asmasını engelledi, yere atılan Atatürk posterini alıp, 
masanın üzerine koydu ve olayı Okul Müdürü Hüseyin Kızıl’a bildirdi. Demirtaş, kendisini engellemek isteyen öğretmen ve 
müdüre de karşı koydu. 
       
10 KASIM ANMA TÖRENLERİNE DE İZİN VERMEMİŞ 
 
Denizli’de oturan Demirtaş’ın 10 Kasım'da da öğrencilerin okuldaki Atatürk'ü anma törenlerine katılmalarına izin vermeyip, ders 
yaptığı öğrenciler ve Acıpayam Kaymakamı Numan Hatipoğlu tarafından doğrulandı. Olayı yaşayan öğrenciler, öğretmenin 
sınıftan Atatürk resmini ve Gençliğe Hitabesi’ni söküp bodruma kaldırdığını, törenlere ve derslere türbanlı girdiğini, nöbetçi 
olduğunda ‘Andımız’ ve ‘İstiklal Marşı’nı okutturmadığını, 10 Kasım törenlerine katılmalarına izin vermediğini söyledi. Öğrenciler, 
öğretmenin Okul Müdürü Hüseyin Kızıl’la da İstiklal Marşı’na türbanla katılması yüzünden tartıştığını dile getirdi. 
       
ŞİKAYETLERE RĞMEN UZAKLAŞTIRILMAMIŞ 
 
CHP Denizli İl Başkanı Ali Rıza Ertemur, Acıpayam İlçesi’ne bağlı Kelekçi Beldesi’nde, Atatürk portresini duvardan indirip 
çiğnediği iddia edilen öğretmen F.D’nin, hakkında defalarca şikayet olmasına rağmen, görevden uzaklaştırılmadığını söyledi. 
Ertemur, düzenlediği basın toplantısında, F.D’nin Atatürk ve Atatürkçülüğe karşı hareketlerinin yeni olmadığını, aldıkları 
duyumlara göre Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e de bir mektup yazarak, "Sizi içimize sindiremiyoruz" dediğini iddia etti. 
Kelekçi’deki olayın Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Atatürk’ü hedef aldığını savunan Ertemur, "Türk toplumunu ortaçağın karanlığına 
götürmek isteyenler, Kubilay’ın katledilişinin 75. yıldönümünde aynı senaryoyu yeniden oynamak amacındadır. Kelekçi Atatürk 
İlköğretim Okulu’nda görev yapan F.D. de bu oyunun bir parçası olarak karşımıza çıkmıştır" dedi. 
F.D’nin psikolojik sorunlarının bulunduğunun iddia edildiğini de kaydeden Ertemur, şöyle konuştu: 
"Hakkında defalarca şikayet olmasına rağmen, F.D. bir türlü görevden uzaklaştırılmamıştır. Bu öğretmen hakkında daha önce de 
İstiklal Marşı törenlerine türbanıyla geldiği ve 10 Kasım törenlerini protesto etmesi nedeniyle soruşturmalar açılmış. Şimdi en 
büyük görev, sayın Valimize, Milli Eğitim Müdürümüze ve Cumhuriyet savcılarına düşüyor." Denizli’nin Acıpayam İlçesi’ne bağlı 
Kelekçi Beldesi’nde, Atatürk İlköğretim Okulu’nda görev yapan F.D’nin, sınıfta asılı Atatürk portresini yere attığı ve üzerine çıkıp 
çiğnediği ileri sürülmüş, gözaltına alınan öğretmen, jandarmadaki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 



30 Aralık 2005 Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce haziranda öğretmenlere yönelik düzenlenen müfredat toplantısında "Sizin yere göğe 
sığdıramadığınız Atatürk beni kurtarmadı" diyen 12 yıllık Milli Eğitim Müfettişi Ethem Gürsu hakkında dava açılırken, idari 
soruşturmaya bakanlık müfettişleri el koydu. 

31 Aralık 2005 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yeni yıl mesajında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı alt kimlik-üst kimlik 
tartışmasını eleştirerek, "Ulusal kimlik tekil devletin güvencesidir. Türk ulusu, siyasal bir birliktir" dedi. Sezer, "Cumhuriyet'in 
temel niteliklerini ilgilendiren sonuçsuz tartışmalarla gündem yaratmaya uğraşmak yerine, gerçek sorunlara eğilinmeli" 
ifadeleriyle hükümeti hedef aldı. 

1 Ocak 2006 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yeni yıl mesajında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı alt kimlik-üst kimlik 
tartışmasında dile getirilen görüşleri eleştirerek, "Ulusal kimlik tekil devletin güvencesidir. Türk ulusu, siyasal bir birliktir" dedi.  
Cumhurbaşkanı Sezer, "Cumhuriyet'in temel niteliklerini ilgilendiren sonuçsuz tartışmalarla gündem yaratmaya uğraşmak 
yerine, gerçek sorunlara eğilinmeli" ifadeleriyle hükümete mesaj verdi. 
Sezer, hükümete göndermeler de içeren yeni yıl mesajında şu uyarılarda bulundu: 
�  ULUS KİMLİĞİ TOPLAM: Kurucu öge; tek devlet, tek ülke ve tek ulustur. Ulusun adı, Yüce Önder'in şu özlü sözünde 
belirtilmiştir: "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk ulusu denir." Ulus kimliği, ortak çıkarların, ortak coşkuların, 
ortak duyguların ve ortak bir dilin toplamıdır.  
�  IRKSAL, DİNSEL DEĞİL: Anayasamıza göre, Türk ulusu, siyasal bir birliktir ve tekil devlet yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Ulusal 
kimlik bilincini yerleştirmeden tekil devlet yapısını korumak olanaksızdır. Anayasa'daki ulusçuluk anlayışı, ırksal ve dinsel 
ögelere değil, gurur ve övünmede, sevinç ve tasada, hak ve ödevlerde, nimet ve külfette ortaklık ve birlikte yaşama isteği gibi 
değerlere dayanmaktadır. Toplumu oluşturan yurttaşların tek ulus çatısında toplanması, laiklikte olduğu gibi, farklılıklar 
korunarak birlikte yaşamanın en etkili yoludur.  
�  'TÜRKLÜK' YADSINMAZ: Türk devletine yurttaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk sayılması, Türk ulusunu oluşturan ögelerin 
etnik kimliklerinin yadsınması anlamına gelmemektedir. Tam tersine, "çoğunluk" içinde bulunan çeşitli etnik kökenli yurttaşların 
"azınlık" durumuna düşmesini önleme amacına yöneliktir.  
�  AZINLIK AYRIMI YOK: Anayasa'daki "Egemenlik kayıtsız koşulsuz Türk ulusunundur" kuralı da "Türk Ulusu" kavramının, 
çoğunluk-azınlık ya da din ve ırk ayrımı yapılmadan yurttaşların tümünü kapsadığını göstermektedir. Tekil devleti hedef alan 
girişimler sonuçsuz kalmaya mahkûmdur.  
�  CUMHURİYET'E SAYGI: Siyasal kimliği ya da temsil ettiği makam ne olursa olsun, herkesin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
değerlerine, kurumlarına, egemenlik haklarına saygı göstermesi ve ülke gerçeklerini doğru değerlendirmesi gerekmektedir.  
�  AB'YE LOZAN UYARISI: Bölünmez bütünlüğümüze zarar vermeyi amaçlayan, Lozan Antlaşması'nda yer almayan ve 
Türkiye'nin egemenlik haklarıyla bağdaşmayan kimi beklentilerin gündeme getirilmesine anlayışla yaklaşılması beklenemez. 
Lozan'ın tartışmaya açılmak istenmesi, anlamsız ve kabul edilemez. Dış dünyadan, Cumhuriyet'in nitelikleri ve devletin temel 
kurumları ile ilgili dayanağı olmayan açıklamalar yapılması bizleri başka düşüncelere götürmektedir. Türkiye, uluslararası 
alandaki ilişkilerinde başkalarının yönlendirmesi ya da istemleri doğrultusunda hareket etmeyecektir.  
�  YARGI BAĞIMSIZLIĞI: Yargıç ve savcı adaylarının sınavının Adalet Bakanlığı'nca yapılması da yargı bağımsızlığı ilkesiyle 
bağdaşmamaktadır. Tam bağımsız bir yargıdan söz edilebilmesi için, yargıç ve savcıların adaylığa alınma sınavının bağımsız bir 
kurul olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca yapılması anayasal zorunluluktur.  
�  DOKUNULMAZLIK OLMAZ: Yasama dokunulmazlığında kamu yararı açık değildir. Bir milletvekilinin kişisel eylemi nedeniyle 
dokunulmazlığa sahip olması, yasama erkinin yüceliğiyle bağdaşmamaktadır. Yolsuzlukla savaşımda başarılı olunabilmesi, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıyla yakından ilgilidir. yasama dokunulmazlığının kaldırılması, toplumsal beklentilere 
olumlu yanıt oluşturacaktır.  



�  BARAJ ADALETSİZ: Oy kullanan seçmenin yaklaşık yarısına ilişkin siyasal görüşün parlamentoda temsil edilmediği bugünkü 
seçim sistemini temsilde adalet ilkesiyle bağdaştırmak olanaksızdır. Önemli olan, kabul edilebilir bir "baraj oranı" ile duyarlı 
dengeyi sağlayabilmektir. 
Ünlü ekonomi dergisi The Economist'in grubuna ait Economist İntelligence Unit, Türk lirasının önümüzdeki 16-18 
ayda önemli oranda değer kaybedeceği tahmininde bulunarak, Türk lirasının önümüzdeki dönemde hızlı bir 
devalüasyona uğrayacağını öne sürdü. Aynı grubun önceki yıllarda Türkiye ekonomisi için çizdiği karamsar tablo 
gerçekleşmemişti. 

3 Ocak 2006 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı ve 2005 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Aralık ayında TÜFE yüzde 
0.42 oranında artarken, ÜFE yüzde 0.04 oranında azaldı. Yıllık enflasyon ise yüzde 8'lik hedefin altında kalarak, yüzde 7.72 
olarak gerçekleşti. ÜFE'deki yıllık artış ise yüzde 2.66 oldu. 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon 2005 yılında üretici 
fiyatlarında yüzde 5.89, tüketici fiyatlarında yüzde 8.18 olarak hesaplandı. CNN TÜRK ekonomi servisinin her ay düzenli olarak 
yaptığı ankete göre tüketici enflasyonun kasımda ortalama yüzde 0.74 çıkması bekleniyordu. Üretici fiyatlarında ise yüzde 0.51 
artış tahmin ediliyordu. Enflasyon tahminlerinin bu gerçekleşmelerle, piyasa beklentilerinin de altında kaldığı görülüyor. 

9 Ocak 2006 AVRUPA’daki gazeteler, Türkiye’deki kuş gribi hastalığı ile ilgili haber ve yorumlara geniş yer verirken, 3 çocuğun fakirlik ve 
cehalet sonucu öldüğünün ortaya çıktığını, Avrupa Birliği ülkelerinde Türkiye’ye duyulan güvenin zayıflamaya başladığını öne 
sürdü. Almanya’da yayınlanan Die Tageszeitung gazetesi, Türkiye’de insanların fakirlik nedeniyle kuş gribinden fakirlik, 
bilgisizlik ve cehalet nedeniyle öldüğünü yazdı. Gazete, "Kapalı kümesleri olmadığı için kimi köylerde insanlar geceleri tavukları 
eve alıyor. Yani Almanya’da çok fazla endişelenmeye gerek yok. Türkiye örneği gösterdi ki, bilgi ve iyi bir organizasyonla bu 
belayla başa çıkmak pekala mümkün. Virüs değil, cehalet öldürüyor." Rheinische Post gazetesi ise, Almanya’daki yetkililerin 
"Paniğe gerek yok" açıklamaları yapmasına karşılık, ölüm vakalarının görüldüğü Türkiye’nin birkaç saatlik uçuş mesafesinde 
olduğunu hatırlattı. Gazete şöyle devam etti:    
’ESAS ÜRKÜTÜCÜ OLAN CEHALET’ 
"Türkiye’de büyük kesim hala kuş gribi virüsünün ne denli tehlikeli olduğunu anlamamış görünüyor. Esas ürkütücü olan da bu 
cehalet. Televizyonlarda Ankara’da alınan önlemler gösterilirken Anadolu’nun birçok yerinde hala insanlar ile hayvanlar bir 
arada yaşıyor. Hatta hasta oldukları tespit edilen tavuklar bile yeniliyor. Türk yetkililer bir türlü bunun önüne geçmeyi 
başaramadı. Oysa kuş gribi salgınının önüne geçmenin yegane yolu dikkat, hijyen ve karantina. Avrupa Birliği, Türkiye 
yüzünden, salgın hastalıklar konusunda daha radikal önlemler almak, daha sıkı yasalar çıkarmak durumunda. Bu da, bir an 
önce Avrupa Birliği’ne girmek isteyen Türkiye’nin Avrupa’dan aslında ne kadar geri olduğunu gösteriyor." 
       
’ANKARA’YA DUYULAN GÜVEN SARSILDI’ 
İsviçre’de yayımlanan Tages Anzeiger ise kuş gribi krizi ile Avrupa’da Ankara hükümetine duyulan güvenin sarsıldığını öne 
sürdü. Gazete, "Türkiye, çok uzun süre kafasını kuma gömüp belirtileri görmezden geldi. Bilgilendirmesi ve önlem alması 
gerekirken, vatandaşları yatıştırdı ve inkar yoluna gitti. İlk çocuk öldükten sonra bile yetkililer çocuğun zatürreeden öldüğünü 
iddia ediyorlardı. Sağlık Bakanı Akdağ kaç kere ’Kuş gribi yok’ diye tekrarlayıp durdu. Ama şimdi 3 çocuk hayatını kaybetti, 
başkaları da hastalandı ve virüs giderek Avrupa’ya yaklaşıyor" diye yazdı.   

12 Ocak 2006 Mehmet Ali Ağca, yaklaşık 5.5 yıl hükümlü bulunduğu Kartal H Tipi Cezaevi’nden tahliye oldu. Ağca'nın askerlik yapıp 
yapmayacağıyla ilgili olarak GATA bir rapor hazırlayacak. Ağca'nın 2000 yılında çıkarılan Bedelli Askerlik Yasası'ndan 
yararlanmak istediği öğrenildi. GATA'daki son muayenesinin ardından Ağca kayıplara karıştı 

18 Ocak 2006 Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda Tunceli kırsalındaki yeraltı sığınaklarında barınan ve 



sayıları yaklaşık 350 olarak tahmin edilen PKK’lı teröristler hedef alınıyor. Helikopterler desteğinde gerçekleştirilen operasyon 
Nazimiye İlçesi Dokuzkayalar bölgesi, Ovacık İlçesi Ahpanos Vadisi, Tunceli merkez Kutuderesi ile Aliboğazı bölgelerinde 
yoğunlaştı. 

23 Ocak 2006 İstanbul'da kırmızı alarm... 2004'te yaşanan afet ölçeğine yakın bir durum yaşanabilir. Görüş mesafesi zaman 1 metreye kadar 
düştüğü yerler oluyor. Bu çok ciddi bir uyarıdır. Araçlarla mümkün olduğu kadar trafiğe çıkmayın. Tipi şeklindeki yağış E-5 
Karayolu'nda çok ciddi sıkıntılara neden olabilir. Bazı semtlerde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı. Isı da hızlı bir şekilde 
düşüyor. Kar yağışı yarın da etkisini artırarak akşam saatlerine dek sürecek. 

28 Ocak 2006 Demokrasinin azizliği 
 
Bush yönetiminin Ortadoğu'yu ılımlılaştırmak için teşvik ettiği demokratik seçimler, tam tersine radikal İslamcılara iktidar 
yolunu açtı. The Times'a göre tek başarılı örnek Türkiye'deki AKP 
 
DIŞ HABERLER SERVİSİ 
 
 
Filistin seçimini terör örgütü olarak nitelenen Hamas'ın kazanması, gözleri Ortadoğu'da yükselen radikal İslamcı güçlere çevirdi. 
Bazı Avrupa gazeteleri, radikal örgütlerin bu başarılarını bir ölçüde Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde bölgeye demokrasi 
getirmeyi amaçlayan ABD'ye borçlu olduğunu iddia ederek, "Washington'a teşekkür etsinler" diye başlık attılar. Bu yorumlardan 
iki örnek şöyle:  
 
İlk test Türkiye'de 
İngiliz "The Times" gazetesi, yorumunda özetle şu görüşlere yer verdi:  
"11 Eylül 2001 saldırılarından sonra terörizme karşı savaş çerçevesinde bölgenin ezilen halklarına daha fazla söz hakkı 
tanınması amacıyla harekete geçen ABD'nin bu çabaları Nil'den Dicle'ye kadar marjinalleşmiş siyasi grupları ön plana çıkardı. İlk 
test alanı Türkiye oldu. Bu en laik Müslüman ülkede İslamcı kökenden gelen AKP, 2002 seçimini kazanarak tek başına iktidara 
geldi. Halen gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçiminin favorisi olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, testin en büyük başarısı 
olarak görülüyor. Erdoğan, geçen yıl Türkiye-AB üyelik müzakerelerinin başlamasını sağladı. Tam tersi örnek İran'da ortaya 
çıktı. Molla rejiminin ılımlılaşması ve pragmatik politikalara yönelmesi beklenirken, Mahmud Ahmedinecad, beklentilerin tam 
tersi bir yola girdi ve nükleer programa devam etme kararı alırken İsrail'i açıkça tehdit etti. Irak'taki seçimlerden Batı yanlısı, 
laik, ılımlı grupların kazançlı çıkmasını umut eden ABD, bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. İslamcı partiler ülkenin geleceğine 
hâkim olacak konuma geldi. Mısır'da Mübarek'e cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalif seslere söz hakkı vermesi için bastıran 
Washington, sonuçta Hamas ile yakın ilişkisi olan Müslüman Kardeşler'in ana muhalefet olarak ortaya çıkmasının yolunu açtı, 
ılımlılar yenilgiye uğradı. Lübnan'da Washington'a duacı olması gereken örgütün adı ise Hizbullah. Suriye'nin çekilmesinden 
sonra geçtiğimiz yıl yapılan serbest genel seçimin sonucunda militan İslamcı grup parlamentodaki ana muhalefeti oluşturdu."  
 
Bush'un ikilemi 
İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin internet sitesinde yer alan haber yorumda da benzer bir noktadan hareketle ABD Başkanı George 
W. Bush'un çıkmaz içinde bulunduğuna işaret edildi. BBC'ye göre, demokrasi isteyen Bush, şimdi radikalizmle karşı karşıya ve 
ne yapacağını bilemez durumda. Hamas'ın seçim zaferi karşısında şaşıran Beyaz Saray tek beklentisi radikal İslamcı grubun 
iktidar ortamında ılımlılaşması. 



3 Şubat 2006 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın Ocak ayında tüketici fiyatlarının (TÜFE) yüzde 0,75, üretici fiyatlarının 
(ÜFE) yüzde 1,96 oranında arttığını açıkladı. Enflasyon ocak ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. TÜİK'in 2003 
baz yıllı verilerine göre, Ocak ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 7,93, ÜFE'de yüzde 5,11 oldu. Ocak 
ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 8,07, üretici fiyatlarında 
yüzde 5,45 oldu. 

5 Şubat 2006 TRABZON'daki Santa Maria Katolik Kilisesi'nin papazı, kilisenin içinde tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan 
17- 18 yaşlarındaki saldırganı arıyor. AKP Grup Başkanvekili ve Bursa milletvekili Faruk Çelik, partinin Bursa’nın 
Nilüfer ilçesi kongresinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. 

6 Şubat 2006 AB Dönem Başkanı Avusturya'nın Dışişleri Bakanı Ursula Plassnik'in, İslam ülkelerindeki büyükelçilerine, 
''bulundukları ülkelerin yetkili makamlarından Avrupa vatandaşlarının can ve mal güvenliğinin etkin şekilde 
sağlanmasını istemeleri'' talimatını verdiği bildirildi. Plassnik, büyükelçilerine gönderdiği talimatta, ''İslam ülkelerini 
rahatsız eden karikatürlerin yayımlanmasından sonra, birçok Müslüman ülkede AB üyesi ülkelerin diplomatik 
temsilciliklerine karşı şiddet eylemlerine başvurulduğunu'' anımsatarak, ''Şiddet eylemleri olmuş veya olabilecek 
ülkelerin yetkili makamlarından tüm Avrupalıların can ve mal güvenliğinin sağlanması için etkin güvenlik önlemi 
almalarını talep ediniz'' dedi. Plassnik'in, AB dönem başkanı olarak, Mısır, Cezayir, Etiyopya, İran, Ürdün, 
Endonezya, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Fas, Umman, Pakistan, Suudi Arabistan, Suriye, Tunus, Türkiye, Birleşik 
Arap Emirlikleri ile Filistin yönetimlerine de ''Viyana Diplomatlar Konvansiyonu uyarınca diplomatların can ve mal 
güvenliklerini sağlamakla yükümlü olduklarını anımsattığı'' ifade edildi. 

7 Şubat 2006 FIFA Disiplin Kurulu, Türkiye-İsviçre Dünya Kupası baraj rövanş maçı sonrasında çıkan olaylar nedeniyle 
Türkiye'nin sahasını altı maç kapattı ve 200 bin İsviçre Frangı para cezası verdi. Buna göre A Milli Takım Euro 2008 
elemelerinde oynayacağı ilk altı karşılaşmayı Türkiye'den en az 500 kilometre uzaklıkta ve seyircisiz oynanacak. 

11 Şubat 2006 BİR dönem terör örgütü PKK’nın Merkez Komite üyeliği ve örgütün Avrupa temsilciliği yapan, 2 yıl önce Osman 
Öcalan ile birlikte ayrılarak, Yurtsever Demokrat Partisi (PWD) adlı örgütü kuran kuran ‘Kani Yılmaz’ kod adlı Faysal 
Dunlayıcı ile Sabri Tori, Kuzey Irak’ta bindikleri araca yerleştirilen uzaktan kumandalı bombanın patlatılmasıyla 
öldürüldü. 

12 Şubat 2006 Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisi olan kişi: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mersin’de bağırarak protesto 
eden ve "Anamızı ağlattınız" diyen bir kişiyi, "Lan terbiyesizlik yapma" diyerek azarlaması, Erdoğan tarafından 
yakın geçmişte kullanılan kimi ifadeleri yeniden anımsattı. 

13 Şubat 2006 Danıştay Başkanlığı, türbanlı anaokulu öğretmeniyle ilgili Danıştay kararına siyasetçilerden gelen tepkilerle ilgili bir 
"Duyuru" yayımladı. Danıştay Başkanlığı duyurusunda, "Birkaç gündür yapılan açıklamalar, kesinleşmiş yargı 
kararının irdelenmesi ve eleştirilmesi sınırlarını kat kat aşan, yargıyı siyasi bir rakipmiş gibi algılayan ve adeta yargı 
ile yürütmeyi karşı karşıya getirmeyi hedefleyen; demokratik ve laik bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyeti’nde bugüne kadar alışılmamış, talihsiz açıklamalardır" denildi. Danıştay ile hükümet arasındaki 
'türban' tartışması büyüyor. Danıştay , AKP'nin eleştirilerini 'hukuka aykırı' bulurken, Hükümet Sözcüsü Cemil 
Çiçek, ''kamusal alan tabiri bir hukuk tabiri değildir'' yanıtını verdi. 



16 Şubat 2006 Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın oğlu Abdullah Unakıtan'ın "Unakıtan Yumurta"yı vitrine çıkarmasıyla gündeme 
gelen pasörize yumurtanın KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. 

28 Şubat 2006 Irak Devlet Başkanı Celal Talabani, Başbakan İbrahim Caferi'nin Türkiye ziyaretini eleştirdi ve bugünkü Irak hükümetinin 
yapacağı anlaşmaların ''hiçbir değerinin olmayacağını'' söyledi. Yazılı açıklamasında ''Caferi'nin Türkiye ziyaretini yönetime 
haber vermeden yapacak olmasının şaşkınlık yarattığı, bunun da yürürlükteki anayasayla çeliştiğini'' kaydeden Talabani, Irak'ta 
icra kuvvetinin; devlet başkanı, başbakan, meclis başkanı ve yüksek mahkeme başkanından oluştuğunu, Caferi'nin ise Türkiye 
ziyaretini bu kurumlara haber vermediğini belirtti. 

3 Mart 2006 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Şubat ayında ÜFE yüzde 0,26, TÜFE yüzde 0.22 artış 
kaydetti. Yıllık enflasyon ise ÜFE'de yüzde 5,26, TÜFE'de yüzde 8,15 artış kaydetti. Aylık artış oranlarının yüzde 0,4 - 0,5 
aralığında çıkması bekleniyordu. 

4 Nisan 2006 PKK yandaşlarının Mardin'in Nusaybin İlçesi’nde pazar günü gerçekleştirdiği yasa dışı gösteriler sırasında bir okulun 
bahçesindeki Atatürk büstünü parçalayarak köprüye astığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal bugün 
Meclis'te terör konusu görüşülürken bu konuyu gündeme getirdi. 

5 Nisan 2006 ŞIRNAK yakınlarındaki Gabar Dağı'nda PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 asker şehit 
oldu, 6 asker de yaralandı. 

8 Nisan 2006 ELAZIĞ Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Ergülmez, yardımcısı Yarbay Alim Yılmaz ile birlikte karakolları 
denetlemeye giderken Arıcak İlçesi’ne bağlı Erimli Beldesi'nde PKK'nın mayınlı saldırısına uğradı. Araç konvoyu 
geçerken yola döşenen mayının uzaktan kumandayla patlatılması sonucu, Yarbay Alim Yılmaz ile araç sürücüsü er 
şehit oldu. Albay Ergülmez ve koruması ise yaralandı. 

9 Nisan 2006 Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Erimli Belde Belediye Başkanı Ömer Cengiz, dün, teröristlerce yola döşenen mayının 
patlatılmasının ardından olay yerine yaklaşık 10 metre uzaklıkta ikinci bir patlamanın daha meydana geldiğini 
bildirdi. Ömer Cengiz, dünkü patlamada hasar gören kamyonetin çekilmesi için belediyeye ait bir iş makinesini olay 
yerine gönderdiklerini, bu sırada ikinci bir patlamanın meydana geldiğini kaydetti. Bu patlamada herhangi bir can 
ve mal kaybının olmadığını ifade eden Cengiz, şöyle konuştu: ''Geçen yılın sonunda 2, bu yılın ilk 4 ayında da 3 
olmak üzere aynı bölgede toplam 5 kez, bu şekilde patlama meydana geldi. Bu da halkımızı tedirgin ediyor. Dünkü 
ilk patlamanın meydana geldiği yere 10 metre uzaklıkta ikinci bir patlama daha oldu. İlk patlamanın ardından 
toplanan insanlar dağılmamış olsaydı, ikinci patlamada büyük kayıplar olacaktı. Devletimiz bizim için varını yoğunu 
ortaya koyuyor. Bu olaylar bizi çok üzüyor.'' 

11 Nisan 2006 IMF'nin 3'üncü Gözden Geçirme çalışmaları için ön koşul niteliğinde bulunan sosyal güvenlik reformunda sona 
yaklaşıldı. Meclis Genel Kurulu'na sevk edilen tasarının görüşmelerine bu hafta içinde başlanması ve görüşmelerin 
ay sonuna kadar bitirilmesi bekleniyor. Tasarıda, son dönemde yapılan en büyük değişiklik, kademeli emeklilik 
yaşının 68'den 65'e çekilmesi oldu 

12 Nisan 2006 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Şemdinli iddianamesinin yargıdaki siyasallaşmanın örneklerinden biri olduğunu belirterek, 
iddianameyle Türk ordusunun hak etmediği bir tartışmanın konusu olduğunu söyledi. Harp Akademileri Konferansı'nda konuşan 
Cumhurbaşkanı Sezer, Türk ordusunu yıpratma girişimlerinin akılla ve yurtseverlikle bağdaştırılabilecek bir durum olmadığını 



savundu. Sezer, "ordunun itibarının korunması devletin asli görevlerinden biridir" diye konuştu. Yasama ve yürütme 
organlarının da yargının siyasallaştırılmasından özenle kaçınmaları gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Sezer, "yargı 
organlarının kuruluşu, çalışma ilkeleri, yargıçların seçimi ve özlük hakları gibi konularda yargıyı siyasallaştıracak yöntemlerden 
uzak durulmalıdır'' ifadesini kullandı. Yargının siyasallaştırılmasının yaratacağı sakıncalara örnek olarak Şemdinli iddianamesini 
gösteren Cumhurbaşkanı Sezer, ''Şemdinli'de dile getirilen savlar adalet duygusuna büyük zarar vermiş; Türk Ordusu'nu hak 
etmediği bir tartışmanın konusu yapmıştır'' dedi. Sezer, Şemdinli iddianamesinin adelete zarar verdiğini de sözlerine ekledi. 
"İrtica kaygı verici boyutta" 
Sezer, konuşmasında irticai tehdidin kaygı verici boyuta ulaştığına da dikkat çekti, devletin ele geçirilmeye çalışıldığını söyledi. 
Cumhurbaşkanı Sezer, "irticai tehdit kaygı verici boyuta ulaşmıştır. İrtica, siyasete, eğitime ve devlete sızmaya çalışmakta, 
başta milliyetçilik ve laiklik gibi toplumun büyük kesimince özümsenmiş değerlerin yıpratılmasına yönelik etkinlikleri sistemli 
biçimde uygulamaktadır" şeklinde konuştu.     
Türban tartışması 
Sezer, türban tartışmalarına da değindiği konuşmasında, kendisinin bu konudaki tutumundan dolayı eleştirildiğini hatırlattı. 
Cumhurbaşkanı olarak ettiği yemin gereğince laiklik konusunda taraf olduğunu belirten Sezer, Anayasa Mahkemesi'nin türban 
tartışmasını Meclis'e taşımayı siyasi parti kapatma gerekçesi olarak gördüğüne de dikkat çekti. 
Terör eylemleri 
Sezer, terör eylemlerini de değerlendirdiği konuşmasında, bu olaylardan en çok zararı bölge halkının gördügünü söyledi. 
Sezer, isim vermeden Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'i eleştirdi ve "demokrasinin olanaklarından yararlanarak 
yönetime gelen kimilerinin terör örgütü yandaşlığını andıran söylemleri, bulundukları konumla ve onları oraya getiren sistemin 
özüyle çelişmektedir" diye konuştu. 

13 Nisan 2006 Harp Akademileri Konferansı’nda irticanın devlete sızdığı eleştirisinde bulunan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e Hükümet 
adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’den kanıt ve 
isim isteyen Şahin, konunun açık tartışılmasına sitem etti, mütedeyyin insanları mutazarrır etmeyecek şekilde demokrasinin 
geliştirilmesi gerektiğini bildirdi, kimsenin vatandaşın kafasında soru işareti oluşturmaya hakkı olmadığını söledi. 
Mehmet Ali Şahin, Başbakanlık’ta kamera karşısına geçerek Ahmet Necdet Sezer’in "İrtica devlete sızıyor" eleştirisini yanıtladı. 
1999’dan bu yana devlete ÖSYM’nin merkezi sistemiyle 
personel alındığını, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına da bu sınava giren ve yüksek puan alanlardan başlamak 
üzere yine yerleştirme tercih kılavuzlarınndaki tercihlerine göre ÖSYM tarafından eleman alındığını kaydeden Şahin, "Ne 
bakanlığımızın, ne Devlet Personel Başkanlığı’nın, ne açık kadrolarla ilgili yerleştirme talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının 
bu kadrolara kimlerin yerleştirileceği konusunda bir bilgisi vardır" dedi. Memur adaylarının da güvenlik soruşturmasından sonra 
görevlerine başlatıldıklarını kaydeden Şahin, "Biz bu uygulamayı giderek yaygınlaştırmayı hatta başta kamu bankaları olmak 
üzere eğer eleman alacaklarsa bu yolla almalarını da tavsiye ediyoruz. Böylece kayırmacılığı torpili ortadan kaldırmaya 
çalıştığmız gibi, bir takım, devletin, ülkenin vatanın, birliği ve bütünlüğü konusunda zararlı düşünceleri olan emelleri olan 
kişilerin de devlette görev almaması konusuna da azami gayret gösterdiğimizi ifade etmek istiyorum" dedi. Şahin şöyle devam 
etti: "Şimdi eğer Sayın Cumhurbaşkanımın elinde eğer devlete, kendisi eğitimden bahsetti, tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı’nı 
kastetmiştir, oraya da nasıl personel alındığını biliyorsunuz. Yine merkezi sınav sistemiyle yapılmaktadır. Ve bilgisayar 
ortamında öğretmenler tayin edilmektedirler. Bütün bu titizliğe rağmen eğer Sayın Cumhurbaşkanımızın elinde irticai faaliyetler 
içerisinde bulunduğu tesbiti yapılan kişiler varsa, bütün bu titizliğe rağmen gözden kaçmış insanlar varsa bunları sayın 
Cumhurbaşkanımızın beni Çankaya Köşkü’ne davet ederek bana bildirmesini arzu ederdim. Ama kendileri öyle takdir ettiler, bu 
konudaki düşüncelerini dün kamuoyuyla paylaşma ihtiyacını duydular. Ben de aynı yolla sayın Cumhurbaşkanı’mın eğer elinde, 



irticai faaliyetler içerisinde, bölücü faaliyetler içerisinde bulunduğu tesbit edilen kamuya girmiş veya girmek üzere olan kişiler 
var ise, bunları devlet personelden sorumlu bakan olarak bana intikal ettirirlerse derhal gereğinin yapılacağını, bu konuda 
yasaların yönetmeliklerin bana vermiş olduğu görevi, yerine getireceğimizi ifade etmek istiyorum." 
MÜTEDEYYİNLERE ZARAR VERMEMEK 
Devletin temel niteliklerinin Anayasa’nın ikinci maddesinde yazıldığını, bu niteliklerin bir tanesinin de Cumhurbaşkanı Sezer’in 
özenle üzerinde durduğu laiklik ilkesi olduğunu belirten Şahin, "Gerçekten laiklik ilkesini titizlikle korumak ancak inançlı, 
mütedeyyin insanları da mutazarrır etmeyecek şekilde türkiye’de demokrasiyi yine temel nitelikleriyle birlikte geliştirmek 
hepimizin görevidir" dedi. Kendisinin ve Hükümetin laiklik ilkesinin doğru tatbik edilmesi, titizlikle korunması konusunda en az 
Cumhurbaşkanı Sezer kadar titiz olduğunu kaydeden Mehmet Ali Şahin, "Bu konuya herkesten her zamankinden daha çok 
önem verdiğimizi, titizlikle ifade etmek istiyorum. O bakımdan, bu tür devletimizin, ülkemizin birliği ve bütünlüğü aleyhine 
faaliyetlerde bulunanlarla yapılacak olan mücadele topyekün yapılacak bir mücadeledir" dedi. 
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e yanıt vermek için toplantı düzenlemediğini kaydeden Şahin şöyle devam etti: 
"Sayın Cumhurbaşkanı devletimiz başıdır, birliğimizin, beraberliğimizin simge makamıdır o makam. Kamuoyunda kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla ilgili bu tür endişeler dile getirildiğinde, vatandaşlarımızın kamuya, devlete, devlet erkine ve hükümetimize 
karşı kafalarında bir takım soru işaretleri gündeme gelebilir. Bu soru işaretlerini vatandaşlarımızın kafalarında oluşturmaya 
hakkımızın olmadığını düşünüyorum. Devletimiz güçlüdür, Anayasamız, kanunlarımız, yönetmeliklerimiz, bu konuda nasıl, ne 
şekilde hareket edilmesi gerektiğiyle ilgili hükümlerle doludur." 
ŞEMDİNLİ İDDİANAMESİ YANITI 
Cumhurbaşkanı Sezer’in Şemdinli iddianamesinin yargının siyasallaşmasına örnek olduğu yolundaki eleştiriyi anımsatan bir 
gazeteciye ise Şahin, "HSYK hakim ve savcıları atar. 7 kişiden oluşur, burada siyasi olarak sadece Adalet Bakanı var. 
AK Parti iktidarı iktidara geldikten sonra mı Adalet bakanı görev yapmaya başladı. Hayır öteden beri HSYK bu şekilde görev 
yapar. Diğerleri Sayın Cumhurbaşkanı tarafından atanır. 
Yargıtay’dan ve Danıştay’dan seçilmiş yargıçlarımıza bühtandır. Onların siyasi kanaatleriyle atama yaptıklharı düşüncesini akla 
getirmektedir" dedi. 
CHP’nin "Yargı siyasallaştı" iddialarına da Mehmet Ali Şahin, SHP’li eski Adalet Bakanı Mehmet Moğultay’ın bir parti 
toplantısında, "O atamaları yapmayacaktım da MHP’lileri mi atayacaktım" sözleriyle karşılık vermesini ad vermeden anımsatan 
Şahin, "’MHP’lileri mi alacaktım’ sözünü bizim bakanlarımızdan duymayacaksınız, ama bu söz geçmişte söylendi. 
Şimdi o gelenekten gelen bir genel başkan bizi siyasallaştırmakla itham ediyor, önce kendileri aynaya baksınlar. Yargıyı 
siyasallaştırmak gibi bir niyetimiz yok" dedi. 

15 Nisan 2006 Türkiye’den izlenen tam güneş tutulmasının yurt dışındaki yankıları sürüyor. İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Times, 
Türkiye’nin Akdeniz sahillerine ve tutulma organizasyonuna övgüler yağdırdı. 

16 Nisan 2006 Pasaportların değiştirilmesiyle ilgili yıllardır süren çalışma nihayet sona eriyor. Üzerine çip yerleştirilecek ve barkod sistemine 
uygun hale getirilecek olan yeni pasaportlar, 2007 yılının başından itibaren kullanılmaya başlanacak. Rengi de değişen ve birden 
fazla güvenlik katmanı olan pasaportların sahtesinin yapılması mümkün olamayacak 

17 Nisan 2006 Yüce Divan’daki yargılamasında aklanan DSP-MHP- ANAP Koalisyonu döneminin etkili ismi Hüsamettin Özkan, AKP’yi "yoğurt 
yiyişi hoşuma gitmiyor" diye eleştirirken, "Ülke sorunlarına kayıtsız kalamayız" diyerek yeni bir oluşumun sinyalini verdi. Özkan, 
Abdullah Öcalan’ın idamının infazını MİT’in raporu doğrultusunda beklettiklerini de söyledi. Özkan başta koalisyon ortakları MHP 
olmak üzere bu karara direnenlerin de MİT’in raporu doğrultusunda ikna olduğunu ifade etti. Türk’te yayınlanan Basın Kulübü 
adlı programa katılan Hüsamettin Özkan, Başbakan Yardımcısı olduğu DSP-MHP- ANAP Koalisyonu dönemine ilişkin çarpıcı 
açıklamalarda bulundu. 



       
ÖCALAN'I NİYE ASMADINIZ 
Özkan, "Abdullah Öcalan’ı niye asamadınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: 
 "Bunun iki sonucu vardır. AİHM’in infazın ertelenmesi için tedbir kararı. Yaptığımız anlaşmalarla uluslararası ilişkilerimizi 
zedelememiz gerekir. Bir de iç güvenlik sorunu var. MİT’in bir raporu var. 7 saat süren bir toplantı yaptık. 
AİHM’in aldığı karara uygun bir şekilde evrakın Başbakanlıkta bekletilmesinin o günkü Türkiye açısından çok doğru olduğuna 
inandık. Buna direnenler oldu tabii ama tüm kesimlerden güvenlik güçlerinden görüş aldık ve sonunda herkes mutabık kaldı bu 
kararda. Sıfır terörle devrettik sonuçta iktidarı." Özkan, Ecevit’in hastalanarak "İşgöremez" raporu verildiği ve bir yetkilinin 
Özkan’a "Başbakan olun" önerisinde bulunulduğu iddialarını ise şöyle yanıtladı: 
PAŞALAR BAŞBAKAN OLSUN DEMİŞ 
"Murat Yetkin benim makamıma geldi. 29 Ekim’de paşaların kendisine ’Ecevit gitsin, Özkan gelsin’ mesajı ilettiklerini söyledi. 
Ben bunun doğru olmadığını medyaya yansımaması gerektiğini söyledim. ’Sayın Ecevit’e bunu aktarmak istiyorum’ dedi. 
Başbakanımıza telefon ederek Murat Yetkin’in bir arzı var dedim, beraber gittik, Ecevit’e de söyledi. Ecevit ’emekli paşalar mı’ 
diye sordu. Yetkin ’hayır efendim’ dedi ama isim vermedi. Ecevit ’Allah Allah’ dedi. Kendinizi onun yerine koyun, siz ne 
düşünürsünüz? Bir gün sonra bu manşette verildi. 
Sayın Ecevit de bunu grup toplantısında gündeme getirdi. 
AKP’NİN YOĞURT YİYİŞİ HOŞUMA GİTMİYOR 
Özkan, Cumhurbaşkanı Sezer ile AKP hükümetinin ilişkilerine ilişkin bir soruyu yanıtlarken, "O partinin yoğurt yiyişi benim 
hoşuma gitmiyor" dedi. Kendi hükümetleri döneminde siyasal yetkileri kurumlara devrettiklerini anlatan Özkan, "siyasetçi güç 
kaybını ister mi? Merkez Bankasını özerk yaptık. EPDK’yı kurduk. Bunların hepsi bir güçtü siyasetçilerin elinde. Her geleni 
değiştirdiler. 
Atayamadıklarını vekaleten gönderdiler. Biz kimi bulduysak onunla çalıştık" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Sezer’in 
kararnameleri imzalanmamasını "kendi takdiri" olarak değerlendiren Özkan, cumhurbaşkanının imzalamama nedenlerini de 
açıkça söylediğini belirtti. 
Eşine rağmen beni korudu 
Biz Ecevit'le hiç ayrılmadık. Malvarlığıyla ilgili her şeyi bana aitti. Bir baba - evlat ilişkisi içinde olduk. Ama gelişmeler istifamla 
sonuçlandı. 
Eşiyle ilk defa af konusunda ayrı düştük. Ecevit her konuda bana danışırdı. Eşiyle görüş ayrılığına rağmen beni korudu. Rahşan 
Hanım'la af konusundan sonra 3 yıl hiç görüşmedik. Ecevit açısından çok güç bir durum. Evli olanlar bunu iyi anlar. 
Büyüğümdür, hiç kavga etmedim. 
CUMHURBAŞKANLIĞINI KABUL ETMEMİŞ BİRİYİM 
Cumhurbaşkanlığını kabul etmemiş biriyim ben. Hiçbir yerde gözüm yok. Ben ayrılana kadar sayın Ecevit’in bilgisi dışında evime 
bile gitmedim. Kiminle görüştüysem Ecevit’in bilgisi vardı. işadamları beni yemeğe davet ettiler İstanbul’da. Türkiye’nin en 
büyük işadamları. Onlara da aynı cevabı verdim. Ecevit’in resminin bile bir istikrar olduğunu söyledim. Bu nasıl yansıdı Ecevit’e 
Allah bilir. Koç ailesinin boğazdaki evinde oldu bu görüşme. Ecevit’e görüşmeden bahsettim ama bana getirdikleri teklifi rencide 
etmemek için söylemedim." 
 
"İki Ahmet farkı" manşetini atarak, Cumhurbaşkanı Sezer ile İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad’ı karşılaştıran Vakit 
Gazetesi, bugünkü sayısında da Sezer’i Abdullah Öcalan’la kıyasladı. Vakit Gazetesi’nde Öcalan ile Sezer’in 
sözlerinin benzerliğine ilişkin manşette şu ifadeler yer aldı: "PKK lideri ve İmralı mahkumu Abdullah Öcalan’ın da 



Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer gibi düşündüğü ortaya çıktı. 
20 Nisan 2006 ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kentte fuhuş sektörünü çökertmek için gerçekleştirdiği ‘Pembe Hat’ operasyonunda 

gözaltına alınan 41 kişi arasında biri kadın 2 komiser, polisler ve mahkeme yazıişleri müdürü de bulunuyor. 

21 Nisan 2006 DTP Eşbaşkanı Ahmet Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in, Vali Efkan Ala'nın önerisiyle olayları 
yatıştırmak için halkın duygularına hitap ettiğini belirterek, "Görevden alınması büyük tepkiye neden olur" dedi. Türk, PKK ile 
partilerinin tabanının ortak olduğunu kaydederek, en fazla oyu dağdakilerin ailelerinden aldıklarını söyledi.  
 
Güneydoğu'daki birliklerdeki hareketlilik konusunda askeri çevrelerden ilk açıklama geldi. Bölgedeki birliklerin 'takviye' edildiğini 
açıklayan askeri çevreler, 'operasyonlar yoğun ve kararlı olarak sürecektir' dedi. Ankara kulislerinde 16 ay sürebilecek bir 
operasyondan sözediliyor. Kulislere yansıyan haberlere göre Türkiye PKK ile mücadeleyi bir anavatan savunması olarak görüyor. 
ABD de PKK'yı uzun süredir terör örgütü olarak gördüğü için sadece bölgesel konularda farklı düşünüyordu ancak giderek 
Türkiye ile aynı noktaya geliyor. 26 Nisan'da Rice'ın Ankara ziyaretinde PKK'ya karşı büyük operasyon da masaya yatırılacak ve 
bir konsensus aranacak. 
PKK terör örgütüne karşı başlatılan operasyonlar Şırnak, Hakkari, Siirt ve Tunceli çevresinde yoğunlaşmış durumda. 
PKK militanlarının Türkiye topraklarına sızmalarına engel olmak için sınırdaki birlikler de geçiş noktalarında önlemler aldı. 
Bölgedeki birlikler malzeme olarak takviye edilirken, batıdaki komando tugayları da operasyon bölgesine kaydırıldı. 
Yapılan değerlendirmeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yılların en geniş kapsamlı operasyonlarını başlattığını gösteriyor. 
Operasyonların amacının, yeniden toparlanma çabası içinde olan PKK'ya güçlü bir darbe vurmak olduğunu belirtiliyor. 
Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılacak büyük operasyon öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Bolu ve Kayseri'den gelen 2 
tugay, Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasına konuşlandırıldı. 
Özellikle dün sabah saatlerinde Irak sınırına tank, top, zırhlı araç ve askeri mühimmat sevkıyatı yapıldı. Irak sınırına sıfır 
noktada konuşlandırılan seyyar birlik, büyük çadırlar kurdu. 
Kayseri'den gelen birlikler Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli, Isparta'dan gelen birlikler Çukurca ilçesinde Bolu'dan gelen birlik 
ise Şırnak'ın sınır bölgelerine yerleştirildi. 

Aşağıdaki sözlerden sonra ne yapılması gerektiğini sizlerin takdirine bırakıyorum 

23 Nisan 2006 5'İNCİ Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Yavuz Yalçın, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlamalarındaki geçit töreninde bir grup öğrencinin önlerinden kara çarşaf ve fesle geçtiklerini görünce sinirlendi. 
Korgeneral Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zafer Altunkozaoğlu'nu yanına çağırıp, “Bu çağda kara çarşaf da nereden çıktı? Çok 
yazık. Sorumlular hakkında gereğini yaparsınız'' dedi. Çorlu'da Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan 23 Nisan 
kutlamaları, General Basri Saran Stadı'nda devam etti. Töreni Çorlu Kaymakamı Erhan Özdemir, 5'inci Kolordu Komutanı 
Korgeneral Metin Yavuz Yalçın, Belediye Başkanı Altan Ersin de izledi. 23 Nisan kutlamaları için ilköğretim okulu öğrencilerinin 
hazırladığı gösterilerin ardından, geçit resmi yapıldı. Bu tören sırasında protokolün önünden kara çarşaflı ve fesli geçen Hanife 
Celep İlköğretim Okulu'ndan bir grup öğrenciyi gören 5'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Yavuz Yalçın, sinirlenerek ayağa 
kalktı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zafer Altunkozaoğlu'nu yanına çağıran Korgeneral Yalçın, “Müdür, bu okullar sana bağlı 
sorumlusu da sizsiniz. Bu çağda kara çarşaf da nereden çıktı? Çok yazık. Çocuk yaştaki öğrencilere kara çarşaf giydirilip halkın 
gözü önünde geçmeleri hiç de hoş olmadı. Sanırım sorumlular hakkında gereğini yaparsınız'' dedi. Öğrencilerin geçişi sona 
erince Kaymakam Erhan Özdemir, 5'inci Kolordu Komutanı Korgenaral Metin Yavuz Yalçın, Belediye Başkanı Altan Ersin şeref 
tribününden inerek törende görev alan öğretmenleri kutladı. Korgeneral Yalçın bu sırada tekrar İlçe Milli Eğitim Müdürü Zafer 
Altunkozaoğlu'nu yanına çağırarak, “Müdür bu olmamalıydı. Gencecik öğrencilere kara çarşaf kötü örnek oluyor. Bunun 



sorumlusu sensin'' dedi. 

24 Nisan 2006 CHP Grup Başkanvekili Ali Topuz, TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın dünkü açıklamalarına tepki gösterirken, Arınç’ın İran 
Cumhurbaşkanı Ahmedinecad’a benzeme gibi bir arzusu olduğunu savundu. Kendi adıma tespitine katılıyorum… 

26 Nisan 2006 TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın 23 Nisan özel oturumunda rejim konusundaki açıklamalarının yankıları sürerken, Başbakan Tayyip 
Erdoğan da tartışma yaratacak bir çıkış yaptı. Erdoğan, "Geleceğin milli egemenlik haftalarında bu ülkede milletin sesinden 
başka ses yankılanmayacak. O Türkiye'de egemenlik duvarda değil, milletin kendisinde olacak. O günün Türkiye'sinde hiç kimse 
konjonktürel gerekçelere dayanarak, aslında birbirinin tamamlayıcısı olan anayasal ilkeleri ötekilerin üstünde ve daha önemli 
saymayacak" dedi. 

27 Nisan 2006 Nur cemaatinin önde gelen ismi Fethullah Gülen, adını taşıyan internet sitesinde kendisine atfen yayımlanan bir konuşmada, 
"irtica" konusunda ağır ifadeler kullandı. Gülen, "İrtica küfrün takiyesidir; gericilik yaygaraları dinsizliğin maskesidir" dedi. 
ABD'de bulunan Gülen'e atfen verilen konuşmanın metni www.m-fgulen.org, www.herkul.org ve www.haber7.com adreslerinde 
yer aldı. "Bu çağın en sinsi takiyecileri" başlıklı metinde şu ifadeler kullanıldı:  
"Yıllardır fuhuş, edepsizlik ve soysuzlaşma peşinde koşanların hoşgörülmesi ve ilerici addedilmesine rağmen, kendi değerlerine 
ve dinine bağlılığını ifade eden insanlara 'mürteci', 'fundamentalist' damgası vuruldu.  
Günümüzde takiyenin katmerlisi yapılmaktadır. Camideki Müslümana müslim yerine mürteci diyen, İslamı ve bazı emirlerini 
fundamentalizm, gericilik şeklinde karalamak isteyenler bu çağın sinsi takiyecileridir. İrtica küfrün takiyesidir; gericilik 
yaygaraları dinsizliğin ve ilhadın (İslama, Kuran'ın kurallarına karşı gelme) maskesidir."  
Gülen şöyle devam etti: "İrtica yerine İslamiyet dedikleri zaman, camiden çıkan herkesin zafer işareti yaparak, 'Ben de 
Müslümanım' demesinden korkuyorlar. Akla hayale gelmez entrikalarla dini, dindarı baskı altında tutmaya çalışıyorlar."  
Savcıdan beraate ret 
Bu arada, Ankara Cumhuriyet Savcısı Salim Demirci, Gülen hakkında yasadışı örgüt kurduğu iddiasıyla açılan davanın yeniden 
görüldüğü duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Demirci, Gülen'in beraat yönündeki başvurusunun reddini istedi. 
Duruşma 5 Mayıs'a ertelendi. 

2 Mayıs 2006 Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Bekir Kalyoncu, Türkiye'nin, şartların olgunlaşması halinde uluslararası 
anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak sınır ötesi operasyon yapabileceğini tekrarladı. 

5 Mayıs 2006 Fethullah Gülen, 10 yıla kadar ağır hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Mahkeme, 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu’ndaki değişiklikleri dikkate alarak, Gülen’in avukatlarının beraat talebini kabul etti. Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Gülen’in avukatları Abdülkadir Aksoy ile Orhan Erdemli katıldı. 
Mahkeme Başkanı Mehmet Orhan Karadeniz, Gülen’in 2000 yılında 10 yıla kadar ağır hapis istemiyle yargılandığı ve kesin 
hükme bağlanması ertelenen kamu davasından beraat ettiğini açıkladı. Karadeniz, Gülen hakkında, 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Yasası’na muhalefet eyleminden kamu davası açıldığını ve bu davanın, 4616 sayılı Dava ve Cezaların Ertelenmesi Yasası 
uyarınca kesin hükme bağlanmasının ertelendiğini bildirdi. Gülen’in avukatlarının, 3713 sayılı Yasa’da yapılan değişiklik ve 5237 
sayılı yeni Türk Ceza Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca beraat talebinde bulunduklarını söyleyen Karadeniz, bu talep 
doğrultusunda, dava dosyasının yeniden ele alınarak incelendiğini ifade etti. Karadeniz, yapılan inceleme sonrasında, Ankara 2 
No’lu DGM’nin 10 Mart 2003’te verdiği "kamu davasının kesin hükme bağlanmasının ertelenmesi" kararının kaldırılmasına, 3713 
sayılı Yasa’da yapılan değişiklik dikkate alınarak, Gülen’in "sübut bulmayan ve unsurları oluşmayan atılı suçtan beraatına" oy 
birliğiyle karar verildiğini bildirdi.Cumhuriyet Savcısı’nın kararı temyiz hakkı bulunuyor. 
DAVANIN GEÇMİŞİ 
Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı 2000 yılında, Fethullah Gülen hakkında, "laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini 



kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasadışı örgüt kurup, bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle 
3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 7. maddesine göre, 10 yıla kadar ağır hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava 
açmıştı. Dönemin DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel tarafından hazırlanan 79 sayfalık iddianame, 12 bölümden 
oluşuyordu. Fethullah Gülen’in 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın kesin hükme bağlanması, 4616 sayılı Şartla 
Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun uyarınca ertelenmişti. 
Gülen’in, 5 yıl içinde aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlemesi durumunda dava 
yenilenecek, bu süre içinde aynı cins veya daha ağır bir suç işlememesi durumunda ise dosya işlemden kaldırılacaktı. 

6 Mayıs 2006 Aralarında Vali Ayhan Nasuhbeyoğlu, Dağ Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Öztürk’ün de yeraldığı ve ellerinde Türk 
Bayrakları bulunan 10 bin kişi ‘Halk düşmanı PKK, Vatan bütündür bölünemez, PKK’yı istemiyoruz, asker ve çocuk katili PKK’ 
sloganları attı. 

7 Mayıs 2006 Cumhurbaşkanlığı Tarihi ile birçok belge ilk kez ortaya çıktı  
 
Cumhurbaşkanlığı’nın Atatürk’ün Doğumunun 125. Yılı Anısına hazırlattığı "Cumhurbaşkanlığı Tarihi" isimli büyük boy 734 
sayfalık kitapta, ilk kez gün ışığına çıkartılarak halka sunulan kimi belge ve fotoğrafların orjinalleri ile ilgi çekici anılar da yer 
alıyor. Kitabın "Bayar ve İrtica" başlıklı bölümünde Cumhurbaşkanı Bayar’ın, Bursa Valisi'ne söylediği sözlerin koyu harflerle 
basılması dikkat çekiyor. 
 
İşte tarihimizin gizli kalmış sayfaları... 
 
ATATÜRK’ÜN DOĞUMUNUN 125. YILI ANISINA 
Cumhurbaşkanlığı’nın Kitabın Sunuş yazısı, "Tarih, geçmişi geleceğe taşıyan birikimlerden oluşmaktadır. Geçmişin iyi 
anlaşılamaması ya da iyi öğrenilememesi, geleceğin yanlış yönlendirilmesi sonucunu doğuracaktır" cümlesiyle tamamlanıyor. 
CHURCHILL’DEN İNÖNÜ’YE DUYGU DOLU KISA MEKTUP 
Celal Bayar’ın kurduğu Demokrat Parti’nin 1950 seçimlerini kazanması ve ardından Cumhurbaşkanı seçilmesinden 8 gün sonra, 
31 Mayıs 1950’de Winston Churchill’in İsmet İnönü’ye yazdığı duygu dolu kısa mektup da kitapta yer aldı. Mektubuna, "Sayın 
Generalim, Türk politikasına müdahale etmem yanlış olsa da Türkiye’nin kaderine başkanlık yaptığınız o uzun dönemin 
kapandığını okuduğum zaman, kişisel nedenlerden dolayı büyük üzüntü duydum" diyerek başlayan Churchill, "Dostane ve 
samimi görüşmemizi her zaman hatıramda olmakla beraber, siyasi sahneden çekilmenizde en iyi dileklerimi sunuyorum" 
diyerek bitiriyor. 
BAYAR VE İRTİCA 
Kitapta, "Bayar ve İrtica" başlıklı bölümde de Bayar’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde, 1957 seçimlerinden önce, kendi seçim 
bölgesi Bursa’da "Biz Mehdiyiz" diyerek ellerindeki kılıçlarla Ulu Camii’nin minberine tırmananlar, Bursa Valisi İhsan Sabri 
Çağlayangil’in ağzından anlatılıyor. Çağlayangil, izinli olduğu için sivil elbisesiyle namaza gelen bir polis memurunun, uyanık 
cemaatin yardımıyla "yobazları anında hareketsiz kılarak" valiliğe getirdiğini söyledikten sonra, Bayar’ın tepkisini şöyle 
anlatıyor: 
"O zamanın Bursa Savcısı aziz dostum Turhan Kapanlı ile soruşturmaya henüz başlamıştık ki, Cumhurbaşkanı Bayar beni 
telefonla bizzat aradı: Vakayı şimdi öğrendim, dedi. Ne hareketin çabucak bastırılmış olması, ne de yapanların aczi, hadiseyi 
küçümsemeye sebep teşkil etmemelidir. Vakanın din ve dindarlıkla bir ilgisi yoktur. Bunlar, Müslümanlığın ticaretini ve 
simsarlığını yapanlardır. Yalnız olamazlar. Mutlaka akıl hocaları, taraftarları, teşvikçileri vardır. Hadisenin mihrakına inmeli ve 
bütün şebekeyi süratle meydana çıkarmalısınız." 



Bayar’ın kitaba aktarılan bu sözlerinin son 4 cümlesinin koyu harflerle yazılması da dikkat çekti. 
VESİKALI EKMEK DÖNEMİNDE, ÖZEL EKMEĞİ MASADAN KALDIRTTI 
İnönü’nün eşi Mevhibe Hanım’ın, yardım çalışmalarındaki katkılarını gösteren ve dikiş makinasında çevresindeki kadınlarla 
birlikte bir şeyler dikerken gösteren bir fotoğraf da kitapta kullanıldı. İkinci Dünya Savaşının kıtlık günlerinde yaşanan 
sıkıntıların Erdal İnönü’nün ağzından anlatıldığı bölümde, ekmeğin vesika ile dağıtıldığı, "cinsinin bozulduğu" belirtiliyor. İsmet 
İnönü’nün halkın yediğinden farklı özel bir ekmeğin masaya geldiğini görünce, onu yemeyerek kaldırttığını Erdal İnönü şöyle 
anlattı: 
"Bir gün yemeğe başlarken kim olduğunu hatırlamadığım birisinden özel bir ekmek geldiği söylenerek, güzel görünüşlü değişik 
bir ekmekten hepimize birer parça koyuldu. Babam önündeki ekmeğin her günkünden farklı olduğunu görünce kaşlarını çattı ve 
’Nedir bu, nereden geldi?’ diye sordu. Bir tanıdığın gönderdiğini, resmi dağıtımdan alınan undan yapıldığını ve usule aykırı bir 
durum olmadığını anlattılar. Babam bu açıklamadan tatmin olmadı, ’Kaldırın bunları, herkesten farklı işlem kabul etmem’ dedi 
ve özel ekmekler derhal toplandı." 
VETO EDİLEN İLK YASA DA MİLLETVEKİLLERİNE KIYAKLA İLGİLİ 
Cemal Gürsel’in anlatıldığı bölümde veto edilen ilk yasa da özel bir yer tutuyor. Veto edilen ilk yasaya ilişkin yazışma ve gerekçe 
metinlerinin orjinallerinin aktarıldığı kitaba göre, Anayasa’nın Cumhurbaşkanına tanıdığı; yasaları bir kez görüşülmek üzere 
TBMM’ye geri gönderme yetkisi, Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarihinde ilk kez 7 Şubat 1963 gününde Gürsel tarafından kullanıldı. 
168 sayılı Yasa ve iade gerekçelerine bakıldığında milletvekillerine "kıyak" çabalarının ilk örneği olduğu anlaşılıyor. 1954 ve 
1957 yıllarında 10 ve 11. Dönem olarak TBMM’ye seçilen ve büyük kısmı 27 Mayıs 1960’a kadar yasama görevi yapan 
milletvekilleri; Ziraat Bankası’na ve Maliye Bakanlığı’na olan borçlarının, 29.1.1963 günlü, 168 sayılı Yasa’ya göre 10 yıl faizsiz 
ve masrafsız takside bağlanması ve bu borçlarla ilgili banka tarafından tahakkuk ettirilen faizlerin kaldırılması üzerine, 
Cumhurbaşkanı Gürsel yasayı veto ederek TBMM’ye iade etti. 10’uncu dönem milletvekillerinden 485’i seçimlerin yenilenmesine 
karar verildikten sonra Ziraat Bankasından kişi başına 8-25 bin lira arasında senetle borçlandı. Bu milletvekillerinden 241’i 
yeniden seçilince yeniden ödeneklerini aldı, üstelik 97 kişi daha yeniden bono düzenleyerek Ziraat Bankası’na borçlandı. 
Yeniden seçilemeyenler hakkında takibata geçilince, 58’i 947 bin liralık borcunu ödedi. Ancak borcunu ödememekte ısrar 
edenler aleyhine icra takibine geçilince 1962 yılı sonu itibariyle bankanın alacağı faiziyle 12 milyon lirayı buldu. Bu gelişmeler 
üzerine Cumhuriyet Senatosu Ağrı üyesi Veysi Yardımcı ve arkadaşlarının teklifi, oylamaya katılan 253 üyenin 182’sinin oyuyla 
kabul edildi. Cumhuriyet Senatosu’nda yapılan oylama sonucunda da 124 senatörden 65’inin oylarıyla teklif kabul edilerek 
yasalaştı. 
GÜRSEL’İN VETO GEREKÇESİ 
Gürsel’in toplam 12 sayfalık veto gerekçesinin bir bölümü de şöyle: 
"Hukuk devletinde kanunların genel, objektif ve mücerret esaslara dayanması gerekir. Hadisemizde olduğu gibi kişi haklarının 
ve mükellefiyetlerinin düzenlenmesiyle ilgili bir kanun; kimlikleri önceden belli olan ve hukuken ayrı bir muameleye tabi 
tutulması ceza sayılacak bir kategori teşkil etmeyen kişileri ele alarak onlar hakkında özel hükümler konması, hukuk devleti 
ilkesiyle bağdaşmaz." 
ATATÜRK, YÜZBAŞI FAHRİ’YE KORUTÜRK SOYADINI VERİYOR 
Fahri Korutürk ile ilgili bölümde de, genç Deniz İstihbarat Yüzbaşı Fahri Sabit’in, diplomatlar dahil o dönemin seçkim simalarının 
Ankara’da gittiği Karpiç Restoranda 18 Mart 1935’te Atatürk ile karşılaşmaları da hoş bir dille anlatılıyor. Atatürk’ün masasına 
davet ettiği Fahri Yüzbaşı, yine Atatürk’ün isteği üzerine küçük bir oyun oynayarak denizaltı satmak için Türkiye’ye gelen 
Hollanda firması temsilcisi olarak uzunca bir süre masadakilerle Almanca konuşarak rol yapar. Gecenin sonunda Atatürk, "Her 
iyiyi ve güzeli daima ecnebiye mal etmeye taraftar olmayınız" diyerek oyunu sona erdirirken, Mareşal Fevzi Çakmak’a hitaben 
bir mesaj da yazdırdı. "Senin için pek iyi olmayacaktır" diyerek Fahri Yüzbaşıyı rakı içerken tanıdığını belirtmeyip mesajında, "bir 



vesile ile tanıdığını, kendisine mühim bir vazife verdiğini, bu subayın aldığı vazifeyi başarıyla ifa ettiğine işaret ederek, bu gibi 
subaylara daha mesuliyetli vazifeler ve çalışmalarında daha geniş imkanlar verilmesinin uygun olacağını" bildirdi. Belki Fahri 
Yüzbaşının, kariyer merdiveninde tırmanmasını bu şekilde hızlandıran Atatürk, Fahri Teğmen’e "Korutürk" soyadını da o gece 
verdi. 
ASKERLERİN KORUTÜRK’E VERDİĞİ UYARI MEKTUBU İLK KEZ 
Bu arada kitapta, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve dönemin kuvvet komutanlarının imzasıyla 27 Aralık 1979’da 
Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’e verdikleri uyarı mektubunun orjinal metni de yer aldı. Genelkurmay Başkanlığı’nın antetli 
kağıdına yazılan ve üst yazı hariç toplam iki sayfadan oluşan "Türk silahlı Kuvvetlerinin Görüşü" başlıklı metinde kırmızı ve mavi 
elyazısıyla yazılmış iki not göze çarpıyor. Evren’in başlangıçtaki "sayın Cumhurbaşkanım" ile bitişteki "saygılarımla" ifadelerini 
kendi el yazısıyla yazdığı üst yazıda, mavi renkle yazılmış el yazısı Korutürk’e ait. Korutürk burada, "27.IX.79 K.larla birlikte 
görüşmek ve ondan sonra harekete geçmeyi uygun görüyorum ocakta onlarla görüşeceğim 2.I.80" yazdığı görülüyor. 
KORUTÜRK, UYARI MEKTUBUNUN ASLINI KENDİSİ ALMIŞ 
Kırmızı mürekkeple yazılmış ve yine 2 Ocak 1980 tarihinin okunduğu, dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ümit Haluk 
Bayülken’e ait "HB" paraflı yazı ise şöyle: 
"Cumhurbaşkanımız mektup ve eki ’Türk Silahlı Kuvvetlerinin Görüşü’ metinlerinin asıllarını kendilerinde alıkoymuşlar, işbu 
fotokopiyi Genel Sekreterliğimize havale buyurmuşlardır." 
LATİFE HANIM'IN MEKTUBU 
Türk milletinin Ulu Önderi Mustafa Kemal Atatürk, İzmir'de bir genç kızla tanıştı ve evlendi. 2 yıl, 6 ay, 4 gün birlikte yaşadılar. 
25 Ağustos 1925 günü, Latife Hanım "Latife Gazi Mustafa Kemal" olarak çıktığı İzmir'e tekrar "Latife Uşaklıgil" olarak döndü. 
10 Kasım 1938'de Atatürk saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumarken, 2.5 yıllık hayat arkadaşı Latife Hanım'ın göğsüne de 
adeta bir hançer saplandı. Kitapta, Latife Hanım'ın o günkü duygularını satır satır anlatan mektup da gözler önüne serildi. 
Latife Hanım'ın Atatürk'ün ölümünün ardından 11 Kasım 1938 günü Bern'deki bir hastane odasından Cumhurbaşkanı İsmet 
İnönü'ye yazdığı orijinal mektubun tam metni şöyle: 
 "Reiscumhur General İsmet İnönü/Ankara Çok aziz ve muhterem Şefim, Bu sabah, aylardan beri yattığım bir hastahane 
odasında, mutad üzere gelen gazeteleri görünce beynimden vurulmuşa döndüm. 
On üç senedir çektiğim azabı bütün vicdanıyla tartmış, beni her suretle korumuş olan zatı devletinizin, bu büyük felaketle ne 
kadar sarsıldığımı tahmin buyuracağına eminim. Şu anda, beni, millet ve memleket adına müteselli eden, O'nun taşıdığı ağır 
mesuliyetin sizin omuzlarınıza yüklenmiş olmasıdır. Size ne derin bir samimiyetle hitabettiğimi bilirsiniz. 
Bütün merbutiyetimle daima muvaffakiyet, sıhhat ve uzun ömür dilerken, bu kanatları kırık ve hasta kızınızı şefkat ve 
himayenizden mahrum etmemenizi rica eder, mübarek ellerinizden öperim. 
Latife... 
 Adres: F. Sadık 
Lindenhofspital  
Bern-Suisse"  
İSMAİL HAKKI'NIN KALEMİNDEN LATİFE HANIM 
Kitaba göre, Mustafa Kemal Paşa ile Latife Hanım'ın 29 Ocak 1923 günü yapılan nikah töreninde bulunanlardan Muhafız Takım 
Komutanı İsmail Hakkı şunları anlatıyor: 
"Latife Hanım, Uşakizadelerden Muammer Bey'in kızıydı. Nikahları, İzmir'de babasının evinde kıyıldı. Ben de nikahta vardım. 
Kendilerini ilk tebrik eden, ben oldum. Latife Hanım, kültürlü, birkaç yabancı dil bilen bir kadındı. 
 (O dönemde eski bir gelenek olarak) törende nikahlanacaklar bulunmazdı. Onların yerine seçtikleri vekiller ile şahitler 
bulunurdu. Atatürk ve Latife Hanım, vekil tayinine lüzum görmemişler, bir yenilik olmak üzere, törende bizzat hazır bulunmayı 



tercih etmişlerdi. 
Atatürk'ün şahitleri rahmetli Müşir Fevzi Paşa (Mareşal Fevzi Çakmak) ile rahmetli Kazım Karabekir Paşa; Latife Hanım'ın 
şahitleri de İzmir Valisi rahmetli Mustafa Abdülhalik Bey (sonradan Maliye ve Milli Müdafaa Vekillikleri ve Büyük Millet Meclis 
Reisliği yapan Renda) ile rahmetli Başyaver Salih Bozok idi." 
TARİHİ BELGELER 
Atatürk'ün el yazısıyla kaleme alınmış çok sayıda belgenin de yer aldığı kitapta, Ata'nın kullandığı kartvizit ve başlıklı kağıt 
örneklerine de yer veriliyor. 
"Türkiye Reisicumhuru", "Mustafa Kemal", "Gazi Mustafa Kemal" yazılı kartvizitlerin yanı sıra, "GMK" antet ve "Gazi Mustafa 
Kemal" mühürlü kağıt örnekleri de kitapta yer alıyor. 
 
Doğru söze ne denir… Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce Diyarbakır'da terör örgütünce organize edilen olaylarda 
çocukların kullanılmasını eleştirerek, ''Hala terör destekli olarak çalışanlar, istismara devam ediyorlar, hem de çocuklara karşı' 
dedi. 
''Türkiye'nin sorunlarının Diyarbakır'ın sorunlarından, Diyarbakır'ın sorunlarının da Türkiye'nin sorunlarından bağımsız 
düşünülemeyeceğini'' kaydeden Erdoğan, ''Huzur ve istikrara da sahip çıktınız, demokrasimize de Cumhuriyetimize de sahip 
çıkmış oldunuz. Bunun için Diyarbakırlı vatandaşlarımı bir kez daha kutluyorum'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, Atatürk 
Stadyumu'nda yaklaşık 20 bin partilinin katıldığı 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada bir süre 
önce terör örgütünce organize edilen ve çocukların kullanıldığı olaylara değindi. Demokrasi ve kalkınmanın birbirinden ayrı 
düşünülemeyeceğini kaydeden Erdoğan, iç barışın, birlik ve beraberliğin her şeyden önce geldiğini ifade etti. Erdoğan, ''Daha 
önce ifade ettiğimiz gibi hep beraber kazanamazsak hep birlikte kaybederiz, kaybetmeye mahkum oluruz'' dedi. 

8 Mayıs 2006 Türkiye, Ermeni soykığrımı iddialarını destekleyen ülkelere diplomatik gözdağı veriyor. 

10 Mayıs 2006 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık eleştirdiği Danıştay'ın 138. kuruluş yıldönümü dolayısıyla törende konuşan 
Danıştay'ın yeni Başkanı Sumru Çörtoğlu, ilginç mesajlar verdi. Başbakan Erdoğan Çörtoğlu'nun konuşması biter bitmez törenin 
yapıldığı salondan ayrıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık eleştirilerine hedef olan Danıştay'dan, kuruluş 
yıldönümünde cevap geldi. Danıştay Başkanı Sumru Çörtoğlu, ''kararlar eleştirilebilir, ancak bunlar önyargılardan uzak, hukuki 
ve bilimsel olmalı'' dedi. Törene Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı 
Deniz Baykal, YÖK Başkanı Prof.Dr.Erdoğan Teziç, bakanlar ve yüksek yargı organı mensupları katıldı. Sumru Çörtoğlu’nun 
kürsüden inmesinin hemen ardından Başbakan Tayyip Erdoğan salondan ayrıldı. Başbakan Erdoğan, Danıştay Başkanı’yla 
tokalaşmadı. Erdoğan’ın ardından Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener de salondan ayrıldı. 

11 Mayıs 2006 Cumhuriyet Gazetesi’nin Şişli’deki binasına bugün saat 16:30 sıralarında ses bombası atıldı. Gazeteden alınan ilk bilgilere göre, 
kimliği belirsiz 3 kişi, 'Allah ü ekber' diye bağırarak ses bombası attı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Cumhuriyet 
Gazetesine ilk saldırı dün geceyarısı meydana geldi. Binaya atılan el bombası patlamadı. Olay üzerine Cumhuriyet Gazetesi'nin 
binası polis tarafından güvenlik çemberi altına alındı. 

12 Mayıs 2006 Yabancıların bonodan çıkışı ile başlayan dövizdeki hareketlilik bugün de sürdü. Dolar ve faiz son 1,5 yılın en yüksek seviyesine 
çıkarken, borsada hızlı satışlar etkili oldu. Hafta başından bu yana yükselişini sürdüren dolar öğle saatlerinde 1,42000 YTL'yi 
görerek yılın en yüksek seviyesine çıktı. Serbest döviz piyasasında avro ise 1.8250 YTL'yi gördü. İstanbul serbest piyasada dün 
1,3630 YTL'den kapanan dolar güne 1,3800 YTL'den, 1,7390 YTL'den kapanan avro 1,7750 YTL'den başladı. Bir miktar 
yükselişin ardından öğle saatlerinde dolar 1,3860 YTL, avro da 1,7840 YTL seviyelerine çıktı. Yükselişin öğleden sonra da devam 
ettiği gözlendi. Saat 14.00 itibariyle ABD Doları'nın alış fiyatı 1.4000, satış fiyatı da 1.4150 YTL seviyelerine çıktı. Avro'da da 



aynı seyir görüldü ve 1.8100 YTL'den alınan avro 1.825 YTL'den satıldı. Ardından 1.4200'yi gören ve bu seviyelerde güç 
kaybeden dolar saat 14.30'da bir miktar geriledi. Saat 14.45'te 1.4000 YTL'den alınan ABD Doları 1.4100 YTL'den, 1.8050 
YTL'den alınan avro da 1.8150 YTL'den satılıyordu. Uluslararası yatırım bankası Deutsche Bank, Türkiye'de piyasalardaki çıkışın 
nedenlerini ''Nisan ayı enflasyonunun yüksek çıkması, Cari Açık kaygısının devam etmesi ile Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
Sezer'in, sosyal güvenlik yasasını kısmi veto etmesi'' olarak gösterdi. Banka tarafından yapılan analizde, yabancı yatırımcının 
çıkışının bir süre daha devam edebileceği ifade edilirken, piyasadaki algılamanın kısa vadede değişmesinin pek mümkün 
görünmediği, çünkü enflasyon, para politikası, iç ve dış siyasi iklimdeki değişimler piyasaları etkilemeye devam ettiği kaydedildi. 
Analizde, sosyal güvenlik reformunun, orta vadeli istikrar açısından önemli olduğu da vurgulandı. 

13 Mayıs 2006 Aldatma gerekçesiyle tartıştığı eşi Esma Ürün'ü, "Dokunulmazlığım var, istediğin yere şikâyet et" diyerek döven AKP Konya 
Milletvekili Halil Ürün'e kadın milletvekilleri tepki gösterdi. Kadına dayağa olan tepkiler sürerken dilekçesini Esma Ürün olayın 
medyaya yansımasından sonra 'Her ailede görülebileek tartışmalar yaşadık' diyerek şikayetini geri çekti. 
Ancak Esma Ürün'ün şikayetinden vazgeçmesi soruşturmayı ortadan kaldırmıyor. Çünkü suç kamu düzenine ilişkin sayılıyor. 
Şimdi savcının vereceği karar bekleniyor. Esma Ürün'ün dayak yedikten sonra savcılığa verdiği dilekçesi olayı tüm ayrıntıları ile 
ortaya koyuyor. 

15 Mayıs 2006 İSTANBUL SERBEST PİYASA Cuma Alış CumaSatış Pazartesi Alış Pazartesi Satış 

ABD Doları 1,3950 1,4030 1,5000 1,5100 

Avro 1,8000 1,8100 1,9200 1,9350 

İng. Sterlini 2,6500 2,6850 2,8150 2,8550 

İsviçre Frangı 1,1400 1,1850 1,2300 1,2600 
 

16 Mayıs 2006 Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı D-8 zirvesine karşı olası bir terör 
eyleminin engellendiği açıklandı. Dün hareketli bir gün geçiren, bankalararası piyasada bir ara 1,65'e kadar yükselen dolar 
bugün 1,4500 YTL'nin altına geriledi. 

17 Mayıs 2006 Vakit Gazetesi, üyelerin fotoğraflarını manşetten yayımlamıştı 
Vakit gazetesi 13 şubat 2006'daki sayısında, 'İşte O Üyeler' başlıklı haberin altında başörtülü öğretmene anaokulu müdürlüğü 
yolunu kapatan kararı veren Danıştay İkinci Dairesi Başkanı ve üç üyenin fotoğraflarını yayımlamıştı. Danıştay 2. Dairesi'nde 
rutin heyet görüşmeleri yapıldığı sırada avukat olduğu öğrenilen silahlı saldırgan tabancayla ateş açtı. Saldırıda ağır yaralı 
olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetti. Daire Başkanı Mustafa Birden'in de aralarında bulunduğu 4 
kişinin durumu ise iyiye gidiyor. Saldırgan Danıştay üyelerine 'hayalet tabancası' ile kurşun yağdırırken 'Allahü Ekber' diye 
bağırdı. Saldırıdan sonra yüksek yargı üyelerini yaralı olarak arkasında bırakıp koridora çıkan avukat saldırgan 'Allah'ın gazabı 
üzerinize olsun' diye bağırdı. 

18 Mayıs 2006 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, ''Danıştay'a yapılan saldırının aslında laik Cumhuriyet'e yapıldığını, saldırıya neden 
olanların tutum ve davranışlarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğini'' belirterek, ''Laikliği çeşitli biçimlerde yorumlayarak, 
için boşaltıp demokrasiyi, dolayısıyla devlet rejimini yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir'' dedi. Sezer, 19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Danıştay 2. Dairesi üyelerine yapılan saldırıya değindi. 



Cumhurbaşkanı Sezer, çirkin saldırıda bir üyenin yaşamını yitirmesi, Başkan ve üç üyenin de yaralanmasının ulusça herkese 
büyük üzüntü verdiğini kaydetti. 
Bu olayın hiçbir zaman hafife alınamayacak, günü kurtarmaya yönelik değerlendirmelerle geçiştirilemeyecek nitelikte olduğunu 
vurgulayan Sezer, şöyle devam etti: ''Bu çirkin eylemi bir kez daha kınıyor, gerçekleştireni ve temsil ettiği düşünceyi 
lanetliyorum. 
Danıştay'a yapılan bu saldırı aslında laik Cumhuriyet'e yapılan bir saldırıdır. Cumhuriyet tarihine bir kara leke olarak 
yazılacaktır. Bu saldırıya neden olanlar tutum ve davranışlarını yeniden gözden geçirmelidirler. Türkiye Devleti, laik, demokratik 
bir Cumhuriyet'tir. Laikliği çeşitli biçimlerde yorumlayarak, içini boşaltıp demokrasiyi, dolayısıyla devlet rejimini yıkmaya 
kimsenin gücü yetmeyecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti, yöneltilen tehditler ve saldırılar karşısında kendisini koruyacak kurum ve kuruluşları ile dimdik ayaktadır 
ve sonsuza kadar da öyle kalacaktır. Bundan kimse kuşku duymamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti, laik ve demokratik ilkelere bağlı 
kalarak, sağduyulu yaklaşımlarla, ülkeyi karanlığa sürüklemek isteyenlere hak ettikleri yanıtı verecektir. Türkiye'yi kimse 
yolundan döndüremeyecektir. Cumhuriyet'in temel değerlerine ve anayasal ilkelere inanmayanların, aydınlanmayı ve 
çağdaşlaşmayı içine sindiremeyenlerin, ülkenin geleceğine ilişkin art niyet besleyenlerin, laik, demokratik Türkiye 
Cumhuriyeti'ne ve kurumlarına yönelik saldırıları, ulusumuzu ve devletimizi yıldıramayacaktır. Cumhuriyet'in değiştirilemez 
niteliklerinin, 83 yılda elde ettiği kazanımlarının ve temel kurumlarının korunması ve yaşatılması konusunda bir an bile 
duraksamayacaktır. Çağdaşlığın ve ilericiliğin savunucusu Türk gençliği, bu konudaki en büyük güvencemizdir.'' 

19 Mayıs 2006 Ecevit'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor  
Türk siyasetinin duayenlerinden eski başbakan, DSP Onursal Genel Başkanı Bülent Ecevit (81), yüksek tansiyona bağlı beyin 
kanaması geçirerek Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) kaldırıldı. Yaklaşık 7 saatlik bir operasyonun ardından yoğun 
bakıma alınan Bülent Ecevit’in sağlık durumu giderek ağırlaşıyor. 
Osmaniye-Gaziantep Karayolunda, Afganistan ve Bangladeş uyruklu kaçakları taşıyan arkası kapalı kamyonetin TIR'a çarpması 
sonucu meydana gelen kazada, 42 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. 

22 Mayıs 2006 İstanbul serbest döviz piyasasında ise Perşembe günü 1,4770 YTL'den kapanan dolar güne 1,5000 YTL'den, 1,8900 YTL'den 
kapanan avro ise 1,9050 YTL'den başladı. Öğle saatlerinde, İstanbul serbest piyasada dolar 1,5050 YTL'den, avro da 1,9100 
YTL'den satıldı. Ardından bir yükseliş eğilimine giren döviz piyasasında saat 16.00'da dolar 1,5250 YTL'den, avro da 1,9400'den 
satılıyordu. İMKB Bileşik Endeksi birinci seanstaki yoğun satışlarla gerilediği 37.700 puan seviyelerinde de tutunamayarak 
37.000 puanın altına indi. Borsa günün tamamında yüzde 8,31 değer kaybederek, yılın en düşük seviyesini gördü. Uzmanlar dış 
piyasalardaki harekete bağlı olarak gelişen düşüş eğilimin etkisinin bu kadar büyük olmasını, siyasi olumsuzluklara bağlıyor 

24 Mayıs 2006 Atatürk Havalimanı alev alev 

26 Mayıs 2006 Başbakan Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan Türklerle buluşmasına türban sorunu damgasını vurdu. Erdoğan, türbanlı oldukları 
gerekçesiyle Alman vatandaşı Türklere vize vermeyen Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Mehmet Ali İrtemçelik'e sert çıktı. 
Almanya'da temaslarda bulunan Başbakan Erdoğan, Berlin'de Urania Kültür Merkezi'nde bu ülkede yaşayan Türklerle biraraya 
geldi. Toplantıda Alman vatandaşı Türkler, sorunlarını Başbakan'a anlattı. İslami holdinglerde paralarının batırıldığını söyleyen 
Türkler, hem Başbakan’ı eleştirdi hem de sorunlarının çözülmesini istedi. Holdingzedelerin "Bu paraları sizin arkadaşınız 
olduğunu söyleyen kişilere kaptırdık. Ama siz bize sahip çıkmadınız" eleştirisi üzerine Başbakan'ın yanıtı sert oldu. Erdoğan, 
“duygu sömürürüsü yapmayın. Bu paraları verirken bana mı sordunuz. Ne kadar paranız battı ki holdingzede oluyorsunuz. ben 
Türkiye Cumhuriyeti başbakanıyım. Konuşmaya geldim, provoke ediyorsunuz'' dedi. Bu sözlere büyük tepki gösteren 
gurbetçilere Başbakanlık korumaları müdahale etti. Daha sonra Alman vatandaşı türbanlı kadınların Türk Büyükleçiliği'nden  



resmi belge alamamaları gündeme getirildi. Toplantıya katılan Türkler, konsolosluklarda kendilerinden başlarını 
başörtüsüyle bağlamalarını ve az da olsa saçlarının görünmesinin istendiğini söylediler. Bu sözlerin ardından Başbakan,  
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Mehmet Ali İrtemçelik'e “bu neden oluyor?'' diyerek sert çıktı. İrtemçelik'in "Bu konuda 

yazılı genelge var. Bizler merkezden aldığımız talimatlara göre hareket ediyoruz" yanıtı üzerine Erdoğan, "Ne talimatı bu 
 görmek istiyorum. TÜrkiye Büyükelçiliği'ne bu kıyafetle girersiniz. Sen bu şekilde giyineceksin diye bir talimat olmaz" dedi. 
İrtemçelik bu uygulamanın sadece kimlik ve pasaport için istenen fotoğraflar için uygulandığını dile getirince Erdoğan, 
genelgenin iptal edileceğini söyledi ve şöyle konuştu: "Bakacağım, buraya çözümünü ileteceğim. Eğer böle bir genelge 
yazılmışsa iptalini de göndeririz..." Başbakan Erdoğan konuşmasını "kırdıklarım varsa özür dilerim" diyerek tamamladı. 

29 Mayıs 2006 İlahi adalet, hep siz mi dava açacaksınız? 
İslami holdinglere para kaptıran vatandaşların Almanya'da kurduğu Avrupa Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet 
Demirci, yeşil sermayezedelerin dramında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in devreye gireceğini açıkladı. 
AÇIK KALAN MİKROFANA DAVA 
Muhammed Demirci, kendisine 'sahtekar' diyen Başbakan Erdoğan'a dava açacağını açıkladı. Erdoğan, sivil toplum örgütlerinin 
temsilcileriyle Berlin'de yapılan toplantıda holdingzedelerin mağduriyetini dile getiren ve "1 milyon holdingezede var" diyen 
Demirci'yi provakatörlükle suçladıktan sonra, mikrofonun açık olduğunu unutup, Devlet Bakanı Ali Babacan'a, "Çağırın şu 
sahtekarı, derdi neymiş anlayalım" ifadesini kullanmıştı. Kendisine, milyonların önünde kendisine hakaret edildiğini belirten 
Demirci, "Kimse bana sahtekar diyemez. Ben orada şahsım değil, 1 milyon holdingzede adına söz almıştım. Hem şahsım hem 
de holdingzedeler adına Berlin'de hakaret davası açacağım. Aynı zamanda Türkiye'de dava açacağız" diye konuştu. 

31 Mayıs 2006 Ankara’nın AB ile Eğitim ve Kültür konularında müzakerelere başlamaya hazırlandığı şu günlerde, Türkiye’de laiklik 
tartışmalarını yeniden körükleyecek önemli bir gelişme yaşandı. Ankara’nın müzakerelerde izleyeceği yolu ortaya koyan 
“Müzakere Pozisyon Belgesi'nden” Türkiye’de eğitimin laik olduğuna dair ibare hükümet tarafından çıkarıldı. Haberin 
duyulmasından sonra Ali Babacan tarafından yazılı açıklamada iddialar reddedildi ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nde çalışan 
bazı görevlilerin, metne laiklikle ilgili bir cümle eklenmesini önerdiklerini kaydetti. 

1 Haziran 2006 Gazeteci Emin Çölaşan, bir süredir hükümet görevlilerinin belli kişilerin banka hesaplarına girdiklerini, şu ana kadar 14 siyasetçi 
ve 11 gazetecinin devlet güvencesinde olması gereken parasal bilgilerini "servis ettiklerini" yazdı. Çölaşan’a göre, muhalif 
siyasetçi ve gazetecilere ait parasal hesapları abartılı rakamlarla ve "aile" bilgileriyle birlikte yayınlanması amacıyla sızdırıldı. 

2 Haziran 2006 TÜİK, bu yılın Mayıs ayında, tüketici fiyatlarının yüzde 1,88, üretici fiyatlarının yüzde 2,77 arttığını açıkladı. Mayıs itibarıyla yıllık 
enflasyon ise TÜFE'de yüzde 9,86, ÜFE'de yüzde 7,66 oldu. Rakamlara ilk tepki döviz piyasasından geldi. Türkiye İstatistik 
Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu yılın Mayıs ayında tüketici fiyatları (TÜFE) yüzde 1,88, üretici fiyatları (ÜFE) ise yüzde 
2,77 arttı. Böylelikle, enflasyon Nisan ayından sonra geçen ay da beklentilerin üzerinde artış gösterdi. 
TÜİK'in 2003 baz yıllı verilerine göre, Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 9,86, ÜFE'de yüzde 7,66 oldu. 
Yılın 5 ayında fiyat artışları ise üreticide yüzde 4,53, tüketici fiyatlarında yüzde 7,36 olarak hesaplandı. 
Mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında yüzde 8,21, üretici fiyatlarında yüzde 4,27 
oldu. Geçen yılın Mayıs ayında TÜFE'deki aylık artış yüzde 0,92, yıllık artış yüzde 8,70 olmuştu. 

6 Haziran 2006 Demokratlara bak… AKP'de parti yönetimini kızdıracak açıklamalar yapan iki milletvekilinden biri ihraç edilirken diğeri de 
ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Daha önce AKP ile ilgili yolsuzluk iddiasında bulunduğu için kurula sevk edilen 
Hatay Milletvekili Geçen, bugün ihraç edildi. "Başbakan Kasımpaşalı gibi davranmamalı" diyen Afyonkarahisar Milletvekili 
Koçak'ın ise bugün ihracı istendi. 

7 Haziran 2006 Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç dün Karun Hazinesi soygununa benzeyen bir hırsızlık olayının daha tespit edildiğini açıkladı, 



ancak müze veya eser ismi vermedi. Bakanın ismini vermediği müze Kahramanmaraş'ta çıktı. Kahramanmaraş Valisi İlhan Atış, 
Kahramanmaraş Müzesi’nde bulunan gümüş sikkelerden 545’inin sahteleriyle değiştirildiğinin tespit edildiğini söyledi. 

8 Haziran 2006 Kahramanmaraş Müzesi'ndeki sikke soygunu haberini Türkiye'ye duyuran 'Arena' programı Genel Yayın Yönetmeni Uğur 
Dündar, Topkapı Sarayı'ndaki 'Kaşıkçı Elması'nın da sahtesiyle değiştirilmiş olabileceğini söyledi. CNN TÜRK'te yayınlanan 
'Ajans' programında Çiğdem Anad'ın sorularını yanıtlayan Dündar, Kaşıkçı Elması'nın sahtesiyle değiştirildiği ihbarlarının 'çok 
ciddi' ve 'güvenilir' kaynaklardan geldiğini anlattı. Dündar, "iddialar yıllardır tarihi eser soruşturmalarını yapan deneyimli 
dedektiflerden, mali şube yetkililerinden geliyor. Aynı kişiler bana daha önce Kahramanmaraş'ta sikkelerin sahteleriyle 
değiştirildiğini açıklamışlardı. Bu doğru çıktı" diye konuştu. Uğur Dündar, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'u yabancı 
uzmanların da katılacağı bir yeniden tespit çalışmasına çağırdı. Topkapı Sarayı Müzesi'nin Hazine bölümünde sergilenen Kaşıkçı 
Elması, dünyanın en büyük ve en değerli 22 elmasından biri. 86 karatlık elmasın çevresi iki sıra halinde 49 adet pırlanta ile 
çevrili. Pırlantaların, elmasa ışık ve güzellik vermesi için sonradan, II. Mahmud tarafından dizdirildiği sanılıyor. Elmasa kesiminin 
oval olması ve kaşığa benzemesinden dolayı 'Kaşıkçı Elması' adı verildiği belirtiliyor. Kaşıkçı Elması, 17'nci yüzyıldan bu yana 
saray hazinesinde. 
DOKUZUNCU Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile AKP iktidarını eleştirdi. Demirel, Türk 
siyasi hayatında 40 yılda neler yaptığı yönündeki eleştirilere Başbakan Erdoğan'ı hedef alarak, “Böyle soranlara ben de 
soruyorum. Böyle diyenler boşboğazlık yapıyor. İnkarcılık yapıyor. Siz de çıkın şunları yaptık deyin'' dedi. Erken seçimi savunan 
Demirel, bir soru üzerine “Cumhurbaşkanı olsaydım Hamas'ı ziyerete gitmezdim. Hamas terör örgütüdür'' diye konuştu. 
Demirel, Kayseri’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı kıskanıp kıskanmadığına ilişkin bir soruya, “Ben, maraton koştum. 
Başbakan ise, daha 100 metre koştu. Böyle bir rahatsızlığım yok'' dedi. Kendisinin Türk siyasi hayatının 40 yılında ne yaptığını 
soranlar için Demirel, “Böyle soranlara ben de soruyorum. Böyle diyenler boşboğazlık yapıyor. İnkarcılık yapıyor'' dedi. Demirel, 
hükümetin herkesle kavgalı olduğunu söyledi. 

11 Haziran 2006 TUNCELİ merkeze bağlı Geyiksuyu beldesinde operasyona çıkan askeri birliğe PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda 2 
güvenlik görevlisi şehit oldu. 3’ü ağır 5 güvenlik görevlisi de yaralandı. Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. 

15 Haziran 2006 AB Dönem Başkanı Avusturya’nın başkenti Viyana’da açılan "Avrupa Tarihi" sergisinde "skandal" yaşandı. Sergideki Türkiye ve 
Kıbrıs Türklerine yönelik aşağılayıcı fotoğrafların tepki topladığı bildirildi. ABHaber’e göre, "Avrupa Tarihi" sergisinde yer alan 
Türkiye ve Kıbrıs Türklerine yönelik "aşağılayıcı" fotoğraflar tepki topladı. Serginin devlet ve hükümet başkanlarının tanıtıldığı 
bölümünde Kıbrıs Rum lideri Tassos Papadopoulos’un fotoğrafı yer alırken, KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer’in fotoğrafının 
üzeri bir kağıt ile örtülü bulunuyor. Bu arada, Türkiye’nin bulunduğu bölümde ise özellikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı 
Sudan’da Arap Ligi zirvesinde gösteren fotoğraf yer alıyor. Türkiye’nin AB üyeliğine olumsuz yaklaşan Avusturya Başkanı 
Wolfgang Schüssel tarafından törenle açılan sergiye Avusturyalı milletvekillerinden de tepki geldi. Avrupa Parlamentosu (AP) 
Sosyalist Grup üyesi Hannes Swoboda, Avusturya’nın Türkiye ve Türklere yönelik önyargılı ve dışlayıcı tutumunu eleştirirken, 
bunda yazılı ve görsel medyanın da büyük sorumluluğu olduğunu vurguladı. Swoboda, "Böyle taraflı ve önyargılı yaklaşımlar, 
yazılı ve görsel basındaki Türkiye karşıtı yayınlar olursa, tabii ki toplumun yüzde 80’i Türkiye’ye muhalif olur" dedi. Avrupa 
Liberal Partisi’nin Avusturya’daki Gençlik Kolları Genel Sekreteri Kyrill Lapin de, ABHaber’in sorularını yanıtlarken, Avusturya’da 
Türkiye konusunda siyasiler tarafından gündeme taşınan söylemlerin önyargılı ve çoğu kez gerçeklerle hiç bir alakası olmadığını 
söyledi. 

18 Haziran 2006 Türkiye ile Yunanistan arasında kurulması kararlaştırılan "kırmız hat" gibi önlemlerin etkinliğinin kuşkulu olduğu savunuldu. 
Washington Times gazetesi, Türk hükümeti ile laik güçler arasındaki çatışmanın büyük bir istikrarsızlık faktörü olduğunu, 
durumunu sakinleştirmeyeceği iddiasında bulundu. Gazete, bir analistin "Türk siyasi sistemi krize girdiğinde şok dalgaları, 



Yunanistan ve Kıbrıs’ta hissediliyor" değerlendirmesine yer verdi. Washington Times gazetesi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
Ege sorunlarını "Bölünme Ege Cenneti’ni Bozuyor" başlıklı haber yorumunda Yunan perspektifi ve Yunan tezlerini öne sürerek 
değerlendirdi. Yunan basını ve Atina’da görev yapan diplomatların Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan 
gerginliklerin ardından Eskişehir ile Larissa arasında kurulması kararlaştırılan "kırmızı hat" gibi önlemlerin etkinliği konusunda 
teredütleri olduğunu kaydeden gazete, Yunanlıların yüzde 68’inin iki ülke arasındaki en ciddi sorun olarak Ege sorununu 
gördüğünü gösteren son kamuoyu yoklamalarına dikkat çekti. ABD’li gazete, Yunan generallerinin "Türkiye’nin havadaki 
üstünlüğü" konusunda kaygılı olduklarını keydederken NATO üyeliğinin, iki ülke arasındaki düşmanlık açısından pek bir etkisi 
olmadığını belirtti. "Sovyetler Birliği’nin dağılmasından beri ’Tek bir tehdit var ve bu, Türkiye’den gelen tehdittir’ Yunan 
Savunma Bakanlığı’nın parolası haline geldi" diye yazan gazete şöyle devam etti. "Yunanistan’da Türkiye ile ilgili siyasi angılama 
şudur: Ankara bir krizden başka bir krize sendeliyor ve işler evde zor haline geldiğinde hükümet krizleri ’ihraç’ etme eğilimini 
gösteriyor. Bir Yunan analistine göre, ’Türkiye, daha istikrarsız haline gelecek ve Türkiye’nin siyasi sistemi krize girerse şok 
dalgaları Yunanistan ve Kıbrıs’da da hissediliyor."       
AKP/LAİKLER MÜCADELESİ 
 
Gazete, Türkiye’de halen AKP ile laikler arasında bir mücadele yaşandığını belirterek, "Halen Türkiye’de var olan Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam eğilimli hükümeti ile laik güçler arasındaki mücadele ve Kürt ayrılıkçıları ile çatışmaların yeniden 
başlaması, Yunanistan’da, Ege’deki durumu sakınleştirmesi pek beklenmeyen büyük bir istikrarsızlık faktörü olarak görülüyor" 
yorumunu yaptı. 
Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu’nun Yunan hükümetinin bekleyebileceği en iyisinin "Gelecekte daha somut 
gelişmelere yol açabilecek kalıcı bir diyalog" olduğu yolundaki değerlendirmesine de yer veren gazete, iki ülke arasındaki kara 
suları sorununa dikkat çekerken de Türk Parlamentosu’nun 1995 yılında Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkartmasının bir 
"savaş nedeni" olacağı kararını verdiğini belirterek "Şimdiye kadar Yunanistan, Türkiye’yi, bazılarının siyasi dinamit gibi gördüğü 
bu tehditten vazgeçmeye ikna edemedi" diye yazdı. 

20 Haziran 2006 Teslim olan PKK'lı teröristten şok itiraflar  
 
Özgür CEBE/DİYARBAKIR, (DHA) 
       
TERÖR örgütü PKK'nın Diyarbakır- Bingöl- Muş bölgesinden sorumlusu ‘Rubar’ kod adlı Seyfettin Işık'ın korumalığını yapan ve 6 
Mayıs'ta Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde güvenlik güçlerine teslim olan ‘Amed’ kod adlı 19 yaşındaki Ferit Çetin, örgütün yeni eylem 
planlarıyla ilgili güvenlik güçlerine önemli itiraflarda bulundu. Mayın konusunda uzman olduğunu söyleyen Ferit Çetin, 
teröristlerce döşenen uzaktan kumandalı mayınların sırlarını da anlattı. Hakkında Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 yıl 
hapis cezası istemiyle dava açılan ve Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ferit Çetin, teslim olduktan sonra güvenlik 
güçlerine verdiği ifadede, 2001 yılında İsveç'e gitme hayaliyle terör örgütü PKK'ya katıldığını söyledi. Ferit Çetin, “Bana ‘Kuzey 
Irak da Avrupa gibidir’ denilerek İran'dan PKK kamplarına götürüldüm. Kaçakçılarla sınırı geçtik. Urmiye'de İran istihbarat 
örgütü İttihat elemanları bizi karşıladı. Şino kentine kadar bize refakat ettiler. Sonra İttihat'a ait ciplerle Irak sınırına getirildik. 
Hınere, Hakurk, Zap kamplarında kaldım. Hınere'de Duran Kalkan'ın korumasıyken Lice'ye gönderildim. Bölge sorumlusu 
Seyfettin Işık'ın koruması oldum'' dedi. 
UZAKTAN KUMANDALI MAYINLARI ANLATTI 
2006 sonuna kadar Güneydoğu'da eylemlerin tırmandırılması yönünde tüm birimlere telsiz talimatı geldiğini, bölge 
sorumlusunun koruması olduğu için kendisinin bunu bizzat duyduğunu belirten Çetin, şunları söyledi: 



“Zayiatsız mayınlama tipi eylemlerin artırılması planlandı. Abalı karakolundaki rütbelilere ait 2 sivil aracın Tapantepe bölgesinde 
pusuya düşürülmesi planlandı. Başarısız mayınlama eylemleri üst komutanlığa bildirilmez. Mayınlama eylemlerine karşı F- 16 
uçaklar asfalt yola alçak uçuş yaparak değişik frekanslardan telsiz sinyali gönderip uzaktan kumandalı mayınları patlatıyor ama 
etkili olmuyor. Aselsan, Kobra veya Motorola telsiz ile parazit mandallama yöntemiyle tuzakladığımız mayınları askerler tespit 
etti. Şehit Remzi bölgesindeki operasyonda 18 ayrı noktada tuzaklanmış mayınlar bu yöntemle erken patlatılınca örgüt, çift 
cihaz yöntemi geliştirdi. Bir patlayıcıya iki adet el telsizi bağlanıyor ve uygun mesafeden telsizin mandalına aynı anda basılarak 
patlatılıyor. Bu sistemin önüne geçilmesi mümkün değil.'' 
HEDEF, 1 HAFTA BEKLENİYOR 
Dedektörle mayın aramanın başarısız olduğunu belirten Çetin, yola döşenen patlayıcının araç iç lastiğine sarıldığını, dedektörün 
bunu tespit edemediğini, hedefin mayını tespit ettiği taktirde ise zaten etkili bölgeye girdiğinden mayının hemen patlatıldığını 
söyledi. Mayınlamaların gece yapıldığını, bunu ateşleyecek teröristin hedefi bazen 1 haftadan fazla beklediğini kaydeden Çetin 
şöyle devam etti: “Operasyonları telsiz cihazlarından takip ederek tedbir alıyoruz. Özellikle gece geç saatlerde asker 
telsizlerinde kriptosuz disiplinsiz konuşmalar oluyor. Cihazların hangi karakola ait olduğunu tespit için sürekli dinliyoruz. Karakol 
kodlarının isimleri sürekli değişiyor fakat kod aynıdır. Yazıkonak Karakolu'nun kodu hep 110'dur. Karakolun baş telsiz kodu 
‘Kale- 110’dur. Karakol komutanı ‘111’, komutan yardımcısı ‘112’dir. Bir birliğe helikopter gelmesi operasyon başlayacağını 
gösterir. Sikorsky’ler yalnız ve keşif amaçlı uçar. Kobra’lar ise 2’li olarak grubun tespiti ve imhası için uçar. Eğer karakollarda 
gece ışık yanıyorsa termal kameralar görüntü alamaz. Alsa da görüntü kalitesi çok düşer. Eğer ışıklar sönmüşse termalin 
çalıştığını anlıyoruz ve buna göre tedbir alıyoruz.'' 
MEKAP GİYMEK YASAK 
İz takibini önlemek için 2006 yılından itibaren Mekap marka ayakkabıların örgütçe yasaklandığını, değişik spor ayakkabıların 
tercih edildiğini belirten Çetin, ifadesine şöyle devam etti: 
“İz takip köpekleri kokuyu izliyor. İdrar kokusu aldığında diğer kokuları kaybediyor. Köpek takibi sırasında kaçtığımız yol 
güzergahına idrar yapılır. Askerlere ait köpekler gece havlayarak yaklaşır ancak sürekli silah görmeye alışkın oldukları için 
havlamayı bırakır. Özellikle asker mevzilerine sızmalarda köpekler ağız ve burundan yayılan nefes kokusunu çok iyi aldığından 
ağız ve burun kapatılarak sızma yapılır. Güvenlik kuvvetlerinin hareketleri gece görüşlü cihazlarla izlenir. Şu anda Lice 
kırsalındaki Zengesor, Merşintepe, Kermiş boğazı, Keltepe zirveleri mayınlıdır. Yaz aylarında basma düzenekli mayınlar toplanır. 
Köylüler yaylaya çıktığı için risklidir. Ancak uzaktan kumandalı olanlar operasyon riskine karşı sürekli bulundurulur ve ayda bir 
pilleri değiştirilir. Helikopterlerin indiği noktalara uzaktan kumandalı mayınlar yerleştirildi. Her PKK komutanında bir Yaesu 
marka telsiz var.'' PKK'ya cahilliğinden katıldığını, uğruna verdiği mücadelenin hayal olduğunu gördüğü için teslim olduğunu 
kaydeden ve Lice kırsalındaki 9 silahlı eyleme katılan PKK'lıların kimlikleri konusunda bilgiler veren Çetin'in yargılanmasına 
önümüzdeki günlerde başlanacak. 

21 Haziran 2006 İSTANBUL SERBEST PİYASA Salı Alış Salı Satış Çarşamba Alış Çarşamba Satış 

ABD Doları 1,6160 1,6230 1,6500 1,6650 

Avro 2,0300 2,0370 2,0900 2,1050 

İng. Sterlini 2,9450 2,9800 3,0250 3,0750 
 

22 Haziran 2006 Her zaman iddia ettiğim gibi “sert” açıklamalar yapan Türk siyasetçisi “anında” AB(D) tarafından “cezalandırılıyor”. Bunun RTE 



dahi olması bir şey ifade etmez çünkü Türkiye zarar görüyor. Zeki bir Devlet adamı “diğerlerinden” her zaman bir adım öndedir. 
Atatürk bu konuda gerçekten örnek alınmalı… 
Hükümetin yabancı yatırımcıya stopajı sıfıra indirileceğini açıklaması günün ilk yarısında borsaya olumlu yansırken, dolar ve 
faizdeki düşüş hareketi kısa sürdü. Dolar dünkü seviyeyi de aşarak 1,7000 YTL'ye ulaştı. İMKB Ulusal 100 Endeksi, 2. seansta 
459,61 puan azalarak 34.228,99 puandan kapandı. Hisse senetleri 2. seansta ortalama yüzde 1,32 değer kaybetti.    

23 Haziran 2006 Merkez Bankası, döviz piyasalarına 10 gün arayla satış yönünde ikinci defa müdahalede bulundu. 1.7000 YTL'yi aşan dolar 
müdahalenin ardından 1.6950 YTL'ye geriledi. Ancak dolar, 1.7450 YTL'yi gördü, böylece Mart 2003’ten bu yana en yüksek 
düzeye çıktı. İstanbul serbest piyasada kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,7300 oldu. Para Politikası Kurulu yeni önlemler 
almak amacıyla olağanüstü toplanma kararı aldı... Borsa günün tamamında 1.096,69 puan geriledi...  
 
Eski Başbakan Mesut Yılmaz ile eski Devlet Bakanı Güneş Taner'in 'Tükbank ihalesine fesat karıştırmak' iddiasıyla Yüce Divan'da 
yargılandığı davada beraat kararı çıkmadı. Eski Başbakan Mesut Yılmaz ile Devlet Bakanı Güneş Taner’in, "ihaleye fesat 
karıştırmak" suçundan yargılandıkları dava "Rahşan Ecevit affına" dayanılarak kesin hükme bağlanmayıp ertelendi. 

27 Haziran 2006 Dünyanın önde gelen müzik yapımcılarından Arif Mardin’in ölümü, dünya basınında da geniş yankı buldu. Mardin’in pankreas 
kanserine yenik düştüğü haberi, Avusturalya’dan Amerika’ya, Kanada’dan Katar’a kadar pek çok ülkede haber oldu. 

28 Haziran 2006 Doğru söze ne denir… Başbakan Recep Tayip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) genel kurul 
toplantılarında yaptığı konuşmanın ardından söz alan Danimarkalı radikal sol üyesi Rune Lund'un açıklamalarına sert tepki 
gösterdi. Başbakan Erdoğan'ın genel kuruldaki konuşmasının ardından ''ifade özgürlüğü ve dini inanışlara saygı'' konulu rapor 
tartışıldı. Radikal sol grup adına söz alan Danimarkalı Lund, konuşmasında, ''ifade özgürlüğü adına kendisinin, Türklerin 
Ermenilere soykırım yaptığını, Kıbrıs'ı işgal ettiğini ve Kürtlere zulüm yaptığını söyleme hakkı olması gerektiğini'' ileri sürdü. 
Siyasi gruplar adına yapılan konuşmalardan sonra tekrar söz alan Başbakan Erdoğan, Danimarkalı parlamenterin sözüne atıfta 
bulunarak, ''hakaret ve eleştiri özgürlüğü kavramları birbirlerine karıştırılmamalı'' dedi. Erdoğan, ''Danimarkalı milletvekili 
Ermeni soykırımı olduğunu söylüyor, bu konuda söylediklerinin bilimsel verilere dayanması gerekir, aksi takdirde bu kişinin 
kendi aczini gösterir'' diye konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin, sözde Ermeni soykırımını tarihçiler tarafından bilimsel bir biçimde 
araştırılması için getirdiği öneriye de dikkati çekti ve bu önerinin şu ana kadar yanıtsız kaldığını belirtti. Erdoğan, genel 
kuruldaki oturumda söz alan muhafazakâr milletvekilin, ''Saygı özgürlüğü, özgürlük saygıyı getirir'' ifadesini yürekten katıldığını 
söyledi. Erdoğan, konuşmasında bir milletvekilinin, ''Tanrı soykırımlara neden izin verdi'' şeklindeki ifadesine de tepki gösterdi 
ve ''Dinimizde soykırım yoktur, biz yaradılanı yaradandan dolayı severiz. Tüm yaradılanlara yeryüzünde Allah'ın eseridir deriz, o 
nedenle tüm yaratılanları severiz'' diye konuştu. 

29 Haziran 2006 AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, Rum kesimi konusunda harekete geçmeyi reddetmesi nedeniyle 
Türkiye ile üyelik müzakerelerinin tamamen askıya alınabileceğini söyledi. 

31 Haziran 2006 BİNGÖL'ün Genç İlçesi'nde teröristlerin döşediği uzaktan kumandalı mayın, devriye görevine çıkan askerlerin geçişi sırasında 
patlatıldı. Saldırıda Yeniyazı Jandarma Karakolu Komutanı Astsubay Kazım Faydacı ile Jandarma Er Ali Er şehit oldu, 6 asker de 
yaralandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Genç İlçesi Yeniyazı Köyü Jandarma Karakolu'na dün gece saat 21.45 
sıralarında bir grup PKK’lı terörist tarafından makineli tüfeklerle taciz ateşi açıldı. Karakolda bulunan askerlerin ateşe karşılık 
vermesi sonucu PKK'lı teröristler kaçtı. Teröristler, araziye döşedikleri uzaktan kumandalı mayını, sabah saatlerinde karakol 
çevresinde arazi arama- tarama görevine çıkan askerlerin geçişi sırasında patlattı. Patlama sonucu Karakol Komutanı Astsubay 
Kazım Faydacı ile Jandarma Er Ali Er olay yerinde şehit oldu, 6 asker de yaralandı. Yaralı askerlerden 4'ü helikopterle Diyarbakır 
Asker Hastanesi'ne 1'i de Elazığ Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir asker ise ayakta tedavi gördü. Güvenlik güçleri saldırının 



ardından kaçan tetöristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlattı. Şehit Karakol Komutanı 
Astsubay Kazım Faydacı Kayseri'de, Jandarma Er Ali Er de İzmir'de toprağa verilecek. 

3 Temmuz 2006 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın Haziran ayında tüketici fiyatları (TÜFE) yüzde 0,34, üretici fiyatları 
(ÜFE) ise yüzde 4,02 arttı. 

5 Temmuz 2006 DİYARBAKIR’ın Kulp İlçesi kırsalında arama yapan güvenlik güçleri 20 ayrı noktada Hint keneviri ekildiğini belirledi. Esrar elde 
etmek üzere ekilen kenevirler köy korucuları tarafından söküldü ve yakılarak imha edildi. 

6 Temmuz 2006 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın Türkiye hakkında yaptığı şikayetle ilgili 
kararında, ifade özgürlüğü ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği görüşüne vardı. 

8 Temmuz 2006 Tunceli Bedensel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın da katılımıyla yapılan açılış töreninde kız 
öğrenciler, bu kez başörtülerini türban gibi bağlayarak folklor gösterisi sundu. 

12 Temmuz 2006 Seydişehir Alüminyum Fabrikasının atık barajında yapılan araştırmada uzay yakıt aracı ile petrolün uç ürünlere ayrılmasında ve 
batarya yapımında kullanılabilecek yaklaşık 13 bin ton ağırlığında, 20.8 milyar dolarlık 16 farklı nadir toprak elementi tespit 
edildi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Konya Jeoloji 
Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fethullah Arık, 2004 yılının eylül ayında Seydişehir Alüminyum Fabrikasının atık 
barajındaki çamurda, nadir toprak elementleri üzerinde bilimsel araştırmaya başladıklarını söyledi. Yaklaşık 2 yıl süren bu 
çalışmanın sonucunda kendilerini de şaşırtan hazinenin varlığını tespit ettiklerini bildiren Arık, ham alüminyumda binde 1, atık 
çamurunda ise binde 2 oranında 16 farklı nadir toprak elementi belirlediklerini ifade etti. 

16 Temmuz 2006 SİİRT’in Eruh ilçesi kırsal kesiminde dün gece güvenlik kuvvetleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 7’si asker, 1’i 
korucu 8 güvenlik görevlisi şehit oldu. Bölgede operasyonlar devam ediyor. 

18 Temmuz 2006 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Büyükelçisi Ross Wilson’un açıklamalarına tepki göstererek, “Büyükelçinin yapmış olduğu 
açıklama eğer doğruysa, bilemiyorum, çok çok yanlış bir açıklama"  “Böyle bir şeyin kararını sayın büyükelçi veya büyükelçiler 
veremez. Bu kararı Türkiye Cumhuriyeti yetkili kurulları verir. Ve kararımızı biz veririz, uygularız. Nedir? İlgili ülkeler varsa arzu 
ederiz ki bu ilgili ülkelerle beraber verelim. Verilmediği zaman gereğini yaparız“ dedi. 

20 Temmuz 2006 Emniyet Genel Müdürü bir genelge yayınlayarak, Atabeyler operasyonunda yaşanan “askere gözaltı" uygulamasına son verdi. 
Genelgede terör, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suçlar ve cinayet gibi ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda 
suçüstü hali olsa dahi polisin, bir askeri ya da silahlı kuvvetlerde görevli bir sivili gözaltına alamayacağı bildirildi. Şahsi bir suç 
işlediğinden şüphe edilen askerin, polis karakoluna ya da herhangi bir şubeye alınamayacağı vurgulanan genelgede, “Suçüstü 
halinde dahi şüpheli asker olay yerinde bekletilip inzibata olay yerinde teslim edilecek" denildi. 

21 Temmuz 2006 HAKKARİ’nin Şemdinli İlçesi’nde Irak sınırında bulunan karakoldan terhis olan askerleri taşıyan helikoptere bu sabah PKK’lı 
teröristler tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Roketatar isabet etmezken, uzunlu namlulu silahlardan 
çıkan bir kurşunla teskere alan erlerden Hüseyin Ay şehit düştü. 

23 Temmuz 2006 PKK’ın artan saldırıları karşısında ABD Başkanı George W. Bush’un Türkiye’den "sabır" istediğini ancak bu sabrın taşabileceği 
uyarısı yapıldı. Newsweek dergisi, "bölge savaşlarında yeni bir cephenin açılabileceği" yorumunu yaptı. 

25 Temmuz 2006 ERZURUM'da 11 yıl boyunca kadrolu imamlık yaptıktan sonra, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nde kayıt memuru görevine 
getirilen Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın akrabası 34 yaşındaki Hüseyin Kutan, Gümüşhane Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı 
oldu. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Bölümü'nü bitiren, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'un 7 Temmuz 
2006 tarihli yazısı ile bu göreve hiçbir sınava girmeden atanan Hüseyin Kutan, “Yakında yeni görevime başlayacağım. Bakan 



Akdağ, annemin dayısının oğludur. Yemin ediyorum ki, herhangi bir torpil yok. Birinci sınıf bir devlet memuruyum. Aslında 
benim pozisyonumun Ankara’da bir daire başkanlığı olması gerekir'' dedi. 

27 Temmuz 2006 İsrail botlarının tacizine uğrayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Akçakoca feribotu Mersin'e geldi. Şok iddialarda bulunan 
feribot başmühendisi Semih Soylu, İsrail hücumbotlarının tacizinden hükümetin zamanında girişimiyle kazasız kurtulduklarını 
belirtti. Soylu “Bizim gibi TCG İskenderun Gemisi de taciz edildi. Konuşmaları telsizden duydum. O geminin komutanı 'Ben 
emirlerimi sizden değil Türkiye Cumhuriyeti'nden, amirlerimden alırım’ cevabını verdi. Bizim göğsümüzü kabartan bu 
konuşmaya İsrailliler çok kızdı'' dedi. 
Dolar daha da düşebilir  
Piyasalara ciddi para girişi olduğunu belirten uzmanlar dolardaki düşüş eğiliminin 1,48 - 1,50 seviyesine ka-dar sürebileceğini 
belirtiyorlar Son 

31 Temmuz 2006 Cumhurbaşkanı Sezer, Genelkurmay Başkanlığı’na 30 Ağustos 2006 gününden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın atanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararını imzaladı. 

3 Ağustos 2006 Enflasyonda beklenen düşüş olmadı. Enflasyon TÜFE'de yüzde 11,69, ÜFE'de yüzde 14,34'e çıktı. 

6 Ağustos 2006 Gümüşhane'de askeri araca PKK'lı teröristlerin ateş açması sonucu 3 asker şehit oldu, 8'i yaralandı 

8 Ağustos 2006 Adana'daki İncirlik Üssü'nden Mersin Taşucu'ndaki NATO Limanı'na 15 TIR dolusu askeri mühimmat sevkıyatı yapıldı. ABD Hava 
Kuvvetleri'ne ait mühimmatın nereye gönderileceği açıklanmadı. 

9 Ağustos 2006 Zemin etüdü yapan özel bir inşaat şirketinin sondaj aleti, İstanbul Metrosu'nun Mecidiyeköy bölümünde tavanı deldi. Buradan 
tünele sarkan borulara çarpan tren hasar gördü. 

12 Ağustos 2006 Irak Başbakanlık bürosu, hükümetin, terör örgütü PKK'nın başkent Bağdat'taki bürolarını kapatma kararı aldığını ve faaliyetlerini 
yasakladığını açıkladı. 

13 Ağustos 2006 Türkiye genelinde bugün meydana gelen kazalarda 24 kişi öldü. Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından yola yerleştirilen bomba 
ile hayatını kaybeden özel harekatçı polis memuru Abdulgafur Erkan'ın, 11 yıl önce Erzurum'da ağır yaralandığı ve öldü 
sanılarak morga konulacakken son anda yaşadığı anlaşılarak kurtarıldığı ortaya çıktı. 

14 Ağustos 2006 Depreme hazır değiliz. 17 Ağustos yaklaşırken İstanbul'un depreme hazır olup olmadığı tartışılıyor. 

15 Ağustos 2006 ABD'nin Adana Konsolosu Eric F. Green, Türkiye'nin PKK''ya karşı Kuzey Irak'ta olası operasyonuna sıcak bakmadıklarını 
söyledi. 

17 Ağustos 2006 Denizler can çekişiyor. İ.Ü.'nün araştırmasına göre Ege ve Akdeniz başta olmak üzere denizler büyük bir kirlilikle karşı karşıya. 

20 Ağustos 2006 Kaş ve Selçuk'taki yangınlar iki gündür söndürülemedi. Meryemana Evi'ndeki bin turist bir süre alevler arasında mahsur kaldı. 
Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen bir düğünde havaya ateş açanlardan biri diğerinin ölümüne neden oldu. 

21 Ağustos 2006 Antalya'nın Manavgat İlçesi'ne bağlı Bucakşıhlar Köyü yakınlarında sabah saatlerinde başlayan orman yangını 300 haneli 
Dikmen Köyü'ne ulaştı. Dikmen Köyü'nün tamamı jandarma ekipleri tarafından boşaltılırken, yangında kenar mahalledeki bir 
kaç ev hasar gördü. Antalya yanmaya devam ediyor. Termometreler öğle saatlerinde sıcaklığı 50 derece olarak gösterdi. Nem 
oranı yüzde 86 oldu. 

22 Ağustos 2006 Dünya Şampiyonası'ndaki ilk iki maçını kazanan 12 Dev Adam, C Grubu'ndaki kritik maçta Brezilya'yı da 73-71 yendi ve 
gruptan çıkmayı garantiledi. A Milliler, bu galibiyetle hem Sambacılar'dan 4 yıl öncenin rövanşını aldı, hem de grup liderliği 
yolunda büyük avantaj yakaladı. 



25 Ağustos 2006 Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sert 
mesajlar verdi.  

Büyükanıt, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkisizleştirilmek istendiğini bu çabaların son dönemde artırıldığını söyledi. Bu çabaların 
Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısından rahatsız olan çevreler tarafından yapıldığını vurgulayan Orgeneral Büyükanıt, 
mücadelerinin kararlılıkla süreceğini kaydetti. Konuşmasının son bölümünü teşekkürlere ayıran Büyükanıt'ın Cumhurbaşkanı 
Ahmet Necdet Sezer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ve diğer komutanlara uzun uzun teşekkür ederken, törende 
bulunan Başbakan Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmemesi dikkati çekti.  

28 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanlığı görevini devralacak olan Orgeneral Büyükanıt, dünkü törende yaptığı konuşmada özetle 
şu mesajları verdi: 

İDDİALARA YANIT Meslek yaşantım süresince benimsediğim ilke, bir asker için en büyük ödülün, şerefle tamamlanmış görev 
olduğudur. Dünyanın en eski Kara Kuvvetlerinden birinin komutanlığını devrettiğim bu günde, bu ödülü hak edip etmediğim, 
elbetteki yüce Türk ulusunun ve değerli silah arkadaşlarımın takdirleridir.  

TSK ETKİSİZLEŞTİRİLMEK İSTENİYOR Son yıllarda, "Türkiye'de askerin rolü" genel ifadesinden hareketle, TSK'nın özellikle 
anayasanın üç ve dördüncü maddelerinde belirtilen sorumluluklarında etkisiz hale getirilme çabaları ön plana çıkmış 
bulunmaktadır. Açıkça ifade etmem gerekir ki, bu çevreler, ya Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısından rahatsızdırlar ya da 
Türkiye Cumhuriyetini başka bir tür cumhuriyete dönüştürme hayalini düşlemektedirler veya her iki düşünceyi de hayata 
geçirmeye çalışmaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devletin kurumları ve bu kurumlarından biri olan TSK var olduğu 
sürece, gördükleri bu rüya gerçek olmayacaktır. 

SALDIRILAR KINANACAKTIR Terörle mücadelemiz, artan bir kararlılıkla ve taviz vermeksizin devam edecektir. Bazı çevreleri 
rahatsız eden de bu kararlılığımızı anlamış bulunmalarıdır. Yaşadığımız çağda, terörle mücadele, evrensel boyutta bir 
mücadeledir. Bu mücadeleyi sürdürenler yasaların kendilerine verdikleri yetkiler çerçevesinde görevlerini yerine getirmeye 
çalışmakta ve gerektiğinde bu uğurda canlarını vermektedirler. Durum böyleyken her fırsatta, terörle mücadele eden 
insanlarımıza yapılan saldırılar, her halde tarihe kötü örnek olarak geçecektir ve nefretle kınanacaktır. 

ÜNİTER YAPI BOZULMAYACAK Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısının terörle ortadan kaldırılamayacağını anlayan bazı 
mihrakların terörü demokrasi ve insan hakları, özgürlük gibi medeni dünyanın ortak değer yargıları ile kamufle etmek dahil, 
diğer yollarla üniter yapıyı bozma girişimleridir. 

DEĞİŞMEZ İLKELER Atatürk'ün, "Cumhuriyeti kuranlar, onu korumaya da muktedir olmalıdırlar" şeklindeki ifadesi, yalnız 
askerin değil, tüm ulusun rehberi durumundadır. Türkiye Cumhuriyeti, üniter, laik, demokratik sosyal bir hukuk devletidir. Böyle 



kalmaya ve tüm gelişimi bu yönde sağlamaya devam edecektir.  

İĞRENÇ SALDIRILAR YAPILIYOR Yaşadığımız günlerde, canlarını bu güzel yurdumuz için feda etmeye yemin etmiş 
askerlerimize ve onların komutanlarına karşı inanılmaz iğrençlikte saldırılar yapılmaktadır. Bu yasa dışı, ahlak dışı, akıl dışı 
saldırıları yapanlar, yarattıkları iğrenç bataklıkta boğulacaklardır. Bir söz vardır: Rüzgar küçük ateşleri söndürür, büyük ateşleri 
daha da büyütür. Benim ve değerli arkadaşlarımın kalplerinde, ulus ve vatana hizmet yolunda çok büyük bir ateş yanmaktadır. 

HESAP VERECEKLER Bu tür gayretler ne Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti değiştirebilir ne de ülkeyi bölebilir. Zamanı 
geldiğinde yasalar çerçevesinde bu kişiler ve gruplar, gereken hesabı verirler ve vereceklerdir.  

KİMSE ZARAR VEREMEZ Hiçkimse, hiçbir kurum, insan hakları, özgürlük, demokrasi gibi insanlığın yüksek değerlerini teşkil 
eden kavramların arkasına saklanarak, bu ülkeye ve insanlarına zarar veremez. Bu yüksek değerleri, sahip oldukları bölücü ve 
irticai düşüncelere alet ederek, ülkenin rejimi aleyhine kullanamazlar ve kullanamayacaklardır. 

EŞİNE TEŞEKKÜR Tüm enerjimi, uzun meslek yaşantımın her safhasına yansıtmamı sağlayan, tüm güçlüklere benimle beraber 
göğüs geren ve bundan sonra da desteğini esirgemeyeceğinden emin olduğum sevgili eşime, huzurlarımızda ve yüksek 
müsadelerinizle şükranlarımı sunmayı borç bilirim. 

BAŞBAKANA TEŞEKKÜR YOK Büyükanıt, Cumhurbaşkanı ve eşine, tüm konuklara, genelkurmay başkanı ve eşine, 
komutanlara ve hanımefendilere, silah arkadaşlarına, kara kuvvetlerinin personeline teşekkür etti. Büyükanıt, "Başbakan"ın 
adını anmayarak Erdoğan'ı "Tüm konuklar" bölümüne dahil etmiş oldu.  

ORDUNUN KÜÇÜLMESİ YANLIŞ ANLAŞILDI 

Geçtiğimiz günlerde basın ve yayın organlarında, aylar önce bir savunma dergisine vermiş olduğum beyanata atfen Türk kara 
Kuvvetleri Komutanlığı'nın yüzde 30 oranında küçüleceği yer almıştır. Bu husus yanlış anlamalara sebep olabilir. Verdiğim 
beyanatta ifade ettiğim rakam yüzde 30 değil, yüzde 20-30 şeklindedir. Ancak dergide yayınlananın tam olarak okunduğunda 
bunun modernizasyon ile etkinliği daha da artırarak küçülme olduğu görülecektir. Yoksa asla, Kara Kuvvetleri'nin modaya 
uyarak cılızlaşması değildir. 

ASKERLİK KISALMAYACAK  

Bir tugayı, modernizasyon projesi ile üç tugay eşidi muharebe etkinlik düzeyine getirebilirseniz, en azından bir tugayı 
kaldırabilirsiniz. Temel felsefemiz ve yaklaşımımız budur. Bu projenin, askerlik süresinin kısaltılması ile ilgisi de kesinlikle 
bulunmamaktadır. Bu hususu, askerlik süresinin kısaltılması ile ilişkilendirmek, en azından bir yanlıştır. 2003'te, mecburi 



askerlik hizmetini üç ay kısaltarak, asker mevcudunu yüzde 20 azalttık ve barış kadrolarımızda yüzde 20 azaltma yaptık. 
Askerlik süresinin bir kez daha kısaltılması kesinlikle sözkonusu değildir. Kimse böyle bir beklenti içinde olmasın. 

ALMANYA'DAN TANK ALIYORUZ  

Modern tank üretimine kadar geçebilecek süre içinde, zırhlı birlik ihtiyaçlarımız için Almanya'dan, Leopard-2 A4 tanklarını 
alıyoruz. Bu tanklar, Türkiye'ye gelmeye başlamıştır ve zırhlı gücümüze önemli katkı sağlayacaktır.  

 
BAŞBUĞ: 'KARARSIZLIKLAR TERÖRÜ BESLER' 

Orgeneral Büyükanıt'tan Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini devralan Orgeneral İlker Başbuğ da güvenlik konseptinin 
küreselleşmeyle birlikte değiştiğini ifade ederek, Türkiye'nin "küresel düşünüp, ulusal hareket etmek" durumunda olduğunu 
belirtti. 

Türkiye'nin geniş bir tehdit yelpazesiyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Org. Başbuğ, "Ege ve Doğu Akdeniz'deki dengelerin 
değiştirilme çabası ve  uluslararası anlaşmalardan doğan kazanımlara zarar verecek davranışların Türkiye'nin güvenliğini 
etkileyebilecek simetrik riskleri oluşturduğuna" dikkat çekti. Bu gibi risklerin Türkiye'nin güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip 
olmasını zaruri kıldığını belirten Başbuğ, "Teknolojik olanaklardan yararlanarak, modüler ve esnek her ortamda görev 
yapabilecek bir gücün oluşturulması göz önünde bulundurulacaktır" dedi.  

Türk Silahlı Kuvvetler'in yıpratılmaya çalışıldığını ve bölücü terör örgütünün de amaçlarına ulaşmak için demokrasiyi 
kullandığına dikkat çekerek, "Terör örgütünün etkinliği bitirilene kadar operasyonlar sürecektir. Kararsızlıklar bölücü terör 
örgütlerinin umudunu besler" diye konuştu. 

Terör örgütünü amacının propaganda yapmak olduğunu ifade eden Başbuğ, bu konuda medyaya büyük görev düştüğünü 
söyledi. 

26 Ağustos 2006 Litvanya, Avustralya, Brezilya ve Katar'ı yenen Yunanistan'a ise şanssız bir şekilde kaybeden A Milliler, Saitama'daki maçta NBA 
oyuncularından kurulu Slovenya'yı nefesleri kesen maçta 90-84 yendi adını son 8 takım arasına yazdırdı. 

27 Ağustos 2006 Konya'da akaryakıt istasyonunda park eden kamyonun gölgesinde yakılan tüp patladı. 7 kişi yanarak can verdi. 

28 Ağustos 2006 Antalya Dönerciler Çarşısı'nın karşısında patlama meydana geldi.3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Muğla'nın Marmaris 
ilçesinde, biri minibüste ve 2'si çöp kutusunda olmak üzere 3 ayrı yerde meydana gelen patlamalar sonucu 10 İngiliz turist ile 
11 Türk vatandaşının yaralandığı bildirildi. 

1 Eylül 2006 Lübnan'da oluşturulacak BM barış gücüne Türk askerinin gönderilmesine ilişkin hükümet tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 

2 Eylül 2006 Şırnak, Van ve Hakkari'deki hain saldırılarda 7 asker şehit oldu. 



3 Eylül 2006 Van'ın Çatak ilçesinde çöp bidonunda bir patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 1'i polis 2 kişi, tüm müdahalelere karşın 
kurtarılamadı. 
Emekli imam, camide bıçaklı saldırıda yaşamını kaybetti. Halk saldırganı linç edip öldürdü. 
Güler misin, ağlar mısın: İşadamının otomobilindeki çantasını çalan hırsız, aile fotoğraflarını ve özel eşyaları kargoyla geri 
gönderdi. Hırsız, gönderdiği notla da, iş adamından özür diledi. 

4 Eylül 2006 Başbakan Erdoğan, kendisine "Artık şehit cenazesi istemiyoruz" diye bağıran vatandaşlara "Askerlik herhalde yan 
gelip yatma yeri değil" diye yanıtladı.  
Ağustosta TÜFE yüzde 0,44, ÜFE yüzde 0,75 oranında geriledi. Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 10,26, ÜFE'de yüzde 12,32 oldu. 

5 Eylül 2006 Türkiye'nin Lübnan'a asker göndermesinin kabulu isteğiyle TBMM'ye gönderilen Başbakanlık tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda 
192 ret oyuna karşılık 340 oyla kabul edildi. 1 milletvekili çekimser oy kullandı. 

6 Eylül 2006 (A) Milli Takım, Frankfurt'ta seyircisiz oynadığı maçı kazanarak, iyi bir başlangıç yaptı. 

7 Eylül 2006 Siirt'te 1 er nöbet değişimi sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu. 

10 Eylül 2006 Söğüt'te çıkan arbedede biri Erdoğan'ın yeğeni olmak üzere iki Başbakanlık koruması bıçakla yaralandı. 
Yolcu olmamasına rağmen iki çocuğuyla uçağa binen kadın, kokpite de ulaştı ve pilito bir ricada bulundu. 

11 Eylül 2006 Türkiye ekonomisi 4 yıldır aralıksız büyüyerek yeni bir rekora imza attı. 

12 Eylül 2006 Diyarbakır'ın Bağlar beldesinde meydana gelen patlamada, aralarında çocuklarında bulunduğu 7 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. 
55 bin taraftarın izlediği maçta Fransız ekibi Bordeaux'yu konuk eden Galatasaray, Devler Ligi'ne bir puanla başladı. 

14 Eylül 2006 Papa 16.Benedikt'in, İslam'ı bir şiddet dini gibi gösterip Hz.Muhammed aleyhindeki sözleri aktarması İslam dünyasını ayağa 
kaldırdı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, Papa'nın İslam'la ilgili sözlerini küstahlık olarak niteledi. 

15 Eylül 2006 Van Erciş'te sabah saatlerinde başlayan ve halen süren çatışmada bir uzman çavuş ve bir de korucu şehit oldu. 

17 Eylül 2006 'Benim düşüncelerim değil' 
Papa, İslam ve Hz. Muhammed'le ilgili sözleri için yine özür dilemedi, ancak alıntı yaptığını söyledi 

18 Eylül 2006 MHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Şefkatli, Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan ve 2005- 2006 eğitim- öğretim yılında 
okutulan ve 5 yıl daha okutulacak ders kitaplarında birçok bilimsel ve maddi hatalar bulunduğunu açıkladı. 
İlköğretim birinci sınıf ‘Okuma- Yazma Öğreniyorum' ve ‘Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı'nda, Atatürk'ün Şam'da 30'uncu Süvari 
Alayı'nda görevliyken çekilmiş fotoğrafının, babası Ali Rıza Efendi'nin fotoğrafı olarak basıldığını basın mensuplarına gösteren 
Şefkatli diğer hataları şöyle sıraladı: 
 
“Mimar Sinan heykelinin İbni Sina'nın heykeli olarak fotoğrafı basılmış. Fransa'daki Versay Sarayı Türkiye'de gösterilmiş. 
Bunların yanı sıra birçok harf ve imla hataları, pedagojik açıdan sakıncalı kavramlar bulunmaktadır. İlköğretim 5'inci sınıf ders 
kitabında, ‘Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim' başlıklı konuda, vücuttaki kan dolaşımı,‘vücudumuzda tabancanın tetiğindeki gibi 
bir pompa olmasaydı kan, damarlarımızda hareket edemezdi' cümlesiyle anlatılmıştır. Yani çocuklarımız, vücutta kanın nasıl 
dolaştığını öğrenmek için önce tabancanın nasıl çalıştığını öğrenmek zorunda.” 

19 Eylül 2006 Adanalı terör gazileri, Gaziler Günü kutlamasının ardından “Askerlik yan gelip yatma yeri değildir” sözü nedeniyle Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan aleyhine 1 YTL'lik manevi tazminat davası açtı. 

22 Eylül 2006 TRABZON Fatih Devlet Hastanesi'nde her Cuma günü, hastane koridoru adeta camiye dönüyor. Hastanenin hemen bitişiğinde 



cami olmasına karşın, personel cuma namazını hastane koridorlarında kılmayı tercih ediyor. 

24 Eylül 2006 Ülkenin Batı kesimlerini etkisi altına alan sağanak yağış, birçok kentte hayatı durma noktasına getirdi. Yüzlerce ev ve işyerini su 
bastı. Yazacak söz bulamiyorum… İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'ne bağlı Bağyurdu Beldesi'nde, Ramazan ayının gelişini kutlamak 
için ateş açtıkları ileri sürülen gruptan bir kişinin tabancasından çıkan kurşunla vurulan iki çocuk annesi 33 yaşındaki Gülbeyaz 
Başsaatçi öldü. 

25 Eylül 2006 Başbuğ'dan irtica uyarısı  
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Başbuğ devrimlerin sabırlı ve planlı bir biçimde aşındırıldığını söyledi.  

26 Eylül 2006 Mültecileri denize attılar  
Yunan botları, yakaladıkları mültecileri İzmir açıklarında denize attı. 40 kaçaktan 6'sı boğuldu, 3'ü kayıp 

28 Eylül 2006 Roma'daki NATO Savunma Koleji'nde, Amerikalı bir Albay'ın Türk subaylar için verdiği seminerde, Türkiye'nin 18 ilini Kürdistan 
sınırlarında gösteren harita kullanması nedeniyle Pentagon'un Genelkurmay'dan özür dilediği belirtildi. Ankara'nın tepkisine 
üzerine ABD'den “Haritalar Amerikan Yönetimi'nin politikalarını yansıtmıyor” yanıtı geldi. 

29 Eylül 2006 Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Yener Karahanoğlu, kimi iç ve dış mihrakların Türk Silahlı Kuvvetlerini yıpratmak için iş 
birliği halinde saldırılarını yoğunlaştırdıklarını belirterek, “Sonlarını kendileri hazırlayan bu zavallılara biz sadece acıyoruz. Bu 
mihraklar, ya onlar bu ülkeyi terk edecekler ya da Anadolu denizinde boğulacaklardır” dedi. 

30 Eylül 2006 Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, resmi ziyaret için geldiği Ermenistan'ın başkenti Erivan'da sözde Ermeni soykırımı anıtını 
ziyaret etti. 

1 Ekim 2006 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM'nin 22 Dönem 5'inci yasama yılı açılışında yaptığı konuşmada irtica tehlikesinin 
artarak süren bir tehlike olduğuna vurgu yaptı ve laiklik tartışmalarına yanıt verdi. 

2 Ekim 2006 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'tan tartışılacak mesajlar: İrtica tehdidi vardır ve buna karşı 
tedbir alınmalıdır. En üst düzeyde laikliği yeniden tanımlamak isteyenler vardır. 

3 Ekim 2006 Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan İstanbul'a gelen TK-1476 sefer sayılı Boeing-737-400 tipi THY yolcu uçağı Yunan hava 
sahasındayken kaçırıldı. 

5 Ekim 2006 Türkiye'ye ilk ziyaretini yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin sürdürülebilmesi için 
Rumlar'a uygulanan "Liman yasağı"nın kalkması gerektiği söyledi. Başbakan Erdoğan ise KKTC'ye izolasyonlar kaldırılmadan, 
limanları açmanın söz konusu olmadığını yineledi. 

6 Ekim 2006 Bilmiyorum bana inanır mısınız ama 1990’li yıllarda Almanya’da siyaseten çok aktiftim. Ama ülkemi “satmak” bir an bile 
aklımdan geçmedi, benimle o yıllarda aktif olanlar AB ya da Almanya’da milletvekili… 

Hollanda'da Ermeni iddialarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin Türk Milletvekili Nebahat Albayrak, bir 
gazeteye verdiği röportajda, 'Ermeni soykırım’ını kabul ettiğini söyledi.  

Nebahat Albayrak, "Soykırımı kabul ediyorum, ama bunun oluş şeklinin de araştırılması gerektiği görüşündeyim" dedi. 
Sosyal Demokrat İşçi Partisi Milletvekili Nebahat Albayrak, Hollanda'da yayınlanan Trouw gazetesine yazdığı bir makalede de, 
Ermeni iddialarıyla ilgili Bosna ve Darfur örneklerini vererek, "haklı olarak soykırımdan söz ediyoruz" ifadesini kullandı. Ancak 



Albayrak, Türkiye'nin de, devletlerarası hukukun tarif ettiği 'soykırım' teriminin kullanılmasına karşı çıkma hakkı bulunduğunu 
belirtti. Hollanda Parlamentosu'nda, 2004 yılında, Türkiye'ye 'Ermeni soykırımı'nı kabul etmesi için baskı yapılmasını öngören 
taslak kabul edilmiş, İşçi Partisi Milletvekili Nebahat Albayrak da metni imzalamıştı. Hollanda'da, üç Türk'ün milletvekili 
adaylıkları, Ermeni iddialarını kabul etmedikleri gerekçesiyle 27 eylülde iptal edilmiş, karar tepkilere yol açmıştı.  

12 Ekim 2006 Yıllarca bekledik, sonunda Nobel aldık ama sevinemedik. Kaderin cilvesine bakın ki, 'Ermeni soykırımını reddetmenin suç 
sayılmasını öngören' yasa teklifi bugün Fransa Parlamentosu'nda kabul edildi.Ve oylamadan bir saat sonra bu kez İsveç'ten, ilk 
kez bir Türk'ün Nobel Ödülü aldığı haberi geldi. Nobel Edebiyat Ödülü, daha önce "Türkiye'de 1 milyon Ermeni öldürüldü" diyen 
Yazar Orhan Pamuk'a verildi. İki olayın birbiri ardına gelmesi tepki bombardımanını da beraberinde getirdi.  
Fransa meclisi genel kurulu, Sosyalist Parti'nin sunduğu sözde Ermeni soykırımını reddetmenin suç sayılmasını öngören yasa 
teklifini kabul etti. 

15 Ekim 2006 Hakkâri’de  Yol kontrolünde dur ihtarına verilen silahlı yanıt bir eri şehit etti.  
16 Ekim 2006 Erdoğan özür diledi  

Başbakan Tayyip Erdoğan: Askerlik yan gelip yatma yeri değildir sözüm için özür dilerim.  
20 Ekim 2006 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 21.15'te merkez üssü 

Kuş Gölü olan olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul, Bursa, Kütahya ve Uşak'ta da hissedilen depremde 
vatandaşlar panik halinde evlerini terk etti. 

23 Ekim 2006 Geçtiğimiz ay, emekli imam Bayram Ali Öztürk'ün İsmailağa Camii'nde bıçaklanarak öldürülmesiyle gündeme gelen tarikatlar, 
bir yanıyla da türlü çekişmelerin, entrikaların hatta zaman zaman cinayetlerin yaşandığı yerler. Tarikat cinayetlerinde rekor, 
"Mektubatçı" lakaplı Öztürk'ün de mensubu olduğu İsmailağa'da. Son 20 yıl içinde su yüzüne çıkan 20'ye yakın cinayetin 6'sı bu 
cemaatin adının karıştığı olaylar. 

24 Ekim 2006 Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanı etkileyen, merkez üssü Gemlik Körfezi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 17.01'de Richter 
ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez Üssü Marmara Denizi'nde Gemlik Körfezi'nin 14.3 kilometre 
derinliğinde meydana gelen depremle birlikte vatandaşlar evleri terkederek panik içinde açık alanlara çıktı. 

27 Ekim 2006 Korkunç!!! Prof. Dr. Oğuz Polat, Türkiye'de çekilen çocuk pornolarının CD'lerle yurtiçine ve internetten de yurtdışına 
pazarlandığını söyledi. Prof. Dr. Polat'a göre pornoda sokakta yaşayan kız çocukları ile ailelerinden kapkaç için kiralanan 
çocuklar kullanılıyor. CD'ler Kadıköy veya Eminönü'nde alenen 'yerli yapım' diye satılıyor. 

29 Ekim 2006 Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen selde 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu. Van'ın Özalp İlçesinde etkili 
olan yağış nedeniyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 1 çocuk öldü.. 



30 Ekim 2006 Türk tezlerine yer verdiği gerekçesiyle Fransa'daki Ermeni dernekleriyle mahkemelik olan Fransız 
Quid ansiklopedisi, online versiyonundaki Türkiye maddesinde iki ayrı "Kürdistan" haritasına yer 
verdi. "Fiziki Kürdistan" olarak tarif edilen harita, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgesinin neredeyse tamamını içine alıyor. 

1 Kasım 2006 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Oramiral Panayotis Hinofotis'in davetlisi 
olarak geldiği Atina'da resmi temaslarına başladı. İlk olarak Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyan Orgeneral Büyükanıt daha sonra 
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'na geçti. Burada Oramiral Hinofotis tarafından karşılanan Büyükanıt için resmi tören 
düzenlendi. Törenin ardından iki genelkurmay başkanı basına kapalı olarak görüştü. Büyükanıt Hinofotis'in ardından Savunma 
Bakanı ile bir araya da geldi. Orgeneral Büyükanıt Yunan Genelkumayı'ndaki temaslarının ardından öğle saatlerinde Pire'ye 
geçerek Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek ve akşam saatlerinde basın mensupları ile bir araya gelecek. Böylece Büyükanıt, bu 
ülkeyi resmi olarak ziyaret eden ilk Genelkurmay Başkanı oldu. Büyükanıt, 2005 yılında Atina'ya yaptığı ziyaretle de 
Yunanistan'a resmi olarak giden ilk Kara Kuvvetleri Komutanı sıfatını kazanmıştı.  

3 Kasım 2006 Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) tüketici fiyatları endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 1.27, üretici fiyatları (ÜFE) 
endeksi ise yüzde 0.45 oranında artış kaydetti. TÜFE'de bu yılın ilk 10 aylık dönemindeki artış yüzde 8.01'e, ÜFE'de ise yüzde 
12.04'e kadar yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde TÜFE'de yüzde 5.79, ÜFE'de ise yüzde 3.69 oranında artış yaşanmıştı. 



6 Kasım 2006 Türkiye Karaoğlan'a ağlıyor  
  
 
 
 
 
 
Bülent Ecevit'in ölümü ülkeyi yasa boğdu. 

11 Kasım 2006 Geçen pazar günü hayata veda eden Bülent Ecevit son yolculuğuna uğurlandı. DSP Genel Merkezi ve TBMM'de yapılan törenlerin 
ardından onbinlerin karanfil yağmurları altında Kocatepe Camii'ne götürülen Ecevit'in naaşı, "Türkiye laiktir laik kalacak” ve 
"Halkçı Ecevit" sloganlarıyla karşılandı. Erdoğan, cenazede vatandaşlar tarafından "Türkiye laiktir, laik kalacak", "Halkçı Ecevit" 
sloganları atarak protesto edildi. Kılınan cenaze namazının ardından Ecevit'in naaşını taşıyan cenaze arabası ve kortej, yaklaşık 
7 kilometrelik mesafeyi, yoğun kalabalık nedeniyle yaklaşık 3,5 saatte alabildi. Ecevit'in naaşı, Devlet Mezarlığı'nda toprağa 
verildi. 

13 Kasım 2006 Susurluk davasında yargılanan Sedat Bucak, çeteye yardımdan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

14 Kasım 2006 Van ili Başkale ilçesi Esenyamaç köyü, İran İslam Cumhuriyeti sınırındaki Sualtı mevkiinde, çıkan silahlı çatışmada Başkale 3. 
Hudut Piyade Tabur Komutanlığına bağlı Piyade Er Bekir Cömert şehit oldu. 

15 Kasım 2006 TBMM milli Eğitim Komisyonu'nda CHP ve AKP milletvekilleri arasında yaşanan tartışmaya karşın kabul edilen düzenlemeye 
göre, subayların harp akademilerine kabulünde "eşlerin tutum ve davranışları" da etkili olacak. Buna göre, eşi türbanlı olanlara 
kurmaylık yolu kapanmış olacak. 

16 Kasım 2006 Hazine kimlerin elinde? 
Hükümet, Unakıtan'ı, Albaraka Türk'te yöneticilik yaptığı dönemde gerçekleşen hayali ihracat suçlamasından kurtarmak için 
yedinci kez girişimde bulundu. Kaçakçılık tasarısına 'sıkıştırılan' af hükmü, komisyonda sessizce kabul edildi. CHP'liler, konuşu 
bugünkü görüşmelere taşıdı. Tartışmaların ardından, maddenin daha sonra ele alınarak yeniden düzenlenmesine karar verildi. 
Siirt'teki seçimlerin iptaliyle milletvekilliği düşen Fadıl Akgündüz, “Almanya'daki bazı Türk vatandaşlarını yüksek kar payı 
vaadiyle kandırarak dolandırıcılık yaptığı” iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis ve 10 bin 400 YTL adli para cezasına 
çarptırıldı. 

19 Kasım 2006 Newsweek, başörtüsü ve peçe tartışmasını kapak konusu yaptı. Dergi, “Bayrak dışında tarihte başörtüsü kadar hiçbir parça 
bezin, özgürleştirmek ve ezmek, birleştirmek ve bölmek gibi bu kadar büyük gücü olmamıştı” ifadesini kullandı. 

22 Kasım 2006 "Kemalizm gerilemeye tekabül eder" sözleri büyük tepki toplayan Prof.Dr. Atilla Yayla, Hürriyet Gazetesi yazarı Emin Çölaşan'ı 
televizyonda tartışmaya çağırdı. Çölaşan, Prof. Yayla ile aralarında geçen diyaloğu köşesine taşıdı.  



Atatürk'ten "Bu adam" diye söz eden ve "Kemalizm gerilemeye tekabül eder" sözleri nedeniyle Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 
tarafından ders verme yetkisi alınan Prof.Dr. Atilla Yayla dün Hürriyet Gazetesi yazarı Emin Çölaşan'ı telefonla arayarak 
televizyonda tartışmaya çağırdı.  

Prof. Yayla'nın, Emin Çölaşan'a bir önerisi de, "Sizin köşenizde bir gün ben yazayım, bir gün siz yazın" oldu. 

AB'DEN 450 BİN EURO ALMIŞ 

Sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Prof. Yayla, Çölaşan'a, yöneticiliğini yaptığı Liberal Düşence Topluluğu'nun Avrupa 
Birliği fonlarından 450 bin Euro aldığını söyledi. 

24 Kasım 2006 Küresel ekonomideki gelişmeler piyasanın bugünkü hareketinde belirleyici oldu. Yurt dışında Euro-dolar paritesinin seyri 
Euro'nun güçlenmesini, doların ise zayıflamasına neden olurken Euro-dolar paritesi, Nisan 2005'ten bu yana ilk kez 1,30'un 
üzerine çıktı. Yurt içinde ise bu gelişme kurlara yükseliş olarak yansıdı. Serbest piyasada dolar 1,4840 YTL, Euro 1,9220 
YTL'den güne başladı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, alışta en düşük 1,4705 YTL, en yüksek 1,4730 YTL, satışta en 
düşük 1,4750 YTL, en yüksek 1,4785 YTL seviyesinde bulunuyor. Serbest piyasada dünkü kapanışta doların satış fiyatı 1,4750 
YTL, Euro'nun satış fiyatı ise 1,9070 YTL olmuştu. Dolar, sabah gördüğü 1,48 YTL'nini üzerindeki seviyelerinden geri çekilerek 
tekrar 1,47'ye indi. Euro ise 1,93 YTL seviyelerini test etti. 
 
Emniyet, Papa'nın Türkiye ziyareti sırasında devlet başkanlarına ve krallara yönelik protokolle korunacağını açıkladı. Bu yüzden 
salı günü Ankara'da çarşamba günü ise İstanbul'da olağanüstü güvenlik önlemleri alınacak. Bazı yollar trafiğe kapatılacak. 
Böylece yollardaki tadilatlar nedeniyle son dönemde kronik hale gelen trafik problemine bir de Papa önlemleri eklenecek. 

28 Kasım 2006 Vatikan Devlet Başkanı ve katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16'ncı Benedikt, Türkiye'de sıcak bir şekilde karşılandı. Papa'ya 
ilk jesti uçağının kapısında karşılayan Başbakan Erdoğan yaptı. Papa, Erdoğan'ın bu jestine "Türkiye'yi AB'de görmek isteriz" 
diyerek sıcak bir karşılık verdi. Vatikan'ın liderinin İslam'la ilgili açıklamalarının ardından sert çıkışlar yapan Diyanet Başkanı Ali 
Bardakoğlu da Papa'ya sıcak bir karşılama yaptı. 

31 Kasım 2006 Ayasofya Müzesi'ni gezdikten sonra Sultanahmet Camii'ne giden Papa 16. Benedikt, tarihi bir olaya imza attı ve müftüyle 
birlikte dua etti. 

1 Aralık 2006 İstanbul Üsküdar'da Marmaray arkeolojik kazılarında, daha önce bilinmeyen Roma ya da Erken Bizans dönemi limanına ait 
olabileceği tahmin edilen buluntular ortaya çıkarıldı. 

2 Aralık 2006 Avrupa Parlamentosu Hıristiyan Demokrat grubu üyesi Alman Renate Sommer, Türkiye karşısında Avrupa'nın masaya 
yumruğunu vurması gerektiğini savundu. Avrupa Komisyonu'nun Türkiye İlerleme Raporu'nda diplomatik bir dil kullanıldığını 
söyleyen Sommer, “Son bir yılda Türkiye hiç ilerleme kaydetmedi. Reformlarda suskunluk yaşandı. İlerleme Raporu'nda bu yer 
almıyor üstelik Kıbrıs'ın sorunlu durumu var” dedi.  

4 Aralık 2006 Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) tüketici fiyatları endeksi kasımda bir önceki aya göre yüzde 1.29 oranında artarken, üretici 
fiyatları (ÜFE) endeksi ise yüzde 0.29 oranında geriledi. TÜFE'de bu yılın ilk 11 aylık dönemindeki artış yüzde 9.40, ÜFE'de ise 
11.72'ye kadar yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde ise TÜFE'de yüzde 7.27, ÜFE'de ise yüzde 2.71 oranında artış yaşanmıştı. 



7 Aralık 2006 Ve tavizler bitmek bilmiyor… Türkiye'nin, müzakerelerin devamı için Avrupa Birliği'ne yaptığı (AB) son dakika önerileri belli 

oluyor. Hürriyet Brüksel Muhabiri Zeynel Lüle'nin bildirdiğine göre Türkiye, AB Dönem Başkanı Finlandiya'ya önerilerini 

iletti. Ankara'nın Dönem Başkanı Finlandiya'ya ilettiği öneriler şöyle:  

1- Türkiye, ek protokol çerçevesinde, iki limanını geçici olarak karşılıksız şekilde Kıbrıs Rum Kesimi'ne açacak, 

 

2- KKTC'deki Ercan Havaalanı'nın açılmasına karşılık Türkiye'de bir havaalanı Kıbrıs Rum Kesimi'ne açılacak. 

 

3- Türkiye'nin bu adımlarına karşılık AB de, KKTC'ye uygulanan izolasyonların kaldırılması için adım atacak. 

 

8 Aralık 2006 Başbakan Erdoğan, ‘Kıbrıs'ı veriyoruz' eleştrilerine sert yanıt verdi. Erdoğan, “Biz emin adımlarla yürüyoruz, siyaset netice alma 
sanatıdır. Merak etmeyin kimse masada Kıbrıs'ı alamaz” dedi. 

9 Aralık 2006 Ne diyeceğimi bilmiyorum… Afyonkarahisar'da konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs konusunda 
Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'na bilgi verilip verilmediği konusunda, “Sözlü görüşmeler için de Çankaya'yı mı 
soracağız ve yahut da ilgili bazı kuruluşlara mı soracağız?” diye eleştirdi. 

10 Aralık 2006 Keşke gurur duyabilsem, yazık çok yazık… Orhan Pamuk, Stockholm'de düzenlenen törende Nobel Edebiyat Ödülü'nü İsveç Kralı 
16'ncı Karl Gustav'ın elinden aldı. Nobel Ödül Komitesi üyesi Profesör Horace Engdahl, Pamuk'u sahneye davet ederken Türkçe 
konuştu ve "Sayın Orhan Pamuk, sizi ödülünüzü almak üzere buraya davet ediyorum" dedi. 

11 Aralık 2006 Diyarbakır'daki askeri lojmanda meydana gelen patlama sonucu oluşan enkazın altından 5 kişinin cesedi çıkarıldı. Enkaz altında 
olduğu bildirilen 3 kişinin kurtarılması çalışmaları sürüyor. 

14 Aralık 2006 Türk Hava Yolları Uçak Bakım Başkanı Şükrü Can'ı görevinden eden apronda deve kurban etme skandalında şok… 

17 Aralık 2006 İstanbul Bostancı'daki alt yapı çalışması sırasında doğal gaz ana hattının delinmesinin ardından bu kez de Beşiktaş'ta İGDAŞ'a 
ait doğal gaz ana hattı delindi. 

19 Aralık 2006 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 21.15'de Balıkesir ili 
sınırları içindeki Marmara Denizi'nin Bayramdere açıklarında bir deprem meydana geldi. 

20 Aralık 2006 AB Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) toplantısında Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin Türkiye'nin beklentisi 
doğrultusunda dört değil Kıbrıs Rum Yönetimi'nin istediği gibi bir başlıkta açılması konusunda uzlaşıya varıldı. Brüksel'de 
gerçekleştirilen COREPER toplantısından, Türkiye ile müzakerelerin sadece “İşletmeler ve Sanayi Politikaları” faslında açılması 
kararı çıktı. Oysa Türkiye ve AB içinde Türkiye'yi destekleyen ülkeler, dört faslın açılmasını umuyordu. 

27 Aralık 2006 Yargıtay eski Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak “Köşk'e 354 yetmez” iddiası 
CHP'yi harekete geçirdi. Genel Başkan Deniz Baykal, Erdoğan aday olursa, oylamaya katılmayacaklarını açıkladı. TBMM Başkanı 
Bülent Arınç da 1980 sonrası cumhurbaşkanlarının seçimlerine ilişkin detaylı bilgi istedi. 

31 Aralık 2006 IRAK'ın Zaho kentinde, devrik lider Saddam Hüseyin'in idamını kutlayan Kürtler'in havaya açtığı ateşte, Türk kamyon şoförü 
Asker Ençkü başınadan vurularak hayatını kaybetti. 



2007 yılı zihinlerdedir diye kısaca bazı hatırlatmalarda bulunacağım. Özellikle AKP hükümetinin “sözde” ekonomik “başarılarına” pek 
değinmeyeceğim… 

4 Ocak 2007 TÜİK'e göre enflasyon, 2006 yılında ÜFE bazında yüzde 11,58 , TÜFE bazında yüzde 9,65 olarak gerçekleşti. 2006 yılı enflasyon 
hedefi yüzde 5 idi. 

5 Ocak 2007 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Emre Taner, teşkilatın 80. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, ''ulus 
devletin tehdit altında olduğunu'' ifade etti. Taner, ''Türkiye'nin, gerek stratejik, gerekse jeopolitik önemi nedeniyle kendisini 
hiçbir zaman olayların akışına bırakma ya da 'bekle-gör-tavır al' taktiği ile sınırlama lüksüne sahip olmadığını'' belirttiği 
açıklamada, ''Yalnız savunma pozisyonunda olmak Türkiye'ye haiz şartlar nedeniyle kabul edilemez bir davranış olacaktır'' 
görüşüne yer verdi. 

6 Ocak 2007 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, bir gazeteye yaptığı açıklamada, KKTC'deki Lokmacı Kapısı'nın açılmasında 
bir sakınca görmediklerini, ancak bu tür adımların, karşılıklı olarak eş zamanlı atılması gerektiğini bildirdi. Genelkurmay 
Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise KKTC'deki Lokmacı Kapısı'nın açılması ve bölgedeki askerlerin çekilmesi konusunda 
Başkanlığın görüşlerinin hükümete iletildiği, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın ziyareti sırasında da bu görüşlerin 
kendisine aktarıldığı, olayın güvenlik sorunu yaratacağı ve bunun üzerinde ulusal bir uzlaşının bulunmadığı belirtildi. 

8 Ocak 2007 Başbakan Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında, ''cumhurbaşkanı adayı konusunda CHP ile uzlaşmak zorunda 
olmadıklarını, CHP'nin TBMM Genel Kurulu'nu terk etmesi halinde seçimin yapılacağını'' belirtti. 

19 Ocak 2007 Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Hrant Dink, İstanbul'da gazete binasının önünde uğradığı silahlı saldırıda 
yaşamını yitirdi. 

20 Ocak 2007 Hrant Dink'in öldürülmesi olayının zanlısı O.S, Samsun'da yakalandı. 

23 Ocak 2007 Hrant Dink'in cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Cenaze töreninde açılan ''Hepimiz Hrant'ız'' ve ''Hepimiz Ermeniyiz'' yazılı 
pankartlar tartışmalara neden oldu.  
Yapımına 16 yıl önce başlanan ve yaklaşık 1 milyar dolara mal olan Bolu Dağı Tünelinin İstanbul'a gidiş yönü, Başbakan 
Erdoğan ve İtalya Başbakanı Romano Prodi tarafından açıldı. 

24 Ocak 2007 Maliye Bakanlığı'nda Cumhurbaşkanı Sezer, Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Büyükanıt, parti liderleri, iş 
adamları ve bazı gazetecilerin mal varlığı ile vergi bilgilerine usulsüz olarak girildiği iddia edildi. Konuyla ilgili soruşturma 
başlatıldı. 

24 Ocak 2007 Eski Dışişleri ve Kültür Bakanlarından İsmail Cem, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

2 Şubat 2007 Gazeteci Hrant Dink'in katil zanlısı O.S'nin Samsun'da yakalanmasının ardından Türk bayrağı önünde görüntülerinin çekilmesi ile 
ilgili olarak Samsun İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 4 emniyet mensubu görevden uzaklaştırıldı. İl Jandarma Komutanlığında 
görevli 4 personelinin de görev yeri değiştirildi. 

7 Şubat 2007 Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Yalova'da yaptırdığı bazı binalar 17 Ağustos Marmara Depreminde yıkılan müteahhit Veli Göçer'in 18 
yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı onadı. 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezasının, yasa gereği, ''ağırlaştırılmış müebbet hapse 
dönüştürülürken duruşmalı yapılması gerektiği'' yönündeki istemi reddetti. 

14 Şubat 2007 İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Eyüp Belediye Başkanlığı'nın, belediye sosyal tesislerinin, teleferik üst ayağının ve Piyer 
Loti Kahvesi'nin bulunduğu tepeye ''Eyüp Sultan Tepesi'' adı verilmesi teklifini reddetti. 



16 Şubat 2007 İstanbul'da, sinagog, İngiltere Başkonsolosluğu ve bir banka binasına düzenlenen saldırılarla 
ilgili açılan dava sonuçlandı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü El Kaide'nin Türkiye yapılanmasında faaliyet 
gösterdikleri belirtilen sanıklardan Louai Sakka ile 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis, 2 sanık hakkında da müebbet 
hapis cezası verdi. 

21 Şubat 2007 Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü; 2 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. 

26 Şubat 2007 Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü Hizbullah adına 1990-1994 yılları arasında çok sayıda kişinin öldürülmesi ve 
yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri gerekçesiyle 13 yıldır yargılanan 34 sanıktan 20'sini ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasına çarptırdı. 

28 Şubat 2007 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in, bir gazetede yer alan ''Türkiye ileride eyalet sistemine geçebilir'' şeklindeki açıklamaları 
tepkilere neden oldu. 

1 Mart 2007 Adalet Bakanlığı, terör örgütü elebaşının Türkiye'de ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen kişilere tanınan tüm 
haklardan yararlandığını, bugüne kadar ciddi bir sağlık probleminin de olmadığını bildirdi. Terör örgütü elebaşının avukatları, 
Roma'da, ''saç örnekleri aldıkları Öcalan'ın zehirlendiğini'' iddia etmişlerdi. 

4 Mart 2007 DTP'li 54 belediye başkanının Diyarbakır'daki toplantısının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in 
okuduğu basın açıklamasında, ''zehirlenme'' iddialarına yer verilerek, ''bölgedeki gerilimin bambaşka boyutlara taşınacağı'' öne 
sürüldü. 

5 Mart 2007 Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir eğitim uçağı, Manisa'nın Sancaklıiğdecik beldesi yakınlarında düştü, Pilot Teğmen Barış 
Çakır şehit oldu. 

6 Mart 2007 İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi, Atatürk'e hakaretler içeren görüntülerin yer aldığı Youtube'a erişim yasağı koydu.- 
Gündem gazetesinin yayını, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iki ayrı kararıyla durduruldu. 

9 Mart 2007 İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Alaattin Çakıcı'yı, Tevfik Nurullah Ağansoy'un öldürülmesi olayının ''azmettiricisi'' olduğu 
gerekçesiyle 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. 

10 Mart 2007 Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ, Diyarbakır Asker Hastanesindeki askerleri ziyareti sırasında, Irak'ın 
kuzeyinde, büyük çoğunluğu Türkiye sınırına yakın bölgelerde olmak üzere 3500-3800 dolayında teröristin bulunduğunu 
söyledi. 

12 Mart 2007 Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü elebaşının zehirlendiği iddiasına ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığından 
alınan raporda, ''hükümlü hakkında öne sürülen zehirlenme iddialarının tamamen asılsız olduğunun kesin olarak tespit 
edildiğini'' bildirdi. 

19 Mart 2007 Kocaeli ve bölge illerindeki sanayi kuruluşlarına yönelik bombalı eylem hazırlığında olduğu öne sürülen terör örgütü PKK 
mensuplarına yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı, 11 kilo 730 gram A-4 tipi plastik patlayıcı ele geçirildi. 
Genç Parti Genel Başkan Yardımcısı Emin Şirin, Başbakan Erdoğan hakkında, 14 Ocak 2000 tarihinde Avustralya'da ''bir radyo 
konuşmasında terör örgütü elebaşına 'sayın' diye hitap ettiği; şehitlerden 'kelle' diye söz ettiği ve suçluyu övdüğü'' iddiasıyla 
suç duyurusunda bulundu. 

20 Mart 2007 CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Erdoğan'ın geçmişte Avustralya'da bir radyoya verdiği mülakatta, terör örgütü 
elebaşından söz ederken ''sayın'' ifadesini kullandığını öne sürerek, ''Öcalan'a 'sayın' diyen kişinin cumhurbaşkanı olmaması 
gerektiğini'' söyledi. 



22 Mart 2007 İş adamı Kadir Has, İstanbul'da yaşamını yitirdi. 

23 Mart 2007 Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, mayın patlaması sonucunda 3 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. 

26 Mart 2007 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakan Erdoğan hakkında, terör örgütü elebaşına ''sayın'' dediği iddiaları üzerine inceleme 
başlattı. Erdoğan, başlatılan incelemeyle ilgili olarak, ''Müflis tüccarlarla işim yok'' dedi. 

29 Mart 2007 Haftalık Nokta Dergisi, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek'e ait olduğu iddia edilen günlükten bölümler yayımladı. 

30 Mart 2007 Genelkurmay Askeri Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Nokta Dergisi'nde yer verilen Genelkurmay'ın basın ve yayın organlarına 
ilişkin medya değerlendirmesine ait metnin ilgili şube müdürlüğündeki bir görevli tarafından hazırlanan ''taslak bir metin'' 
olduğu ve 12 Ekim 2006 tarihinde çalındığı belirtilerek, metindeki bilgilerin ''yurt dışı bağlantılarla ilişkili olarak ülkenin siyasi 
ortamı nazara alınmak suretiyle 8 Mart 2007 tarihine kadar bekletilerek kamuoyuna sunulmasının'' dikkat çekici olduğu 
kaydedildi. 

1 Nisan 2007 TMSF, Sabah-Atv Grubuna el koydu. 

3 Nisan 2007 Martta TÜFE artışı 0,92 , ÜFE ise 0,97 oldu. Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 10,86 , ÜFE'de ise yüzde 10,92 olarak gerçekleşti. 

4 Nisan 2007 Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Nokta Dergisinde yayımlanan ve emekli Oramiral Özden Örnek'e ait olduğu iddia edilen 
günlükten anlatımlar içeren habere ilişkin inceleme başlattı. 

7 Nisan 2007 İtalyan petrol şirketi ENI'nin ortağı Merpa'nın Nijerya'daki projesinde çalışan iki Türk mühendis silahlı kişilerce kaçırıldı. 
Bitlis'te, teröristlerce döşenen mayına basan 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Şırnak'taki çatışmada ise 2 güvenlik görevlisi 
ve 1 geçici köy korucusu şehit oldu, 3 güvenlik görevlisi yaralandı. 

8 Nisan 2007 Bitlis, Şırnak ve Bingöl'de, çatışmalar ile teröristlerce yerleştirilen mayının patlaması sonucunda 9 asker şehit oldu. 

10 Nisan 2007 Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, ''Irak'ın kuzeyinden ülkemize yönelik terör tehdidine 
karşı Irak tarafının alması gereken önlemlere ilişkin olarak Irak Hükümetine verilen nota ve bundan sonra takip edilecek siyasi, 
ekonomik ve diğer yaklaşımlar üzerinde durulmuştur'' denildi. 
 
Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, Mehmet Gökşin Göl adlı kişi tarafından kaçırılarak 
Esenboğa Havalimanı'na indirildi; hava korsanı daha sonra teslim oldu. 

12 Nisan 2007 “SÖZDE DEĞİL ÖZDE CUMHURBAŞKANI” Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, düzenlediği basın toplantısında, 
''Hem vatandaş hem de TSK'nın bir personeli olarak, Cumhuriyetin temel değerlerine sözde değil özde bağlı olacak bir kişinin 
Cumhurbaşkanı seçilecek olmasını umut ediyoruz'' dedi. 
 
SINIR ÖTESİ OPERASYON GEREKLİLİĞİ Orgeneral Büyükanıt, terör örgütüne yönelik olarak Irak'ın kuzeyine operasyon 
yapılmasının fayda sağlayacağını da ifade ederek, ''Bir hudut ötesi operasyon yapılması için bir siyasi kararın ortaya çıkması 
lazım'' diye konuştu.''Andıç'' tartışmalarıyla ilgili olarak ''TSK'da akreditasyon vardır, doğrudur. Bu andıç taslaktır. Samimi 
olarak söylüyorum, ben görmemiştim daha'' diyen Orgeneral Büyükanıt, emekli olan Deniz Kuvvetleri Komutanına ait olduğu 
öne sürülen bazı günlük notların yayınlanmasını değerlendirirken, ''Genelkurmay Başkanlığı'nın elinde bu konuyla ilgili hiçbir 
belge, bilgi yoktur. Bunu açıkça ifade edeyim'' dedi. 

13 Nisan 2007 Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nin aldığı karar doğrultusunda, polis ekiplerince Nokta dergisinde arama yapıldı ve bazı 
evraklara el konuldu. 
 



Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Harp Akademileri'nde verdiği konferansta, ''Türkiye'nin laik düzenini ve Cumhuriyet'in 
çağdaş kazanımlarını hedef alan etkinlikler ile dini politikaya yansıtma çabaları toplumsal gerginlikleri artırmaktadır'' dedi. 
''Türkiye'de siyasal rejimin, Cumhuriyet kurulduğundan beri, hiçbir dönemde günümüzde olduğu kadar tehlikeyle karşı karşıya 
kalmadığını'' ifade eden Sezer, ''Laik Cumhuriyet'in temel değerleri ilk kez açıkça tartışma konusu yapılmaktadır'' diye konuştu. 

14 Nisan 2007 Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen, bazı siyasi partilerle sivil toplum örgütlerinin desteklediği ''Cumhuriyet 
Mitingi'', Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda yapıldı. 
İzmir'den Kapadokya'ya geziye giden öğrencileri taşıyan otobüs Aksaray yakınlarında kamyonla çarpıştı. Kazada, 33 kişi öldü, 
34 kişi yaralandı. 

15 Nisan 2007 “Diğerleri” dinsizdi çünkü!?... 
Ankara'da ''Turgut Özal Ödülleri'' törenine katılan TBMM Başkanı Bülent Arınç, ''Sivil, dindar ve demokrat cumhurbaşkanı 
taraftarları ile onun tam tersi tanımların tartışması son 50 yıldır hiç bitmedi. Bugün de tartışmanın adı budur. Meclisimizin sivil, 
dindar ve demokrat bir cumhurbaşkanı seçecek olmasına yine itiraz ediliyor'' dedi. 

16 Nisan 2007 Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 güvenlik görevlisi şehit oldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi. 

18 Nisan 2007 Malatya'da, Hristiyanlık ile ilgili kitaplar dağıtan Zirve Yayınevi'ni basan saldırganlar, biri Alman 3 kişiyi boğazını keserek 
öldürdü. 

21 Nisan 2007 ''Darbe iddiaları'' ve ''andıç'' haberleriyle gündeme gelen Nokta Dergisi'nin yayını, sahibi tarafından durduruldu. 

23 Nisan 2007 Hatay'ın Hassa ilçesi ile Şırnak kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 2 güvenlik görevlisi 
yaralandı. 

24 Nisan 2007 Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı adaylığı 
için TBMM Başkanlığına başvurdu. 

25 Nisan 2007 Nurullah İlgün adlı kişi Ankara'da YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç'e yönelik saldırı girişiminde bulundu. Saldırgan, aynı gün 
AŞTİ'de yakalandı. 

26 Nisan 2007 İstanbul Şirinevler'de 6 katlı bir apartman çöktü. Daha önce boşaltılan binanın enkazının altından bir kişi yaralı kurtarıldı. 

27 Nisan 2007 TBMM Genel Kurulu'nda 11. cumhurbaşkanı seçimi için yapılan ilk tur oylamada Abdullah Gül, 357 oy olarak, Anayasa'nın 
öngördüğü 367 oyu sağlayamadı. TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın açıkladığı ilk tur sonucuna göre oylamaya 361 milletvekili 
katıldı. CHP, oylamada ''toplantı yeter sayısının 367'yi bulmadığı'' iddiasıyla, ilk turun iptali ve yürürlüğünün durdurulması 
istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. 
 
Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde gece yarısına doğru yayımlanan açıklamada, son günlerde, Cumhurbaşkanlığı 
seçimi sürecinde öne çıkan sorunun, laikliğin tartışılması konusuna odaklanmış durumda olduğu belirtilerek, ''Bu durum, Türk 
Silahlı Kuvvetleri tarafından endişe ile izlenmektedir. Unutulmamalıdır ki, Türk Silahlı Kuvvetleri bu tartışmalarda taraftır ve 
laikliğin kesin savunucusudur'' denildi.''Milli bayramlara alternatif kutlamalar'' gibi faaliyete girenlerin ''Halkın dini duygularını 
istismar etmekten çekinmediği, devlete açık bir meydan okumaya dönüştüğü'' belirtilen açıklamada, buna örnek gösterilen bazı 
etkinliklere yer verildi. Açıklamada, ''Özetle, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün, 'Ne mutlu Türküm diyene!' 
anlayışına karşı çıkan herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanıdır ve öyle kalacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu niteliklerin 
korunması için kendisine kanunlarla verilmiş olan açık görevleri eksiksiz yerine getirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını 
muhafaza etmektedir ve bu kararlılığa olan bağlılığı ile inancı kesindir'' denildi. 



 
Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Alper Görmüş hakkında, emekli Oramiral Özden Örnek'e ait olduğu iddia edilen 
günlüğe ilişkin haber nedeniyle 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

28 Nisan 2007 Hükümet Sözcüsü ve Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Genelkurmay açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiçek, ''Bu 
açıklama hükümete karşı bir tutum olarak algılanmıştır. Demokratik bir düzende bunun düşünülmesi dahi yadırgatıcıdır. 
Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı'nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması 
demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez'' dedi. Genelkurmay Başkanlığı'nın, ''hükümetin emrinde, görevleri Anayasa ve 
yasalarla tarif edilmiş bir kurum'' olduğunu ifade eden Çiçek, ''Anayasamıza göre, Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden 
dolayı Başbakana karşı sorumludur. Bu metnin basın yayın organlarına verilmesi ve Genelkurmayın internet sitesinde 
yayınlanmasındaki zamanlama manidardır'' diye konuştu. 

28 Nisan 2007 Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın zehirlendiği iddialarıyla ilgili ortak açıklama yapan 
DTP'li 54 belediye başkanı hakkında soruşturma başlattı. 

1 Mayıs 2007 Anayasa Mahkemesi, CHP'nin, Cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylamasında, toplantı yeter sayısı için TBMM'de 367 milletvekili 
bulunmadığı gerekçesiyle açtığı davada, ilk tur oylamayı Anayasa'ya aykırı bularak iptaline karar verdi ve yürürlüğünü 
durdurdu.  
Diyarbakır'da askeri helikopter düştü, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.- Anavatan Partisi MKYK Üyesi İbrahim Yaşar Dedelek, 
partisinden istifa etti. 

2 Mayıs 2007 AKP Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi kararını değerlendirirken ''Bu, demokrasiye sıkılmış bir 
kurşundur'' dedi. Erdoğan, daha sonra bu sözleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, ''O tamamıyla Sayın Baykal'ın ifadelerine 
yönelik benim kullandığım ifadedir'' dedi. 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Hukuka aykırı açıklama ve yayınların Anayasa'nın 138. maddesinin 
açık hükmüne ters düştüğü ve TCK anlamında ise suç sayılacağı izahtan varestedir. Mahkeme kararını verdikten sonra yapılan 
'hukukun katledildiği, demokrasiye kurşun sıkıldığı' gibi açıklamalar amacını aşan ve kurumu hedef gösteren aynı sorumsuz 
davranışlar kapsamında değerlendirilmektedir'' denildi. 

3 Mayıs 2007 Danıştay 8. Dairesi, Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği'nin, ''ortaöğretimden ayrılan, mezun olan ve 
yükseköğretimden ayrılan veya mezun olanlara'' Açıköğretim Lisesi'ne geçiş olanağı tanıyan hükmünün de aralarında bulunduğu 
bazı maddelerini iptal etti.  
TÜİK verilerine göre, Nisan ayında TÜFE yüzde 1,21 , ÜFE yüzde 0,80 arttı. Nisan itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 
10,72 , ÜFE'de yüzde 9,68 oldu. 

5 Mayıs 2007 Manisa, Çanakkale ve Mersin'de, çeşitli sivil toplum örgütlerince ''Cumhuriyete Sahip Çıkalım'' mitingi düzenlendi. 

6 Mayıs 2007 Şırnak kırsalında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, iki asker şehit oldu 

12 Mayıs 2007 İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Özkanlar semtinde kurulan pazar yerine yapılan bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. 



13 Mayıs 2007 

 
Çeşitli sivil toplum örgütlerinin girişimleriyle düzenlenen ''Cumhuriyet Mitingi'' İzmir'de yapıldı. 

15 Mayıs 2007 Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu 1 teğmen ile 1 uzman onbaşı şehit oldu, 4 güvenlik 
görevlisi yaralandı. 

17 Mayıs 2007 CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP ve DSP'nin ''seçimlerde işbirliği yapma kararı'' aldıklarını açıkladı. 

18 Mayıs 2007 Yargıtay 8. Ceza Dairesi, kamuoyunda ''Adnan Hoca'' olarak tanınan Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 18 sanık 
hakkındaki davanın zaman aşımından ortadan kaldırılmasına ilişkin yerel mahkeme kararını esastan bozdu. 

20 Mayıs 2007 Çeşitli sivil toplum örgütlerince düzenlenen ''Cumhuriyet Mitingi''nin sonuncusu Samsun'da yapıldı. 

22 Mayıs 2007 Ankara'nın Ulus semtindeki Anafartalar Çarşısı önündeki patlamada 6 kişi öldü, 3'ü ağır olmak üzere 91 kişi yaralandı. 

24 Mayıs 2007 Şırnak'ta Bestler Dereler mevkisinde mayın patlaması sonucunda 7 güvenlik görevlisi şehit oldu, 10 güvenlik görevlisi yaralandı. 

25 Mayıs 2007 Cumhurbaşkanı Sezer, cumhurbaşkanının 5 yıllığına halk tarafından seçilmesini, milletvekili genel seçiminin 4 yılda bir 
yapılmasını ve TBMM'nin seçimler dahil toplantı yeter sayısının 184 olmasını öngören anayasa değişikliğini TBMM'ye iade etti. 
Şırnak'ta teröristlerce döşenen mayının patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Vedat Dayıoğlu için İzmir'de, 
Cumhurbaşkanı Sezer, Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın da katıldığı cenaze töreni 
düzenlendi. 

27 Mayıs 2007 Genelkurmay Başkanlığı, ABD'ye ait iki F-16 uçağının, 24 Mayıs günü, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Hakkari Üzümlü 
Mevkii’nde Türk hava sahasını 4 dakika ihlal ettiğini bildirdi. 

29 Mayıs 2007 İşinize geldi mi Demokrat, özgürlükçü, yasal… İşinize gelmedi mide… Başbakan Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin 
cumhurbaşkanı seçimi konusundaki kararı ile ilgili olarak, ''Çok açık konuşuyorum; bu, yargı için talihsizdir, yüz karasıdır. 
Çünkü açık, net her şey ortada'' dedi. 

30 Mayıs 2007 Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu, düzenlediği basın toplantısında, ''Başbakanın hukukun üstünlüğü ve yargı kararlarının 



tartışmasız bağlayıcılığı ilkelerini dışlayan, üstlendiği görev ve devlet adamı sorumluluğu ve ciddiyeti ile bağdaşmayan, tehdit, 
hakaret ve husumet içeren söylemleri mahkememizi doğrudan hedef göstermektedir'' dedi. 

4 Haziran 2007 Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kocatepe Jandarma Karakoluna yönelik saldırıda 7 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi 
yaralandı. Şehit Erdem Erkaçtı'nın ikiz kardeşinin de asker olduğu belirtildi. 

7 Haziran 2007 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, olası bir sınır ötesi operasyon konusunda ''siyasi direktife ihtiyaçları 
olduğunu'' belirterek, ''Türk askeri kabadayı değil. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin esasları ve prensipleri vardır. Ülkenin menfaatleri 
vardır. Ne yapacağımızı bilen insanlarız'' dedi.  
Siirt-Şirvan karayolunda teröristlerce döşenen mayının patlatılması sonucunda 4 asker şehit oldu, 6 güvenlik görevlisi yaralandı. 

9 Haziran 2007 Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, teröristlerce karayoluna döşenen patlayıcının patlatılması sonucunda 1 yarbay, 1 binbaşı ve 1 er 
şehit oldu; 4 asker yaralandı.  
Bu yıl uluslararası statüye kavuşan Adana 14. Altın Koza Film Festivali'nde ''En İyi Film Ödülü'' Sırrı Süreyya Önder ve 
Muharrem Gülmez'in yönettiği ''Beynelmilel'' filmine verildi. 

11 Haziran 2007 Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, teröristlerce karayoluna döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 3 askerin cenaze 
töreninde hükümet yetkilileri ile TBMM Başkanı Bülent Arınç'a tepki gösterildi. 

12 Haziran 2007 Erdoğan, Kuzey Irak'a yapılacak olası bir operasyon konusunda, ''Bu konu konuşulmaz, bu konuyla ilgili yapılması gereken 
varsa yapılır. Her zaman gelen rakamlar var. Nedir bunlar? Kuzey Irak'ta 500 tane terörist var. Türkiye'de dağlarda 5 bin 
terörist var. Şimdi Türkiye'deki 5 bin teröristle ilgili mücadele bitti mi? Yani bu halledildi mi Kuzey Irak'taki 500 kişiyle uğraşma 
safahatına gelinecek'' dedi. 
CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Erdoğan'ın Kuzey Irak'a olası bir operasyon konusundaki açıklamalarına ilişkin, 
''(Türkiye'deki teröristlerle mücadele bitti mi ki sıra Iraktakilerle mücadeleye gelsin) demek Türkiye'deki terörün Irak'tan 
beslendiği gerçeğini görmezlikten gelmek demektir'' açıklamasında bulundu. 

13 Haziran 2007 Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyü yolunda teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda 1 
binbaşı şehit düştü, 2 er yaralandı. 
İstanbul Ümraniye'de bir gecekonduya düzenlenen operasyonda 28 el bombası ve 18 patlayıcı fünye ele geçirildi. Ev sahibi 
Mehmet Demirtaş, yeğeni Ali Yiğit ile patlayıcıların sahibi olduğu iddia edilen Kuvayi Milliye Derneği İstanbul İl Başkanı emekli 
astsubay Oktay Yıldırım gözaltına alındı. 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül, Bilkent Üniversitesi'nden mezun olan kızı Kübra Gül'e diplomasını verdi. 
Kübra Gül'ün törene türbanlı olarak katılması tartışma yarattı. 

14 Haziran 2007 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit düşen binbaşı Murat Özyalçın'ın cenazesinin İstanbul Atatürk Hava Limanı'nda kişisel 
eşyalarının bulunduğu bir bavulla aynı kamyonette taşınması ''çok kısa bir süre de olsa şehit cenazesine hassasiyet 
gösterilmediği'' eleştirilerine yol açtı. 

16 Haziran 2007 Şırnak ile Güçlükonak ilçesinde, teröristlerce döşenen mayınların patlaması sonucunda 1 er şehit düştü, 5 asker yaralandı. 

18 Haziran 2007 YÖK, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Gül'ün kızı Kübra Gül'ün Bilkent Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine türbanla 
katılmasıyla ilgili olarak üniversite yetkilileri hakkında soruşturma başlattı. 

19 Haziran 2007 CHP, ''Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, milletvekili genel seçimlerinin 4 yılda bir yapılması ve TBMM toplantı yeter 
sayısının seçimler dâhil 184 olması'' yönünde Anayasa'da değişiklik yapan 5678 sayılı yasanın ''şekil yönünden'' iptali istemiyle 
Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. 



20 Haziran 2007 Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ABD'de, bir düşünce kuruluşunun toplantısında ortaya konulduğu iddia edilen 
senaryonun TSK ile ilişkilendirilmeye çalışılmasının ''ibret ve üzüntüyle izlendiği'' belirtilerek, ''TSK tarafından da kabul edilmesi 
mümkün olmayacak böyle bir senaryodan yola çıkılarak yapılan açıklama ve yorumların hangi amaca hizmet ettiği, üzerinde 
düşünülmesi gereken bir husus olarak değerlendirilmektedir'' denildi. 

21 Haziran 2007 Bodrum Gündoğan'da çıkan orman yangınında 10 hektarlık bir alan zarar gördü. 

24 Haziran 2007 Tunceli'nin Ovacık ilçesi karayolu üzerindeki Karşılar Jandarma Karakoluna, teröristlerce saldırı düzenlendi. Olayda, saldırıda 
kullanılan akaryakıt tankerinin sürücüsü ve 1 terörist öldü. 

26 Haziran 2007 Şırnak ve Ağrı'da teröristlerce yola döşenen mayının patlaması sonucunda 2 asker şehit düştü. 
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası tüm yurtta etkili oldu. 

27 Haziran 2007 Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci ve ikinci turunda toplantı yeter sayısının 367 olduğu yönündeki 
kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Gerekçede, 367 oy koşulunun ''Anayasa'nın, Cumhurbaşkanı seçiminin 
uzlaşmaya dayanması amacına yönelik olduğu'' belirtildi. 
TSK komuta kademesince, Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda terörle mücadeleye yönelik açıklamalarda bulunuldu. Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, terörle mücadelenin, ''terörün diğer boyutları ile de silahlı mücadeledeki kararlılığa eşdeğer 
bir mücadeleyi gerektirdiğini'' belirterek, ''Terörle mücadeleyi sadece silahlı mücadeleye indirgediğimiz zaman, bu mücadeleden 
çok başarılı olmamızın beklenmemesi lazım. Şunu biz iddia edemeyiz, 'Kuzey Irak'a girip PKK'yı bitiririz' diyemezsiniz ama ne 
yaparsınız? Bundan önce yaptığımız gibi darbe vurursunuz. Bu da çok büyük fayda sağlar'' dedi. Kara Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral İlker Başbuğ ise 1800-1900'ü yurt içinde, 3350-3750'si yurt dışında olmak üzere toplam 5150-5650 terörist 
olduğunu söyledi. Başbuğ, 2008'den itibaren komando tugaylarında yedek subayların görev almayacağını, 2009'dan itibaren de 
er ve erbaşların yerini uzman çavuşların alacağını bildirdi. 
Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Başbakan Erdoğan'ın, terör örgütü elebaşına ''sayın'' dediği iddiasına ilişkin soruşturmada, 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği takipsizlik kararını kaldırdı. 

30 Haziran 2007 Tunceli-Erzincan karayolunda, teröristlerce yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik görevlisi şehit 
oldu. 

22 Temmuz 2007 Türkiye genel seçime gitti. AKP tek başına iktidar olacak çoğunluğu alarak sandıktan çıktı. 

1 Ağustos 2007 Tunceli'de başlatılan operasyonda 3 güvenlik görevlisi şehit düştü, 5 terörist etkisiz hale getirildi. 

 Ağustos 2007 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, ''Ankara'da nüfus ne kadar az olursa su sıkıntısının o kadar rahat 
çözüleceğini'' belirterek, ''Bu 2-3 ay içinde vatandaşlarımız diğer şehirlere giderek anne ve babalarını ziyaret etseler iyi olur'' 
sözleri tartışma yarattı. 

4 Ağustos 2007 Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, mayın patlaması sonucu 3 asker şehit düştü, 1 asker yaralandı. 

6 Ağustos 2007 Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, AKP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan'ı, 60. Hükümeti kurmakla 
görevlendirdi. 
Sivas'ın Kangal ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile meyve yüklü kamyonun çarpışması sonucu 24 kişi öldü. 

12 Ağustos 2007 Siirt'in Eruh ilçesinde, teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 11 asker ile 2 sivil yaralandı. 

13 Ağustos 2007 Bostancı-Yenikapı Avşa Adası seferini yapan, İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'ye (İDO) ait deniz otobüsü, Zeytinburnu açıklarında 
bir yük gemisi ile çarpıştı, 48 kişi yaralandı. 



18 Ağustos 2007 Lefkoşa-İstanbul seferini yapan AtlasJet'e ait uçak iki hava korsanı tarafından kaçırıldı. Yakıt ikmali yapılmak üzere Antalya 
Havalimanı'na indirilen uçaktaki Momnen Abdül Talikh ile Mehmet Raşat Özlü adındaki iki korsan, yaklaşık 6 saat süren eylemin 
ardından teslim oldu. 

24 Ağustos 2007 Samsun'da aşırı yağış sonucu meydana gelen su baskınlarından kentin büyük bölümü etkilendi, yıldırım düşmesi sonucu bir kişi 
hayatını kaybetti. 

25 Ağustos 2007 Şırnak'ta, arazide arama faaliyetini sürdüren güvenlik güçlerine Uzungeçit mevkisinde teröristlerce ateş açılması üzerine çıkan 
çatışmada 2 uzman çavuş şehit düştü, 10 terörist etkisiz hale getirildi. 

28 Ağustos 2007 TBMM’de dün yapılan oylamayla, aylardır süren tüm tartışmalar noktalandı ve Abdullah Gül, 339 oyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 
11. Cumhurbaşkanı seçildi. Atatürk ve İnönü’den sonra en genç Cumhurbaşkanı olarak Köşk’e çıkan Abdullah Gül, ayrıca 
bakanlıktan bu en yüksek makama çıkan ilk kişi de oldu. Gül'ün andiçme törenini CHP, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet 
komutanları izlemedi. 

11 Eylül 2007 Ankara'da Sıhhiye Katlı Otoparkı'nda patlayıcı yüklü bir minibüs bulundu. Patlayıcılar yaklaşık 3 saatte etkisiz hale getirildi. 
Ankara Valiliği, patlayıcıların, daha önce Mersin ve Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda ele geçen 
malzemelerle örtüştüğünü açıkladı. 

17 Eylül 2007 İstanbul'un trafik sorununun bir bölümüne çözüm olması beklenen Küçükçekmece-Topkapı arasındaki ''Metrobüs'' adı verilen 
ulaşım sistemi hizmete girdi. 

19 Eylül 2007 Bitlis'te, bir grup terörist Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı'na uzun menzilli silahlarla saldırdı. Saldırıda, Dışişleri Bakanı Ali 
Babacan'ın akrabası Jandarma Er Erkut Babacan şehit oldu. 

25 Eylül 2007 TOBB, TİSK, Türk-İş, Hak-İş, TZOB, TESK'ten anayasa çalışmaları konusunda yapılan ortak açıklamada, ''Biz sivil toplum 
kuruluşları olarak, yeni bir anayasa ihtiyacını çok net olarak görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin kurucusudur. Bunu 
kimsenin silmeye gücü yetemez. Onun için bu tip boş hayal ve kaygılardan herkesin kurtulması lazım'' ifadelerine yer verildi. 

27 Eylül 2007 Bitlis'te mayın patlaması sonucu 2 asker şehit oldu. 

29 Eylül 2007 Eski bakanlardan Dr. Yıldırım Aktuna, İstanbul'da vefat etti. 

7 Ekim 2007 Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki bir askeri time teröristlerce düzenlenen saldırıda 1'i astsubay 13 asker şehit oldu. 

8 Ekim 2007 Şırnak'taki saldırının ardından teröristlere yönelik operasyonlar sürerken, Namaz Dağı'nda mayına basan bir uzman çavuş, 
Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki çatışmada ise bir er şehit düştü. 

14 Ekim 2007 Irak'ın kuzeyine askeri harekat düzenlenmesi için hükümete bir yıl süreyle izin veren tezkere TBMM'ye sevk edildi. 

21 Ekim 2007 Hakkari-Dağlıca'da konuşlu piyade taburuna teröristlerce sabaha karşı düzenlenen saldırıda 12 asker şehit düştü, 16 asker 
yaralandı, 8 askerle irtibat kesildi. Saldırı sırasındaki çatışma ve ardından gerçekleştirilen operasyonlarda 34 terörist etkisiz hale 
getirildi. 

29 Ekim 2007 Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A-380, İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. 
Tunceli'deki operasyonda 15 terörist etkisiz hale getirildi. 

31 Ekim 2007 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün oğlu, eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Erdal İnönü, ABD'de tedavi 
gördüğü hastanede vefat etti. 
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cudi dağında teröristlerle çıkan çatışmada 1 astsubay ve 2 uzman çavuşun 
şehit düştüğü, 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 



4 Kasım 2007 Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesindeki terörist saldırıdan sonra irtibat kesilen 8 
personelin TSK bünyesine katıldığını bildirdi. 
Prof. Dr. Erdal İnönü'nün cenazesi İstanbul'da toprağa verildi. 

5 Kasım 2007 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dağlıca'daki terörist saldırının ardından irtibat kesilen 8 askerin Türkiye'ye getirilmesi süreciyle 
ilgili olarak DTP'li milletvekilleri Osman Özçelik, Aysel Tuğluk ve Fatma Kurtulan hakkında inceleme başlattı. 

6 Kasım 2007 Tunceli'de Uzunçayır Jandarma Karakoluna teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda Uzman Çavuş Bahtiyar Şimşek şehit düştü. 

11 Kasım 2007 Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesindeki askeri birliğe saldırısı sırasında irtibat kesilen 8 asker, Van Jandarma 
Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından tutuklandı. 

13 Kasım 2007 Şırnak'taki çatışmada bir üsteğmen ile 3 asker şehit oldu. 

20 Kasım 2007 Edirne'de, Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açması ve yağışlar nedeniyle sel felaketi meydana geldi, Türkiye'nin Yunanistan'a 
açılan kapısı Pazarkule kapandı. 

30 Kasım 2007 İstanbul-Isparta seferini yapan Atlasjet'e ait uçak, Isparta'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarında düştü. Kazada, 7'si mürettebat 57 
kişi öldü. 

1 Aralık 2007 TSK, Irak'ın kuzeyinde bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek için verilen yetki çerçevesinde ilk operasyonu gerçekleştirdi. 
Hakkari'nin Çukurca ilçesinin güneydoğusunda Irak hudutları içinde tespit edilen 50-60 kişilik bir terörist grubuna ateş destek 
vasıtalarıyla operasyon düzenleyen TSK, gruba önemli ölçüde zayiat verdirdi. 

4 Aralık 2007 Şırnak Küpeli Dağı bölgesinde 4'ü kadın 2'si erkek 6 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir subay şehit düştü. 
Ulaştırma Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında, ''otel masraflarını, Isparta'da düşen Atlasjet uçağının 
kiralandığı World Focus havacılığa ödettirdiği'' iddialarıyla ilgili inceleme başlattı. 

8 Aralık 2007 YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in 4 yıldır yürüttüğü görevi sona erdi. Teziç'in dönemindeki faaliyetleri içeren ''YÖK Faaliyet 
Raporu'' yayımlandı. Raporda, ''Hükümetler, öğretim üyesi yetiştirmek için yeterli kadro vermek yerine, şartları oluşmadan yeni 
üniversite açma politikasını tercih etmişlerdir'' denildi. 

10 Aralık 2007 Cumhurbaşkanı Gül, Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in görev süresinin dolmasıyla boşalan YÖK üyeliği ve YÖK Başkanlığı'na Prof. Dr. 
Yusuf Ziya Özcan'ı seçti. YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Aybar Ertepınar ise bu görevinden istifa etti. 
 
İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık sahili yakınında kaçakları taşıyan tekne battı. Yaklaşık 85 kişinin bulunduğu bildirilen 
tekneden 7 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarılırken, 43 kişinin cesedi karaya vurdu. 

16 Aralık 2007 Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin, Hakurk bölgeleri ile derinlikteki Kandil Dağı'nın Irak tarafında kalan kesimlerinde tespit edilen 
terör örgütüne ait hedefler, Türk Hava Kuvvetleri savaş uçaklarının saat 01.00'den itibaren uyguladığı geniş kapsamlı hava 
harekatı, ardından da Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uzun menzilli silahlarla vuruldu. 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Büyükanıt, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, ''PKK artık ayağını denk alsın. Unutmasın ki 
artık bizim için PKK'nın oradaki kampları ve hareketleri BBG evi gibidir. Yeter ki gidip vurabilme imkanı sağlansın. Oraları artık 
elimizin, avucumuzun içi gibi biliyoruz'' dedi. 
İzmir'in Bayraklı semtindeki Saint Antuan kilisesinde, Rahip Adriano Francini, 19 yaşındaki R.B tarafından bıçakla yaralandı. 
Rahip Francini hastaneye Hastanesine kaldırıldı, zanlı ise kısa sürede yakalandı. 

18 Aralık 2007 Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 17-18 Aralık gecesi Türkiye-Irak sınırını geçmeye çalışan bir grup teröristin 
görüntüsünün alındığı, bölgede konuşlu kara birlikleriyle sıcak takip kapsamında icra edilen küçük çaplı bir operasyonla söz 



konusu gruba ağır bir darbe vurulduğu bildirildi. 

20 Aralık 2007 Ankara’da deprem 5.7 

22 Aralık 2007 Kuzey Irak'ta tespit edilen terör örgütü PKK hedefleri, Türk savaş uçakları tarafından bugün öğle saatlerinde bombalandı. Aynı 
hedefler bir saat sonra sınırdaki topçu birlikleri tarafından da ateş altına alındı. Operasyonda Zap başta olmak üzere bir çok 
örgüt kampı bombalandı. 
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