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II. — GELEN KÂĞITLAR 
III. — YOKLAMA 
IV. '— BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, temel tüketim maddeleri fi
yatlarındaki artışlara, memur maaşlarında yapılan artışın yetersizliğine, vergi 
borçları gecikme cezalarının affına ve döviz fiyatlarındaki yükselişlere ilişkin 
gündem dışı konuşması ve Orman Bakanı Vefa Tanır'ın cevabı 

2. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Doğu Anadolu Bölgemizde
ki sığır vebasına, bölgede görevli veteriner hekimlerin durumlanna ve THY Er
zurum uçak seferlerinin düzensizliğine ilişkin gündem dışı konuşması ve Ulaş
tırma Bakanı Yaşar Topçu'nun cevabı 

3. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Avrupa Konseyi bünyesin
de Türk dünyasını ilgilendiren olumlu gelişmelere, Yunanistan'ın Batı camiasın-
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daki komşularıyla ihtilaflı tek ülke durumuna gelişine, Karadeniz Ekonomik İş
birliği çalışmalarına ve bu konjonktür içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
takip etmesi gereken yönteme ilişkin gündem dışı konuşması 494:498 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 498,509 

• 1. —Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Başbakan Süleyman De-
mirePin dönüşüne kadar, Başbakanlığa Devlet Bakanı ve Başbakan .Yardımcısı 
Erdal İnönü'nün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/278) . ' * . ' . ' 498 

2. —Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağ-
lar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/279) 498 

3. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet 
Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur 
Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş- . 
kanlığı tezkeresi (3/280) 498 

4. _ 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Ça
lışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigorta
lar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 23.1.1992 tarih ve 3769 Sayılı 
Kanunun bir defa daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/277) •. ' •• 499:506 

5. — Erzurum Milletvekili Abdülmelik Fırat'ın Dilekçe Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/7) 509 

6. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'nın İnsan Haklarını İnceleme Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/6) 509 

7.—AFC Rheinland-Pfalz Eyalet Meclisi Başkanı ile beraberindeki parla
mento heyetinin ülkemize davet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/281) 509:510 

8. — AFC Saksonya Eyalet Meclisi Başkanı ile beraberindeki parlamento 
heyetinin ülkemize davet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/282) 510 

9. — Macaristan Meclis Başkanı ile beraberindeki parlamento heyetinin ül
kemize davet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/283) , 510 

10. — Çekoslovakya Meclis Başkanı ile beraberindeki parlamento heyeti
nin ülkemize davet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/284) 510 

11. — Danimarka Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı ile berabe
rindeki parlamento heyetinin ülkemize davet edilmesine ilişkin Başkanlık tezke
resi (3/285) 511 

12. — AFC Bavyera Eyalet Meclisi Başkanı ile beraberindeki parlamento 
heyetinin ülkemize davet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/286) 511 
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13. — Parlamentolararası Birlikte TBMM'yi temsil edecek Türk Grubuna 
RP Kpnya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın aday gösterildiğine ilişkin Başkan
lık tezkeresi (3/287) 511 

14. — TBMM Başkanının, Strazburg'ta yapılacak Avrupa Parlamento Baş
kanları Toplantısına katılmak üzere Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Baş
kanının davetine icabet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/289) 512 

15. — Türkiye Büyük Millet Meclisince, Türkiye - Federal Almanya Parla
mentolararası Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/288) 512 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 506 

1. - - İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 51 arkadaşının, akaryakıt ve 
sigara kaçakçılığı ile yeterince mücadele etmedikleri, bu nedenle Devleti zarara 
uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman De-
mirel, içişleri Bakanı İsmet Sezgin ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral 
haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/2) 506:509 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 514 

1. — Meclis Araştırması Komisyonlarının Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve 
Kâtip Üye seçimlerini yapacakları gün, saat ve yere ilişkin Başkanlık duyurusu 514 

V. — SEÇİMLER 512 

1. — Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 512:514 
a) Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 512:513 
b) (10/3) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye seçimi 513 
c) (10/6) esas. numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 513:514 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 514 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 514 
1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Adalet Vakfının 29.11.1991 

tarihli toplantısına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfı Oktay'ın cevabı (6/12) 514:517 

2. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Gökova Termik Santralına 
ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in cevabı (6/15) 517:523 

3. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Bolu İli Gerede İlçesindeki yay
lalarda bulunan evlerin ve inşaatların yıkılması olayına ilişkin Başbakandan so
rusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in cevabı (6/16) 523:528 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp, Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kre
di Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifine ve bu 
Kanun teklifi nedeniyle Cumhurbaşkanının beyanatına; çiftçilerin, 1983 yılından bu yana millî 
gelirden aldıkları payın gün geçtikçe azaldığına ve takip edilen politikalar neticesinde içine düş
tükleri sıkıntılara ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı; Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin 
Cevheri, bu konuşmaya cevap verdi. 

Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi înceöz, milletvekilleri ile Yasama Organı eski üyeleri ve 
dışarıdan atandıkları bakanlık görevi sona erenlerle, bunların bakmakla yükümlü oldukları 
kişilerin, fahiş meblağlara varan özel hastane muayene ve tedavi harcamalarının vicdanlarda 
rahatsızlık yarattığına, bu hususa en kısa zamanda bir çözüm bulunması gerektiğine; 

Ankara Milletvekili Mehmet Nedim Budak da, Anayasa Mahkemesinin, Türkiye Birleşik 
Komünist Partisini kapatma kararının içeriğine; bahse konu kararın, ilgili mevzuattaki bütün 
boşlukları dolduracak ölçüde açık ve net olduğuna; Türk Milletinin bölünmez bir bütün oldu
ğu ve Kürtlerin de diğer Türk boyları gibi, Türk soyundan geldiğine; 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sanayiini dışa 
bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; 
önergenin, gündemdeki yerini alacağı ve öngörllşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım 
Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifinin (2/136,2/95, 2/96) (S. Sayısı : 19), yapılan 
açık oylamadan sonra, kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Ka
nun Tasarısının (1/334) (S. Sayısı : 18) tümü üzerinde bir süre görüşme yapıldı. 

11 Şubat 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.45'te son verildi. 

Yûdtrtm Avcı 
Başkanvekili 

HalilÇulhaoğlu 
izmir 

Kâtip Üye 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Kâtip Üye 
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II. •— GELEN KÂĞITLAR 

10 . 2 . 1992 Pazartesi 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun 
1. — 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 

Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 
2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 
Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik T&pılması Hakkında 23.1.1992 Tarih 
ve 3769 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/340,3/277) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş ve Komisyona havale tarihi : 7.2.1992) 

Tasanlar , 
1. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Ka

nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/341) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 6.2.1992) 

2. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/342) (Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.2.1992) 

< 3. — Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı (1/343) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 

, 6.2.1992) 
Teklifler 

1. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın; 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Me
murları Kanununun Ek 26 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/159) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.1992) 

2. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in; Konya İline Bağlı Belkaya Adında Bir ilçe Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi (2/160) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 4.2.1992) 

3. —Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa 
Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/161) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.2.1992) 

4. — İzmir Milletvekili Mehmet Özkan'ın; 28İ3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne Dair Kanunun 17 nci Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/162) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.2.1992) 

5. — İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu ve 33 Arkadaşının; 27.5.1988 Tarih ve 3461 Sa
yılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/163) (Millî 
Eğitim Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 4.2.1992) 
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6. — Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ve 2 Arkadaşının; Kırıkkale iline Bağlı Çerikli Adıyla 
Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/164) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 5.2.1992) 

7. — izmir Milletvekili Yıldırım Avcı'nın; izmir ili Merkezinde Üç ilçe Kurulmasına Dair 
Kanun Teklifi (2/165) (içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.2.1992) 

Tezkereler K 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşların 1990 Yılı Faaliyetle
ri, Bilanço, Kâr ve Zarar Hesaplarına Ait Raporların Sunulduğuna ilişkin Başbakanlık Tezke
resi (3/273) (Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1992) 

2. —İsparta Milletvekili Süleyman Demirel, Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu, Er
zurum Milletvekili ismail Köse, Antalya Milletvekili Adil Aydın, Samsun Milletvekili irfan De-
miralp, Aksaray Milletvekili Mahmut öztürk ve Afyon Milletvekili Abdullah Ulutürk'ün Ya--; 

sama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/274) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 
6.2.1992) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fehmi Işıklar ile Salih Sümer, Mardin Milletvekili Ahmet 
Türk ve Batman Milletvekili Adnan Ekmen'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/275) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.2.1992) 

4. — Diyarbakır Milletvekilleri Fehmi Işıklar ile Salih Sümer, Mardin Milletvekili Ahmet 
Türk ve Batman Milletvekili Adnan Ekmen'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/276) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.1992) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurhak ilçelerine polis ve 

jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/124) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.1992) 

2. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğal gaz satın almak 
için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/125) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 6.2.1992) 

3. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bornovalı erin 
şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/126)(Başkanhğa geliş tarihi : 6.2.1992) 

4. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Cinayet mi, 
intihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/127) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.1992) 

5. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul - Küçükçekmece Belediye Başkanı
na ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/128) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 6.2.1992) 
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6. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul tünde kaç kişinin tapu ve tapu tah
sis" belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 6.2.1992) 

7. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun yüklü ge
miye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.2.1992) 

8. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahalarına ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru.önergesi (6/131) (Başkanlığa geliş tarihi': 6.2.1992) 

9. —İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı mahalle
leri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/132) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.1992) 

10. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.1992) 

11.— İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı - Sefaköy yolunu 
kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık ve.İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/134) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.2.1992) 

11 . 2 . 1992 Sah 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Bayat ilçeleri 
Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 7.2.1992) 

2. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi SHP 
Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/136) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1992) 

3. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti alındığı 
iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) (Başkan
lığa geliş tarihi : 10.2.1992) 

4. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün programına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1992) 

5. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, günlük bir gazetede yeralan "VVashing-
ton'da Demirel - CIA randevusu" haberine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/139) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1992) 

6. — Tokat Milletvekili ahmet Fevzi Inceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mahkemelerinin 
kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 10.2.1992) 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın ne zaman ihale 
edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 10.2.1992) 
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8. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın Karayo
lunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/142) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.1992) 

9. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz Barajının 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 10.2.1992) 

10. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme suyunu kar
şılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1992) 

11. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesisleri ile 
Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.1992) 

12. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu asfalt 
yapımına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 10.2.1992) 

Yazûı Soru Önergeleri 
1.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Söğütlü - Hasan Ali - Sisne - Geben 

barajları ve Sarsap - Büyük Yapalak - Gündere göletlerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Baka
nından yazılı soru önergesi (7/50) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.2.1992) 

2. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Aksu Çayı ıslahı ve Kartalkaya Ba
rajına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/51) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 10.2.1992) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karakuz - Kavaktepe barajları, Kümbet 
- Tombak pompaj sulaması ve Sıtma Pınarı regülatör sulama projelerinin ne zaman programa 
alınacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/52) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 10.2.1992) 

4. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya - Kadınhanı - Saçıkara köyü içme 
suyuna Ilgın Şeker Fabrikasının atık sulannm karıştığı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/53) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.2.1992) ^ 

Meclis Soruşturma Önergesi 
1.'— İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 51 arkadaşının, akaryakıt ve sigara kaçakçılı

ğı ile yeterince mücadele etmedikleri, bu nedenle Devleti zarara uğratarak görevlerini kötüye 
kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel, içişleri Bakanı tsmet Sezgin ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı Sümer Oral haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/2) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.2.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15.00 
BAŞKAN : BaşkanveldU Yılmaz Hoca oğlu 

KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Lütfü Esen gün (Erzurum) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 34 üncü Birleşimini acıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) ^ 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz talepleri olmuştur; onları yerine getireceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, tenul tüketim maddeleriJtyatlartndaki artışlara, me

mur maaşlarında yapdan arttım yetersizliğim, vergi borçlan gecikme cezalarıma affına ve döviz fiyatla
rındaki yükselişlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Orman Bakam Mfa Tamr'ın cevabı 

BAŞKAN — Birinci sırada, hayat pahalılığı konusunda, Yozgat Milletvekili Mahmut Or-
hon'a söz veriyorum. ^ _ 

Buyurun Sayın Orhon. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Bugün sizlere, mutfaktaki yangını kısaca özetlemek istiyorum. Sayın Başbakan, gerek se
çimlerden önce gerekse seçim sırasında devamlı bu konuyu işlemiş, yangını söndüreceğine dair 
büyük sözler vermiş ve verdiği bu sözlere güvenilmesini istemiştir; bugün de, aynı sözlerle, bir 
yerlere varmaya çalışmaktadır. Nereye vardığını birkaç misalle gözlerinizin önüne sermek is
tiyorum. 

Bakalım, fakir fukaranın mutfak ve temel ihtiyaçlarına ilişkin fiyatları bugünkü İktidar, 
Anavatan İktidarından aldıktan sonra nerelere getirmiştir... Yumurtayı, Anavatan İktidarın
dan 300 lirayla almıştır, bugün yumurta 800 liradır, yani 80 gün gibi kısa bir zamanda yumurta 
fiyatları yaklaşık yüzde 250 artmıştır... (DYP sıralarından gürültüler) 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Sen yumurta mı yiyorsun devamlı? 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Domatesi 2 500 liradan almış 6 500 liraya çıkarmış, 

ıspanağı 2 500 liradan almış 7 000 liraya çıkarmış, lahanayı l 200 liradan almış 3 500 liraya 
çıkarmış, pırasayı 1 500 liradan almış 6 000 liraya çıkarmış, salatalığı 2 500 liradan almış 9 000 
liraya çıkarmış... 
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ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Pazarcı mısın sen,.pazarcı mı?.. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Evet, pazarcıyım, ben hep pazardan alışveriş yapıyo

rum; bunlar pazar fiyatlarıdır. Tabiî, siz halkın yanında olmadığınız için, pazara gitmeye te
nezzül etmiyorsunuz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) • -

Kuru soğanı 500 liradan almış 1 500 liraya çıkarmış, elmayı 3 000 liradan almış 6 500 lira
ya çıkarmıştır. Sadece bunlar değil, fakir fukaranın kışta kıyamette yaktığı kömürü -ocak çıkış 
fiyatı olarak söylüyorum- 243 bin liradan almış 560 bin liraya çıkarmıştır... Liste uzayıp git
mektedir. . 

Ocak ayı enflasyon oranı yüzde ll'dir; ama,,pazardaki enflasyon oranı yüzde 50'lerin üze
rindedir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Aferin, çok güzel hesap yapmışsın... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Evet; bu, sekiz yıllık değil, 80 günlük hesaptır, 
ALÎ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Hesabın da kuvvetli senin... ANAP'hlar alkışla

sınlar diye mi söylüyorsun bunları? 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Şimdi, bizim Sayın Ali Er'in tabiriyle sizlere soruyo

rum : Aldığınız fiyatlar mı daha böyük, yoksa bugünkü fiyatlar mı daha böyük? 

ALİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Haydi sen cevapla... 
LATİF SAKICI (Muğla) — Ne gayri ciddî konuşuyorsun... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Fakir fukaranın, işçinin, memurun karnını tok, sırtını 

pek tutma değil; aç, açık ve çıplak bırakma yolunda ilk adımları atma şerefi bugünkü iktidara 
aittir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Çok ilkel bir konuşma... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Memura yüzde 32 zam yaptık diye gösteri yapmışlar; 

ama, memur, maaş aldığında, artışın yüzde 14 ila 18 arasında değiştiğini görünce, bu İktidarın 
söylediğiyle yaptığının nasıl farklı olduğunu bir kez daha görmüştür. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Yüzde ll'i de gitti zaten... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Bunlar, yüzde 50'lik artışa karşılık, yüzde 18*lik artış

la dışlanmış ve avutulmuşlardır. 
Bunlar az gelmiş, hayvan yemine de iki defa zam yapılmış ve bu zamların toplamı yüzde 

175'i bulmuştur; yani, hem besici hem köylü perişan hale getirilmiştir. Bunun neticesinde de, 
hepinizin bildiği gibi, peynir, et, süt, yumurta fiyatları başını alıp gitmiştir. Zeytinin pazardaki 
fiyatı 22 bin lira olmuştur. 

DYP - SHP ikilisi, yanak öperek ve şovlar yaparak koltuğun tadını çıkarırken, benim iş
çim, benim köylüm, benim emeklim, benim esnafım, benim sanatkârım, benim memurum, 
benim dulum, benim yetimim sözleriyle sadece ve sadece vatandaş aldatılmış veya aldatılmaya 
çalışılmıştır; ama, vergi kaçakçılarının borçlarının affedilmesi için hiç vakit kaybetmeden kol
lar sıvanmış, kanun çıkarılmaya gayret edilmiştir ve bu da gerçekleştirilmek üzeredir. 

Sadece bu mu... Efendim, ihracatçıyı teşvik etmek için ucuz elektrik vereceğiz diye yeni 
bir soygun yolu bulunmuş ve ucuz elektrikle, bu babalara, dedisiz kodusuz, Hükümetten, dev
let kesesinden elektrik kullandırılacağı mesajı verilerek, bunların ağızları tutulmuştur. 
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Ayrıca, gazete kâğıdına zam yapılmayıp, eski gazeteler de fazla fiyatla geri alınarak, bu 
sayede gazetecilerin de büyük kısmının ağızları bağlanmış ve aleyhte yazarsanız kâğıdı pahalı-
landırırız gizli tehdidiyle, gazeteciler sindirilmeye çalışılmıştır; yani, aba altından sopa göste
rilmiştir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kendinizi tarif ediyorsunuz... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Bütün bunlar gösteriyor ki, birileri çıkıp fakir fukara 

edebiyatı yapıyorsa, bilinmelidir ki, bu maskedir. Bunlar, bu insanların hayatını zehir edecek; 
otobüs bilet fiyatını yüzde 100 artırarak, bedava otobüs sözünün tam tersini yapacaklardır... 

ALÎ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Hani alkış!.. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Vatandaş alkışlar.... 
Bedava süt yerine zamlı süt içirecekler, şoför esnafına zamlı mazot vereceklerdir; yani, 

800 liraya mal oluyor denilen akaryakıt fiyatlarını zam yaparak, ortalama 4 bin Türk Lirası 
civarına çıkaracaklardır. Şoför esnafı da, tabiî, kaçak mazot bulmak için elinden geleni yapa
cak <ve hayatını böylece sürdürmeye gayret edecektir. 

Gelelim döviz fiyatlarına : Tabiî, birçok şeyin fiyatını döviz fiyatları belirlemektedir. Dö
vizi, yani markı, Anavatan İktidarı döneminden 2 900 lira olarak almışlardır ve bugün mark 
3 545 liradır... (DYP sıralarından "1983'te kaç liraydı?" sesleri) 

En son bizden teslim aldığınız fiyatı söylüyorum... 80 günde markın artışı yüzde 82'dir. 

MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Sen de anladın; hiç tutmadı; ama, devam et... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Elinize biraz kâğıt kalem alırsanız... Şimdiye kadar 

elinize hiç kâğıt kalem almayıp, yanak öperek bu hale getirdiniz... Bundan sonra elinize kâğıt 
kalem alıp milletin derdini yazarsanız, aklınızda kalır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) Markın değeri 80 gün içerisinde yüzde 82 artmıştır... 

FETHİ AKKOÇ (Bursa) — O kâğıdı yazanlara söyle... 
MAHMUT ORHON (Devamla) — O kâğıdı ben yazdım, markın aylık artış ortalaması 

yaklaşık yüzde 27'dir. Bunu yıllık artış olarak hesap edersek, ortalama yüzde 320'nin üzerinde 
olacaktır; yani bir yıl sonunda, vatandaş, bugün aldığı dövizi, 3 kat daha fazlasına alacaktır. 

ÂLİ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Keşke kendi konunuzdan bahsetseydiniz... 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Bu iktidarın iki kanadını kısaca özetlersek; bir kana
dı, günü gününe yaşayan, dün dündür bugün bugündür felsefesine sahip bir kafayla memleke
ti 70 sente muhtaç eden ve ilerisinin hesabını yapmayan bir zihniyet; diğer kanadı ise, kanun 
nizam tanımayan, ben yaptım oldu felsefesine sahip, har vurup harman savurarak -belediyelerde 
olduğu gibi- hizmet yerine politika yapan, yandaşlarına çalışmadan maaş dağıtan ve sıkışınca 
da çalışanları işten çıkarıp yandaşlarını yerinde bırakan bir zihniyettir. 

ALÎ YALÇIN ÖĞÜTCAN (Adana) — Gerçekten, kendi gününüzden bahsettiniz... 

MAHMUT ORHON (Devamla) — Bu zihniyete sahip olan ortakların, sonunda bu mille
tin elinde bırakacağı, sadece ve sadece anahtarı olmayan iki tane anahtarlık ve üç rakamlı enf
lasyon olacaktır. 
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Sizlerimi, size rey veren seçmenlerin sözleriyle bitiriyorum. Mecliste konuşma yapacağım, 
babaya ne söyleyeyim dediğimde, güvenimizin kalmadığını söyle, yeter dediler. 

Hepinizi saygıyla, selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orhon. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına, Orman Bakam Sayın Vefa 

Tanır; buyurun. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bu konuşmaya cevap vermeye değmez; çok basit bir ko
nuşmaydı.., 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşla
rım; bu kürsü hiçbir zaman milletvekillerine kapanmaz... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Çünkü, konuşan Türkiye dedik... 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Konuşan Türkiye dedik; doğru. Her ar

kadaş buraya çıkıp, kendi seçmeninin baskısını dile getirmekte, Hükümeti eleştirmekte, görüş
lerini söylemekte serbesttir; bundan, Hükümet olarak da gurur duyarız; fakat, kış gününde, 
yerler -buz olduğundan- kazmayla dahi kazılamazken, bu kürsüden, ekonomiyi getirir de ıspa
nak fiyatları üzerinden anlatırsanız, siz burada Hükümeti tenkit etmez, seçmene selam gönde
rirsiniz... (DYP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Yumurtayı da mı kazıyorsunuz?.. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — İthal edin, ıspanak getirin İspanya'dan, bir yerden... 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Eğer siz, bağıran ANAP'lı milletvekili 

arkadaşlarım, ortada bir bozukluk varsa, bunu da 80 günde siz bozdunuz diyorsanız, haksız
lık edersiniz. 

MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Biraz da çalışan Hükümet olun, çalışan! 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Ortada bir bozukluk var da, 80 günde 

niye düzeltmediniz derseniz, seçmen size haksızlık etmiştir; çünkü, seçmen sizi iktidardan in
dirmiştir. Seçmen, sizi, 80 günde düzelecek kadar basit bir bozukluktan indirdiyse, bu seçmen 
hata etmiştir. 

KEMAL NACİ EKŞİ (İstanbul) — Bu, enflasyonun cevabı mı şimdi? 
MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Sayın Bakan, demagojiyi bırakın; çalışan Hükü

met olun, konuşan değil. 
ORMAN BAKANIVEFA TANIR (Devamla) — Çünkü, bu bozukluk 80 günde düzeltile

cek kadar küçükse, burada sizin olmanız lazımdı; bu kadarını seçmen affederdi. Bu bozukluk 
ö kadar fazla ki, 80 ay da kafi gelmeyecektir... (ANAP sıralarından "Ooo..." sesleri) Evet, evet... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Beş seneyi de geçtiniz... 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Tabiî, bu seslerin daha da gür çıkması 

lazım gelecektir; çünkü, kaybeden sizsiniz... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)— Kaybeden millet, millet... 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, biz, bu yıl içe

risinde döviz fiyatlarının nereye kadar geleceğini söylemedik mi? Döviz fiyatları niye çıkıyor 
diye burada ekonomi ustası kesilmek, marifet değildir. 
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MUSTAFA BAHRt KİBAR (Ordu) — Sayın Bakan, enflasyon kaç olacak; onu bir açık
lar mısınız... 

BAŞKAN — Efendim, yerinizden müdahale etmeyin lütfen! 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Bir şeyi kabulleneceksiniz : Memleket, 

geçen dört yıl içerisinde vatandaşın istediği şekilde idare edilmemiştir. Bunun hesabı seçimde 
görülmüştür Ve yeni idare, bu geçen dört yıl içerisindeki bozuklukları eğer düzeltemez ise, onun 
da hesabı önümüzdeld seçimde görülür... 

KEMAL NACİ EKŞİ (İstanbul) —' Muhalefet yapmayalım mı?.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Şimdiden burada, bunun hesabım 90 gü

ne, 80 güne sığdırmaya kalkarsanız yüzünüz kara çıkar; çünkü, biz bu işi düzelteceğiz. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Sayırt Bakan, siz inanıyor musunuz söylediklerinize?.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Biz, bu işi bilerek geldik, bu idareye, dü

zelteceğiz diye talip olduk; seçimde, hiçbir taşın üzerinde, hiçbir meydanda, her şey güllük gü
listanlık, biz de aldığımız yerden götüreceğiz diye beyanda bulunmadık; ama, bizim istediği
miz zaman, sizin için kısa geliyor. Bizim istediğimiz zamana biz kavuşacağız ve sizi mahcup 
edeceğiz. (ANAP sıralarından "İnşallah" sesleri) 

MUSTAFA BAHRt KİBAR (Ordu) — İnşallah, mahcup et bizi... 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Benim isteğim şudur : Milletvekili arka

daşlarımdan rica ediyorum; gündem dışı konuşmanın nasıl olacağını İçtüzük tarif eder. Yani, 
her akla gelen, seçimde yaptığımız konuşmalar şeklinde gündem dışı olarak buraya gelirse ya
zık edersiniz ve bizden de cevabını alırsınız... . 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) —• Siz yazın, verin bize, okuyalım!.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Şimdi gündem dışı bir konuşmaya cevap 

veriyorum; aslında, bağıran arkadaşlara cevap vermeye kalkarsam küçük dilinizi yutarsınız... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) —- Tehditle bir yere varamazsınız. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Devletin hesabı kitabı ortada... Siz, ağus

tosta aldığınız buğdayın parasını çiftçiye ödeyerek mi bize iktidarı teslim ettiniz?.. Siz, tem
muzda, ağustosta, eylülde ve ekimde; dağda çalıştırdığınız, tırnaklarıyla ormanı kazdırdığınız 
işçinin parasını ödeyerek mi bize iktidar teslim ettiniz?.. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA BAHRİ KİBAR (Ordu) — Sayın Bakan, kötü, emsal olmaz... 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Benzin fiyatları ne oldu? 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Eğer vatandaş dışarıda sızlanıyorsa, bu, 

sizin bıraktığınız, ödenmemiş paralardan dolayıdır. V 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Ödeyeceğiz diye geldiniz ya... ödeyin!.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — ödeyeceğiz diye geldik, ödemeye devam 

ediyoruz. Bizim iktidarımız zamanında, kimsenin devletten bir kuruş alacağı da kalmayacak
tır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Hatta, bu konuşmamızı bir ay evvel yapsaydık; 
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işte, sizin dağda, parasını ödemeden bıraktığınız insanlar, bugün beni dinlerlerken, sen de öde
medin diyeceklerdi; ama, dişimizi tırnağımıza taktık, birbirimize yalvardık ve ö işçinin parası
nı ödedik. Şimdi kaldı müteahhitin parası... 

Enflasyona gelince arkadaşlar... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — 70 liraları daha ödemediniz... 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Neyi ödemedik? 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — 70 liraları daha ödemediniz... 
BAŞKAN— Efendim, karşılıklı konuşmayalım! 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — Daha ödemediniz, ama ödedik diye çıkıp söylüyorsunuz... 
BAŞKAN— Karşılıklı konuşmayalım lütfen... 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — 70 liraları, kasım ayında bize teslim etti

ğiniz hükümetten, onun üyelerinden niye sormuyorsunuz?.. 70 liraları, siz, temmuz ayı başın
da buğday çiftçisine vaat etmiştiniz... Aradan ağustos, eylül ve ekim ayı geçmiş; üç ay... Vaat 
ettiğiniz parayı ödemeden gitmişsiniz... Borcunuzu ödüyoruz, borcunuzu!.. Biraz da bunu böyle 
seyredin. 

Teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan, veciz konuşmaları esnasında, takdiri Başkanlığın uh

desinde bulunan bir hususa da temas buyurdukları için, kendimi, bir açıklama yapmakla gö
revli ve yükümlü saydım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Buyurdular ki, sayın milletvekilleri, bu kürsüden, öyle, canlarının istediği şekilde -
bağışlasınlar-rasgele, mevsimsiz, münasebetsiz mevzuları dile getirmesinler... Böyle olmuş ol
saydı hak verirdim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Münasebetsiz diye bir şey söylemedi. 
BAŞKAN — Ama, kendileri de, saydığım, tecrübeli bir parlamenter olarak takdir ve tes

lim ederler ki, gündem dışı söz istemleri önce Başkandan geçer; Başkan da, burayı açık bırak
maz, şöyle bir araştırır. 

Her söz verdiğim arkadaşımın ne konuşacağını sorarım; geçmişte yapılmış, bugünün ikti
darı, dünün muhalefeti olan değerli arkadaşlarımın konuşmalarıyla bir kıyaslarım, bakarım 
ki, müracaat, mevzu olarak da, üslup olarak da fevkalade makul ve mutenadır, söz veririm. 
Yapılan konuşma budur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

O bakımdan, lütfen, Başkanlığın söz verdiği hatibin mevzuuna, sadece kendi takdir ölçü
leriniz içinde cevap verin ve konuyu da o çerçeveden taşırmayın. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi... (DYP sıralarından gürültüler) 
Efendim, ancemaat yok; teker teker lütfen... Buyurun, söyleyin, cevabını vereyim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Taraf tutuyorsunuz... Münasebetsiz demedi. 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Taraf tutuyorsun, taraf! 
BAŞKAN — Sayın Dönen, siz geçen dönem epey dersinizi aldınız da, yeni arkadaşlarım... 
MEHMET DÖNEN (Hatay) — Geçen dönemki gibi gene başladınız yani... 
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BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... Lütfen... (DYP sıralarından gürültüler) 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan... 

2. —Erzurum Milletvekili Oktay Oztürk'ün, Doğu Anadolu Bölgemizdeki sığır vebasına, bölge
de görevli veteriner lıekimlerin durumlarına ve THY Erzurum uçak sefirlerinin düzensizliğine ilişkin gündem 
•dışı konuşması ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Tbpçu'nun cevabı 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şimdi, gündem dışı ikinci konuşmayı yapmak üzere, 
Erzurum civarında meydana gelen sığır vebasından hayvanları telef olan yetiştiricilere öden
mesi gereken tazminatlar ve Türk Hava Yollarının Erzurum uçak seferlerinin düzensizliği ko
nusunda, Erzurum Milletvekili Sayın Oktay öztürk'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Öztür. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, bir hususu arz etmek istiyorum size... 
BAŞKAN — tzin verirseniz, sayın milletvekilini kürsüye davet ettim. ve... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Usul hakkında efendim... 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Usul hakkında konuşamaz. 
BAŞKAN — Ve tabiî, ondan önce, hem usule hem olan bitene vakıf değerli grup başkan-

vekilleri var; onlardan böyle bir müracaat gelmediğine göre, sizi şöyle istirahate alayım... (ANAP 
sıralarından alkışlar ve gülüşmeler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Benim hakkım yok mu? 
BAŞKAN— Hatip kürsüde, Sayın Sayın... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Tutumunuz yanlış. 
BAŞKAN — Sayın Sayın, hatip kürsüde. Sizi... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Kimse sizin öğrenciniz değil burada, kimseyi azarlamaya 

hakkınız yok! (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — İstirham ederim... Sizi ayakta yormayayım dediysem... 
Söylediğinin ciddiyeti, döndüğün zamanki gülüşünden belli. Seni, sana bırakıyorum! 

(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur)— Aynen iade ediyorum. 
BAŞKAN — Buraya kadar gelmenin... Biz de geldik oralara, biz de geldik de Türkiye dal

galandı. öyle gel oralara... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Başkan gibi konuş Başkan... ' 
BAŞKAN — İstirham ederim Sayın Sayın... İki cümle söylüyorsunuz, nasıl, iyi oldu mu 

diye dönüp gülüyorsunuz... Yakışır mı?.. Sizi ciddiyete davet ediyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Döndüğüm zaman mı gördünüz güldüğümü? 
BAŞKAN — Görüyorum, görüyorum... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Adam gibi başkanlık yapın, siz tarafsız başkan olamazsınız... 
BAŞKAN — Buyurun sayın hatip. 

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, huzurları
nızda, güncelliği kayv~"nuş gibi görünen; ama henüz yaraları sarılmamış bulunan bir konu
dan bahsetmek istiyorum. 
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Konu, 1991'in güz aylarında başlayan ve darboğazda bulunan ülke hayvancılığına büyük 
darbe vuran sığır vebasıyla ilgilidir. Konuşmamın gayesi, ne geçmişi tenkit etmek ne de bahse 
konu hastalıkla ilgili verilen uğraşları hafife almaktır; ama, bu tür durumların bir daha mey
dana gelmemesi, ezkaza, tekrar vukuunda ise, alınacak tedbirlere ışık tutma bakımından, böl
gemdeki, hayvancılıkla ilgili vatandaşlarımızın görüşlerine ve hislerine tercüman olmaktır. 

öncelikle, sığır vebası hastalığının çıkışıyla resmî ağızlardan ilanı arasında ölen veya itlaf 
edilen hayvanların tazminatlarının ne şekilde ödeneceği açıklığa kavuşmamıştır. 

Veteriner hekim, vebanın ortaya çıktığı mihraka vardığı vakit, vatandaşın elinde, kendisi 
tarafından itlaf edilmiş 208 tane hayvan vardır; ancak, zamanında mazbataları tutulamadığı 
için vatandaş bu hayvanların bedelini talep edememektedir. 

Bir diğer husus, resmî kanallardan, itlaf edilen -ki, 1 952 büyükbaş hayvandır- hayvanla
rın bedeli olan -sadece Erzurum bölgesine ait olan 1,5 milyar lira- tazminatın hâlâ hak sahiple
rine ödenmemiş olmasıdır. , 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz hayvancılığının çok yoğun olduğu bir bölgesi 
olduğu halde, bu bölgemizin layıkı veçhile bilimsel devlet desteği gördüğünü söylemek müm
kün değildir, özellikle, yaşamış olduğumuz sığır vebası salgınında da görüldüğü gibi, ilgili teş
kilatlarda yetki karmaşası vardır. Şöyle ki: Daha önceleri Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 
adı altında, sadece hayvancılıkla iştigal eden birim, lağvedilerek, Koruma Kontrol Genel Mü
dürlüğüne dönüştürülmüş ve bu organizasyon da bana göre, umulan başarıyı gösterememiştir. 

Bir diğer husus şudur : Batı bölgelerindcveteriner hekim fazlalığı var iken, hayvancılığın 
yoğun bulunduğu doğu bölgesinde veteriner hekim noksanlığı mevcuttur. Yalnız Erzurum'da 
27 veterinere ihtiyaç olmasına rağmen, halihazırda 18 veteriner var; daha 9 veterinere ve ayrıca 
33 veteriner sağlık teknisyenine ihtiyaç vardır. 

, Diğer memurların olduğu gibi, özellikle mahrumiyet bölgesinde görev alan veteriner he
kimlerin özendirici haklara kavuşturulmasında fayda vardır; çünkü, veteriner, doğuda namü-
sait şartlarda çalışmayı tercih etmek yerine, batıda daha müsait şartlarda çalışmanın yollarını 
aramaktadır, 1977'de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikle, doğuda görev 
yapan memura mahrumiyet zammı olarak 500 lira verildi. O zaman 3 bin lira maaş alan devlet 
memuru için bu 500 lira oldukça önemli bir para idi. 1992 yılında maaşlar 2 milyon lira sınırı
na dayanmış olmasına rağmen, devlet memurunun mahrumiyet zammı olarak aldığı para yine 
500 lira civarındadır. Bu ise, tabiî ki, memurun doğuda çalışma azmini kırmakta, memur, ba
tıya, daha müsait şartlara kaçmanın yollarını aramaktadır. 

Edinilen'bilgiler göstermiştir ki, sığır vebası salgını gibi çok önemli bir konuda, aşı takvi
yesi ya tam yapılamamış veya yapılmışsa dahi, bunu uygulayacak ekipler, eleman noksanlığın
dan, tam manasıyla çalıştırılamamıştır. • 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın başında da belirttiğim gibi, amacım, yıkıcı tenkit de
ğil, bir millî afet olarak tanımlanan bu tür hastalıkların önlenmesi ve mücadelesinde görülen 
aksaklıkların bir daha meydana gelmemesi için ilgilileri uyarmaktır. ' 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizin doğu bölgeleri, asırlardan beri hayvancılı
ğın yoğun olarak yapıldığı bölgelerdir; ama, gelin görün ki, bugünkü ekonomik şartlarda, ya ahır-
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lar günden güne kapanmakta veya hayvan sayısı yıllara göre önemli ölçüde azalmaktadır. Dün
yaca gıda yönünden kendi kendine yeten bir ülke olarak adlandırılsak da, bugün, yoğun ola
rak ithal canlı hayvan ve ithal et getirtildiği de bir gerçektir. Bu demektir ki, övgü ile bahsetti
ğimiz kasaplık canlı hayvan sayımız, yıllara göre büyük azalma göstermektedir; çünkü, maddî 
imkânsızlıklardan dolayı ahırını boşaltan bir üretici, tekrar hayvancılığa dönememektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, ülke hayvancılığımızın pınarı kurumaktadır; çünkü, üreti
ci, artık kendi gücüyle ayakları üzerinde duramamaktadır. Bunun için de, bugün, ilk çare ola
rak, Et ve Balık Kurumu kombinalarının, 1980'li yılların başına kadar uyguladığı ve büyük 
başarı kazandığı kredili ve bağlantılı alımlara gitmesinde büyük fayda mülahaza ediyorum. 
Zira, konu, benim bölgemin konusu olarak görünse de, bir ülke meselesi olup, ilgililerin konu
ya gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. 

Bölgemizde yaşanan bir diğer sıkıntı da şudur : Türk Hava Yollarının bilhassa doğuya 
yaptığı seferlerde dikkat çekici durumlar söz konusu olmaktadır. Bu meseleyi Mecliste günde
me getirmeyi, Sayın Ulaştırma Bakanımıza, bu konuya eğilme fırsatını vermek amacıyla ya
pıyorum. 

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum : Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesinin kilit şehridir, 
coğrafî ve ekonomik bakımdan merkezidir. Ayrıca, Erzurum, bir ilim şehridir. Bu sebepledir 
ki, ulaşım, bu şehir için çok önemlidir. Ancak, bilhassa sonbahar, kiş ve ilkbahar aylarında 
Erzurum'a yapılan uçak seferleri çok aksak şekilde yürümektedir. Bunun iki sebebi vardır : 

Birincisi, uçak inişlerinde sis yoğunluğunu ölçen, daha doğrusu sisli havalarda uçağın ini
şini sağlayan elektronik sistemin olmamasıdır. Bu sistemin kurulacağını, Ulaştırma Bakanlığı 
yetkililerinden duyduk ve memnun olduk. Temennimiz, bu sistemin bir an önce temin edilerek 
kurulmasıdır. 

tldnci Ve en önemli konu şudur : Erzurum'a yapılan uçak seferleri, yolcu adedinin az ol
duğu zamanlarda, hava muhalefeti gerekçesiyle iptal edilmektedir. 

Sayın Bakan, şu anlatacağım olayı bizzat yaşadık : Havaalanında bulunuyoruz; uçaktaki 
yetkililer telsizle, Erzurum Havaalanından, "hava müsait, uçak kalkacak mı?" diye soruyor
lar. 2 400 metre görüş sahası var; 1 800 metre görüş sahası olunca uçak inebiliyor; ancak, tel
sizle konuşan havaalanı yetkilisi milletvekili olduğumuzu da bilmiyor, "efendim, şu anda mü
sait değil, yolcu sayımız az, biraz bekleriz, 'elimizde olmayan nedenlerle bir. saat beklemeye 
aldık' deriz, ondan sonra durumu tekrar görüşürüz" diyor. Bu şekilde basit ve şahsî düşünce
lerle, hatta sorumsuzlukla, Erzurum'a onbeş gündür bir veya iki defa uçak kalkmıştır. Hastası 
olan, hastasını havaalanında bekletiyor. Bu konuyu, zatı âlinizin de burada bulunmasını fırsat 
bilerek, huzurlarınıza getirdik. Bizim temennimiz, en kısa zamanda, düzgün bir sistem içeri
sinde, Erzurum'a uçak seferleri düzenlenmesinin sağlanmasıdır. 

Yoğun kış şartlarında, Erzurum, birçok bakımdan mahrumiyetle kucak kucağadır. Eko- „ 
nomik hayatına nefes aldıracak tek etkinlik, kış turizmidir. Dünyanın en büyük ikinci kayak 
pistine sahip olmasına rağmen, ulaşımdaki keyfilik ve aksaklıklardan dolayı, bu pistten gereği 
gibi istifade edilememektedir. Bu sorunun da bir an önce halledilmesini temenni ediyoruz; çünkü, 
Erzurum, sekiz ay süreyle kışın etkisi altındadır; yaşadığımız şartları dikkate aldığınız takdir
de, bayağı bir açık cezaevidir. Biz şimdi temenni ediyoruz ki, Sayın Hükümet, Eskişehir Ceza
evine gösterdiği hassasiyeti, Erzurum'a da inşallah gösterecektir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MÇP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Gündem dışı konuşmaya cevap yermek üzere, Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu; buyu

run efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sığır vebası konusuna mı, diğer konuya mı cevap vereceksiniz?.. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Evet, ben de onu Sayın Başkandan 
soracağım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Sayın Orman Bakanımız Vefa Tanır Beyin demin yapmış ol
duğu konuşma üzerine hassasiyet göstererek, bu tür açıklamalarına geçen dönemden alışkın 
olduğumuz Başkanımız, söz isteklerini çok dikkatli incelediklerini söyledi. 

MUSTAFA BALCILAR.(Eskişehir) — Doğrudur. 
ULAŞTIR7MA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bir itirazımız olmaması lazım; 

ama, bu defa olacak, izinleri olursa. 
Bir âdet vardır, âdet de şudur : Birisi gündem dışı söz istediği zaman, o konuyla ilgili ba

kanlık haberdar edilir, denir ki, sizin bakanlığınızla ilgili şu konuda gündem dışı söz verilecek
tir. Dolayısıyla, bakanın burada hazır olması, hazır olurken de gerekli bilgilerle gelmesi sağla
nır. Şimdi, arkadaşımız gündem dışı söz istemiştir ve bu, gündem dışı sözün konusu, iki ayrı 
bakanlığın görev alanına girmektedir, tki ayrı bakanlığın görev alanına giriyorsa, Tarım ye Kö-
yişleri Bakanı mı cevap verecek, Türk Hava Yollarının seferlerinden dolayı Ulaştırma Bakanı 
mı cevap verecek? Demek ki, evvela, söz vermede, bu hususa dikkat edilmemiş. 

ikincisi, Tarım ve Köyişleri Bakanına haber de verilmemiş. Bana, sadece, "Türk Hava Yol
larının Erzurum seferleriyle ilgili gündem dışı konuşma yapılacaktır" diye not geldi. 

Üçüncüsü, Meclis gündeminin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
öngörüşmeler" kısmının 3 üncü sırasında, Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 arkadaşının, 
ülkemizde görülen sığır vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve bununla 
ilgili sorunları görüşmek üzere genel görüşme talepleri vardır. 

Dördüncüsü, İçtüzüğün 60 ncı maddesi, "Meclis Genel Kuruluna duyurulmasında zaru
ret görülen olağanüstü acele hallerde gündem dışı söz verilebilir" demektedir. 

Şimdi, bu konu Meclisin gündeminde var; olağanüstü acele bir durum da yok; haber ver
mede yanlışlık var; gündem dışı iki ayrı konuda aynı arkadaşımız söz istiyor... 

HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Hükümet adına bir kişi konuşur. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Bütün bunları bir araya getirir

sek, tabiî ki, bu işin içerisinden çıkmak mümkün değil. 
Şimdi ben, bir Hükümet üyesi olarak, arkadaşımızın konuşmasının sığır vebasıyla ilgili 

kısmına, bilebildiğim ve Sayın Tarım Bakanından alelacele alabildiğim rakamları arz ederek 
cevap vereceğim; beni bağışlamalarını dileyeceğim. . 

Konuştuğu konuyla ilgili olarak belirtmek isterim ki, 13 bin hayvan itlaf edilmiş, yani or
tadan kaldırılmış, öldürülmüştür. İtlaf edilen bu 13 bin hayvan karşılığında, üreticiye, bugüne 
kadar 23 milyar Türk Lirası ödenmiştir. Ayrıca, sığır vebasıyla ilgili mücadele ve aşılama kam
panyası için, bütçede ödenek olmadığı halde, konunun çok önemli olması ve ülkenin önemli bir 
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üretimini ve gıdasını hedeflemiş olması nedeniyle, 13 milyar lira harcanmıştır. Bu iş için bugü
ne kadar harcanan para, toplam 36 milyar liradır. Bu itlaf edilen 13 bin hayvandan dolayı, 
şu anda üreticiye 5 milyar liralık borç vardır, peyderpey ödenmektedir ve en kısa zamanda ta
mamı ödenecektir. Bu hususu, arkadaşlarımın bilgilerine sunuyorum. 

Sıra, arkadaşımızın gündeme ve huzurunuza getirmiş olduğu, Türk Hava Yollarının Er
zurum seferleriyle ilgili şikâyete geldi. Bu konuda da kısaca cevap arz etmek istiyorum; zira, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma Bakanlığı bütçesi görüşülüyor ve beni bekliyorlar. Onun 
için, özür dileyerek, çok kısa ve seri cevap vermek istiyorum. 

Arkadaşımızın söylediği doğrudur; bir aya yakın zamandır. Türk Hava Yıllarının Erzu
rum'a yapacağı 23 uçak seferi, kış şartları sebebiyle iptal edilmiştir. Gerçekten, bir aydır üst 
üste yağan karın, Erzurum Havaalanına uçakların iniş emniyetini kaldırmasından dolayı, 23 
uçak seferi iptal edilmiştir ve halen de havaalanı bu durumdadır. Erzurum Havaalanında -
havacılık deyimiyle söylüyorum- limit altı görüş vardır ve aynı zamanda buzlanma sebebiyle, 
zayıf frenleme dediğimiz, uçakların duramaması, fren yapamaması tehlikesi vardır; bu sebeple 
23 uçak seferi iptal edilmiştir. Limit altı görüşte olsun, karlı ve sisli havalarda olsun, Erzurum 
Havaalanının her zaman uçakların inişine müsait olmasını sağlamak için, önümüzdeki gün
lerde, "ILS" denen bir uçuş güvenliği aracının Erzurum Havaalanına takılması talimatı tara
fımdan verilmiş olup, sanıyorum kısa bir süre içerisinde ILŞ aracının takılmasıyla, uçakları
mızın, limit altı görüşten ve yağıştan dolayı Erzurum Havaalanına inememe sorunu ortadan 
kaldırılmış olacaktır. 

Arkadaşımızın söylediği, uçakların kalkışında görev alan memurların telsizle yaptıkları 
konuşmalar konusunda bir bilgim yok; ama, bu hususu da not ettim, mutlaka araştıracağım. 
Eğer böyle bir husus varsa, yani hiçbir engel olmadığı halde tarifeli uçak seferi yapılmıyorsa, 
bunun sorumluları hakkında gerekli işlemi de yaptıracağım; arkadaşımızın bundan şüphesi 
olmasın. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşma hakkı verilmesi hususunda Sayın Bakanın oku

duğu İçtüzük maddesinin ne zamandan beri yürürlükte olduğu yüksek malumunuzdur. Geç
miş dönemlerde, Sayın Bakan dahil birçok değerli parlamenter, bu İçtüzük maddesi aynen yü
rürlükte olduğu halde ne konuşmalar yapmışlardır, bunların hepsi tutanaklarda mevcuttur. Bu
yurdukları bir yorumla, eğer biz, burada arkadaşlarımıza söz vermemeye kalksak, zannediyo
rum hiçbir sayın milletvekili gündem dışı hitap etme imkânı bulamazdı. Biz, bunu, geçmiş dö
nemlerde, konuşan Türkiye için biraz toleranslı, biraz ılımlı tuttuk ve her arkadaşımıza, müm
kün mertebe, mahallî ya da genel meseleleri dile getirme imkânı tanıdıksa, kabahat mi işledik? 
Ki, buna rağmen yeterli görülmedi. Herkes biraz hafıza tazelesin. 

Gelelim ikinci noktaya : Efendim, gündem dışı konuşmalar ilgili sayın bakanlara veya ba
kanlıklara bildirilir; doğrudur, ama ilk defa gündem dışı konuşma vermiyoruz. Gerçi, Sayın 
Topçu ilk defa bakan oluyor; ama, bakanlıkta tecrübesi olan arkadaşlarımız, bunu, bazen, hü
kümet adına bir devlet bakanını görevlendirmek suretiyle ya da bir bakanlık danışmanını özel
likle bu konuyla görevlendirmek suretiyle izlemekte; her gün, bu husus, Meclisten sorulmakta, 
bilgi alınmakta, ona göre buraya hazır gelinmektedir. Ama bu husus, Sayın Topçu'nun ilk de
fa başına geliyorsa, biz, telafi etmeyi görev sayarız. 

Kaldı ki, bendeniz, gruplara... 
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MEHMET CEBİ (Samsun) — Niye alay ediyorsun Sayın Bakanla? 
. BAŞKAN — Etmiyorum Sayın Cebi. Sayın Cebi, istirham ederim... Sizi yalnız sataşmada 

güçlü görmek istemiyorum, kürsüde de güçlü çalışmalarınızla görmek istiyorum. 

MEHMET ÇEBt (Samsun) — Bakan bunları senden daha iyi biliyor. 
BAŞKAN — Bunları bırakın... Halen rekor sizde; müsterih olun. 
Bir sayın bakan, zabıtlara geçecek şekilde, Yüce Meclisin huzurunda, Başkanlığı, görevini 

eksik yaptığı şeklinde suçlayacak ve Başkan, bakanın bilmediği ya da temin edemediği husus
taki ihmalinden dolayı boşluğu ifade etmeyecek!.. Buna biraz alışın canım; bu kadar alıngan 
olmayın. (DYP sıralarındangürültüler) Bu kadar alıngan olmayın... (ANAP sıralarından alkışlar) 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Meclis burası; burada, konuşulacak elbette. 
BAŞKAN — Buyurun, söyledikleriniz bitsin de cevabını vereyim. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Meclis burası; konuşulacak... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... Sayın Şeref Erdem, Burdur'dan 2 milletvekilisiniz. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — 3; 2 değil. 
BAŞKAN — Biri zatı âliniz, biri Sayın Ahmet Sayın.' Birbirinizle yarışıyorsunuz sataşma 

konusunda; zabıtları tetkik edin; rekor hanginizde, çıkaramıyorum. İstirham ederim... Meclis 
450 kişi... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Senden mi öğreneceğiz? 
BAŞKAN — Gayet açık söylüyorum, daha yolun başındayız. Bunun yol olmadığını, bu

nun yanlış yol olduğunu göreceksiniz. Ben bu kadarını söylüyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sen göreceksin asıl, sen göreceksin! 
KADİR BOZKURT (Sinop) — "İlk defa bakanlık yapıyor," ne demek? 
BAŞKAN — Ben bu kadarını söylüyorum. 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Senden mi öğreneceğiz bunu? 
BAŞKAN — Değil yalnız ikiniz, kim, nasıl müdahale ederse etsin; ben, bana söylenenin 

cevabını veririm. Bu, sataşma değil, görevim gereği açıklama yapmaktır. Yani, ne zannediyor
sunuz?.. Bir sayın bakan çıkacak, "sen görevini yapmadın" diyecek, ben de görevimi yaptığı
mı söylemeyeceğim?.. 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Bu mu senin görevin? 
BAŞKAN — öğreneceksiniz... 
KADİR BOZKURT (Sinop) — Senden öğrenmeyiz. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Her seferinde böyle yapıyor bu adam yahu. 
BAŞKAN — "Bu adam" değil, Meclis Başkanvekili. 
KADİR BOZKURT (Sinop) — İyi ki söyledin.!. Öğrendik... 
BAŞKAN— Öğrenirsiniz... (DYP sıralarından gürültüler) 
AHMET SAYIN (Burdur) — Adam değilsen, onu söyle; bilmiyorum. (DYP sıralarından 

gürültüler) 

3. —istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nm, Avrupa Konseyi bünyesinde Türk dünyasını ilgi
lendiren olumlu gelişmelere, Yunanistan'ın Batı camiasındaki komşularıyla ihtilaflı tek ülke durumuna 
gelişine, Karadeniz Ekonomik işbirliği çalışmalarına ve bu konjonktür içinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin takip etmesi gereken yönteme ilişkin gündem dışı konuşması 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündem dışı son konuşmayı yapmak üzere, Türkiye ve 
Türkiye'nin dünyadaki konumu hakkında, Süyın Bülent Akarcalı'ya söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Akarcalı. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıy
la selamlarım. 

Umarım, yaptığım konuşmanın Meclis İçtüzüğüne uygun olduğu hususunda iktidar par
tisindeki arkadaşlarım ikna olurlar. 

Değerli arkadaşlarım, geçen hafta içerisinde yapılan Avrupa Konseyindeki toplantılardan 
çok kısa bir kesit vermek istiyorum. Türkiye Cumhuriyetinin bir vatandaşı ve Yüce Meclisin 
bir milletvekili olarak, hepimizi gururlandıracak çok basit birkaç olaydan söz etmek istiyo
rum. Delegasyon Başlcanımız Sayın Engin Güner, inanıyorum, yarın bu konuda daha ayrıntılı 
bilgi verecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Avrupa Konseyi... 
Eğer sayın bakanlarımız da dinleme lütfunda bulunurlarsa, devam edeceğim Sayın Başkan. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Dinliyorum Sayın Başkan. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) —- Hükümeti de ilgilendirdiğini sandığım bir konudur; 

sayın bakanlarımızın da dinlemelerinde büyük yarar vardır; Türklüğü ve Türk dünyasını ilgi
lendirmektedir; ama, sayın bakanlarımız hâlâ kendi dünyalarında devam ediyorlar. 

DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Dinliyoruz, dinliyoruz. 
BAŞKAN — Efendim, Devlet Bakanı Sayın Gönen, cevap vereceğini ifadeyle... 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Hayır, hayır... Dinlediğimi söyledim. 
BAŞKAN — Bir Sayın Bakan, dinlediğini ifade ediyor efendim. (ANAP sıralarından, 

"Bravo" sesleri, alkışlar; DYP şıralarından, "Hepsi dinliyor" sesleri) 

BAŞKAN — Dinleyen var, bakan var, seyreden var, konuşan var; sayalım mı daha neler var? 
Buyurun Sayın Akarcalı. 
BÜLENT AKARCALI (Devamla) —Değerli arkadaşlarım, sayın bakanlarım; Avrupa Kon

seyi, hızla demokratikleşen Avrupa'nın bir gereği olarak, bu toplantılara, bağımsızlığını ka
zanmakta olan ve kazanmış olan yeni devlet temsilcilerini de, yani müstakbel aday Ülke temsil
cilerini de çağırmıştı. Bu ülke temsilcilerini dinlerken duyduğumuz isimleri size iletmek istiyo
rum : Arnavutluk temsilcisi konuştu, adı tslamî; Bulgaristan'ı temsil eden milletvekillerinden 
biri, Yusuf Ünal. Azerbaycan temsilcisi arkadaşla tanışmamız, orada ayrı bir mutluluk oldu. 
Moldavya temsilcisi, sözlerinde, kök Oğuzlardan bahsetmek durumunda idi. Kıbrıs Türk kesi
mini temsil eden milletvekili arkadaşlarımız da orada idi; Batı Trakya'da hakkını arayan soy
daşlarımız da orada îdi. Başka bir deyişle, genişleyen Avrupa'da, Türklük dünyası, temsilcile
rini daha kapsamlı bir şekilde gönderebilme, ortaya çıkarabilme durumunda oluyor. 

Bunları şu açıdan belirtmek istiyorum : Avrupa Konseyinin kendi yapısına uygun olarak 
sahip çıktığı bu olaylara, Türkiye Büyük Millet Meclisinin daha da sahip çıkmasına hepimizin 
inancının tam olduğunu da burada vurgulamak istiyorum. 

" İkinci olarak ortaya çıkan husus şudur değerli arkadaşlarım : Yunanistan'ın çok özel bir 
konumu bulunmaktadır ve şu anda Yunanistan, Batı dünyası içerisinde, istisnasız-bütün komşula-
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lanyla ihtilaflı tek ülke haline gelmiş durumdadır, Arnavutluk temsilcisinin yapmış olduğu ko
nuşmaya, Yunan milletvekillerinin tepkisi fevkalade ters olmuştur. Aynı şekilde, Yugoslavya'
dan söz edildiğinde, Makedonya konusunda, yine Yunanistan'ın tepkisi, ters ve fevrî olmuştur. 
Bulgaristan ile ilişkileri yine Makedonya meselesinden dolayı zaten bozulmuştu. En son ola
rak da -belki bizlere daha erişmemiş bir bilgi olabilir- Yunanistan'ın ttalya ile sıkıntıları başla
mıştır. Yunan Ortodoks Kilisesi, resmen, Vatikan ile bütün ilişkilerini kesme kararını alıp, Yu
nan hükümetinin de Vatikan ile olan diplomatik ilişkilerini kesmesi talebinde bulunmuştur. 
Başka bir deyişle, konuşmamın başında söylediğim gibi, Yunanistan'ın, bugün etrafında, kav
ga etmediği, hırçınlıkla tavır koymadığı hiçbir komşusu kalmamıştır. Bu, Hükümetimizin elin
de, dış dünyada kullanabileceği, kullanması gereken ve bu bilgileri geniş bir şekilde yayması 
gereken, gerçekten önemli bir olgudur. Çünkü, Yunanistan, başta Kıbrıs meselesi olmak üzere 
-adaları da buna eklediğimiz takdirde- sürekli olarak, Türkiye'yi, hırçın ve uzlaşmaz bir ülke 
şeklinde göstermek istemişti. Oysaki, mevcut veriler, doğrudan doğruya bunun tersi olduğunu 
göstermektedir. Dileğimiz de, Hükümetin bundan yararlanmasıdır. 

Bunu takiben belirtmek isteyeceğim diğer bir husus şudur değerli arkadaşlarım : Basın
dan okuduğuma göre, Sayın Ecevit de bu konuya değinmiş. Gelişen dünyada gerçekleşmeler 
yalnız ve yalnız seçilmiş insanlar sayesinde olabilmektedir. Bugün, Türkiye, bir Karadeniz iş
birliğine girmiştir ve Türkiye bugün, yalnız bizim söylememizle değil, bütün dünyanın kabu
lüyle bağımsızlığını kazanan ve kazanacak olan Türk Cumhuriyetleriyle işbirliği içine girmek
tedir. Bu işbirliklerinin sürekli olabilmesi, sonuç verebilmesi için, parlamenterlerarası düzenle
meler şarttır. Buna örnek olarak şunu vermek istiyorum : Türkiye'de uzun yıllardır canlandı
rılmak istenen, işler hale getirilmek istenen ve Türkiye - tran - Pakistan arasında olan bir böl
gesel kalkınma meselesi vardır. Bu, hiçbir zaman doğru dürüst yürüyememiştir; tek sebebide, 
başından beri, bu işbirliğinin içine parlamenterleri öngörmemişlerdi. Seçilmemiş, atanmış in
sanlar tarafından yürütülen işbirlikleri, sürekli olarak, kör ve kısır kalmaya mahkûm olmuş
tur. Şimdi, eğer, Karadeniz işbirliğini, yalnız bürokratların ve teknokratların, yani atanmış in
sanların eline bırakırsak, Karadeniz işbirliğindeki ilerleme, kesinlikle, sandığımız gibi olmaz 
değerli arkadaşlarım. 

Bakınız, Avrupa'nın kök salmış, ağırlık kurmuş bütün kurumları, doğrudan doğruya, var 
olan parlamenter asambleleri sayesinde ya da meclisleri sayesinde yürürler. Avrupa Konseyi 
de böyledir. Eğer siz, Avrupa Konseyinin varlığından, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisini 
çıkarırsanız, geriye hiçbir şey kalmaz. Avrupa Topluluğunda ise, Avrupa Parlamentosu, her 
geçen gün üç kazanmaktadır. NATO'nun bile, kimi milletvekillerimizin de Meclisimizi temsi-
len katıldığı, milletvekillerini bünyesinde toplayan bir asamblesi vardır. En son kurulan AGtK'te 
de, yine milletvekillerimizin, Meclisimizi temsilen katıldıkları, milletvekillerini bünyesinde top
layan bir kuruluş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, başka bir deyişle, Hükümete bunu söylerken, aynı zamanda, Sayın 
Meclis Başkanımıza da bu mesajı iletmek istiyorum. Türkiye'nin gerek Karadeniz'de gerek Bal-
kanlar'da ve Orta Asya'da ortaya çıkan yeni konumuna sahip çıkmak ve bunu, gerçekten, he
pimizin özlediği gibi, demokratik, laik bir düzen içinde yürütmek istiyorsak, bunun temelle
rinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin olması şarttır. Batı mekanizması bu şekilde yürümekte
dir. Eğer bu işi, yalnız ve yalnız, atanmış, seçilmemiş, yalnız emirle hareket eden, amirinden 
aldığı emirle bu işe memur olduğu için katılan insanlara bırakırsak -onları küçümsemek için söy-
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lemiyorum- işin gereği olarak, bu işler peşinen ölmüş demektir. Şunu da belirtmek istiyorum : 
Kurulan ya da kurulacak olan parlamenter dostluk grupları, bunun tamamen dışında bir hu
sustur; doğrudan doğruya Karadeniz işbirliğini hedef alan ve bağımsız Türk Cumhuriyetlerini 
hedef alan parlamenter birliklerin kurulması kesinlikle şart olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken, şuna da değinmek istiyorum : Karadeniz işbir
liği içerisinde, geçmişte yurtlarından sürülen, ancak şimdi büyük zorluklara karşı koyarak geri 
dönen Kırım Türklerinin de geleceği düşünülmelidir, tşte, bu gibi konularda parlamenter sis
temler olduğu takdirde, bürokratların ve hükümetlerin düşünmediği meseleler de ortaya çık
maktadır. Kimse alınmasın, ben de o görevlerden geçtim; bakanlar bile, bir yerde, atanmış ki
şilerdir. Mesela, Fransız sisteminde, bakan olduktan sonra bir ay içerisinde seçim yaparsınız, 
ya bakanlığa devam edersiniz ya milletvekilliğine ve bakanlığa devam ederseniz, bir ay sonra 
milletvekilliğiniz düşer; bakanlıktan ayrıldığınız zaman da milletvekili olmak için tekrar seçi
me gidersiniz. Dolayısıyla, esas bağımsızlığı veren, milletvekilliği sıfatıdır. 

Bugün, Karadeniz işbirliği içerisinde meseleye yalnız ekonomik yönden bakıp, geleceğin 
siyaseti düşünülmeyebilir ve Kırım'daki yüzbinlerce Kırım Türkü'nün mücadelesi, bu işbirliği 
içinde unutulup gidilir. Oysa, bizim buna da sahip çıkmamız gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamı iki konuyla bitirmek istiyorum. Birinci konu şudur : 
Bağımsız Türk Cumhuriyetleri içerisinde, küçümsenmeyecek miktarda, Alman kökenli insan 
vardır. İkinci Dünya Savaşından sonra gerek Rusların, gerekse Stalin'in, Sovyetler Birliğinde 
yerleşmiş olan Almanlara yaptığı mezalimden kaçabilecekleri tek yer olarak Türk Cumhuri
yetlerini bulan Almanlar, buralara sığınmışlardır. Bugün toplam olarak, Kazakistan'da, Azer
baycan'da, çeşitli yerlerde olmak üzere, milyonların üstünde Alman vardır. Alman Hükümeti
nin bu insanlara bakışı son derece sıcaktır; oralarda kültür merkezleri kurmak, önemli miktar
larda maddî yardım yapmak şeklinde devreye, girmişlerdir bile ve bu ülkelerde Türklerle yarış 
edebilecek duruma gelmişlerdir. 

Hükümetteki değerli bakan arkadaşlarıma şunu iletmek istiyorum : Bu noktadan hare
ketle, bu Cumhuriyetlerin Avrupa platformunda çıkarlarının korunmasında Almanlarla işbir
liği yapılabilir; Alman Hükümetinin ve siyasî partilerinin destekleri alınabilir. 

Son olarak belirteceğim bir husus da; yüzde yüz haklı olmalarına rağmen, Ermenistan 
ile olan ihtilafı, Azerbaycan'ın, Batı dünyasında yanlış tanınmaya itmektedir. Azerbaycan'ın, 
bu bölgede ne olup bittiği hakkında, kendi başına, Batı dünyasında haber yayınlatması, bilgi 
yayabilmesi ve enforme edebilmesi imkânı yoktur. Hatta öyledir ki, bugün Azerbaycan bütün 
Batı ülkeleri tarafından tanınmamış olduğu için,* Azerî birisinin cebindeki pasaportla Avru
pa'da dola5ma imkânı bile yoktur. Dolayısıyla, Hükümete düşen görevlerden biri de, bu ihtila
fın esası hakkında Batı dünyasını aydınlatacak tavırlar ve politikalar içinde olmasıdır. 

Daha evvel yapmış olduğum bir gündem dışı konuşmada, Meclis kampusu kapılarının be
lediye tarafından nasıl kapatıldığını anlatmaya çalışmıştım. Aşağı Ayrancı'daki Meclis kapısı 
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ASKİ'nin işgali altındadır ve o kapının önündeki 3 met
relik kanalizasyon borusunu üç aydır.hâlâ döşeyememişlerdir. Bu yüz kızartıcı durumu, bura
dan bir kere daha, gerek Meclis Başkanlığına gerekse Sayın Belediye Başkanına ve Ankaralı 
milletvekili arkadaşlarıma duyurmak istiyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
— 497 — 



T.B.M.M. B : 34 1 1 . 2 . 1992 O : 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akarcalı. 
Böylece, gündem dışı konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER ' 
1. — Amerika Birleşik.Devletlerine gidecek olan Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, 

Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/278) 

BAŞKAN — ' 'Sunuşlar'' bölümünde, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup bilgi
lerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Şubat 1992 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gi
decek olan Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün vekillik etmesinin* Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —- Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakam Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi(3/279) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Şubat 1992 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gi
decek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Akın Gönen'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne ka
dar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/280) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 10 Şubat 1992 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gi
decek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Bayındır
lık ve iskân ̂ Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu'-bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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4. —5434 Saydı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 506 Saydı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağtmstz Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 
Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 Saydı Tarım 
işçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapdmast Hakkında 23.1.1992 tarih ve 3769 saydı 

, Kanunun bir defa dalıa görüşülmek üzere geri gönderildiğine diskin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/277) 

BAŞKAN — 23.1.1992 tarihli ve 3769 numaralı Kanunun Anayasanın 89 uncu Maddesine 
göre bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine dair Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi vardır; 
okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24 Ocak 1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02/333 - 1916 sayılı yazı, 

İlgideki yazıya ekli olarak gönderilen 23 Ocak 1992 tarih ve 3769 sayılı "5434 sayılı T.C. 
Emekli Sandığı Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi 
Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal 
Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" incelenmiştir. 

Yapılan düzenleme ile tüm sosyal güvenlik kanunlarında değişikliğe gidilerek, isteğe bağlı 
emekliye ayrılmalarda, iki koşuldan biri olan yaş sınırlaması kaldırılmakta, sadece belli bir 
süre çalışan iştirakçilerin kendi istekleri ile emekliye ayrılmaları sağlanmaktadır. 

Bakanlar Kurulu bu konuyu başlangıçta kanun hükmünde kararname ile düzenleme yo
luna gitmiş, ancak 10 Ocak 1992 tarihinde Başbakanlığa yazılan ve belgelere dayandırılan ya
zımızda özetle, kanun hükmünde kararnamenin, başlangıçta ve uzun bir gelecekte devlete ge
tireceği â ğır malî yük ve özellikle teknik personel ve eğitim kadrolarında meydana getireceği 
etkiler dikkate alınarak, ülkemizde ve Batı ülkelerinde uygulanan sistemlerle de mukayese edi
lerek, konunun bir defa daha incelenmesinin yararlı olacağı açıklanmıştır. 

. Bilindiği gibi, Anayasanın 65 inci maddesinde aşağıya aynen alınan şu hüküm yer al
maktadır : 

"Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, ekonomik is
tikrarın korunmasını gözeterek, malî kaynaklarının yeterliği ölçüsünde yerine getirir." 

Maddenin gerekçe bölümünde ise, üzerinde durulması gereken şu görüşlere yer verilmiştir : 

"Anayasada yer alan sosyal ve ekonomik hakların devlet tarafından gerçekleştirilmesi an
cak malî kaynakların yeterliği ölçüsünde mümkündür. 

Malî kaynakların yeterliliği devletin kaynaklarını zorlamadan bir sınır teşkil eder. 
Bu kaynakların zorlanması halinde ekonomik istikrarın bozulması mukadderdir. Ekono

mik istikrarın bozulması ise, her şeyden önce devletin ekonomik ve sosyal ödevlerinin aksama
sı sonucunu doğurur. 

Bundan ise, her şeyden önce bu haklardan yararlanacak olan şahıslar zarar görür. 
Madde, hiç kimseye devletten sosyal ye ekonomik hakları gerçekleştirmesini isteme hakkı 

vermediğini, bu hakların devlete yüklenen ödevlerden ibaret olduğunu belirlemektedir." 

Görüldüğü üzere, devlet sosyal alanlarda bir düzenlemeye giderken, her şeyden önce eko
nomik istikrarın korunmasını gözeterek, malî kaynakların yeterliliği ölçüsünde hareket etmek 
zorundadır. 

— 499 — 



• • 

T.B.M.M. B : 34 11 . 2 . 1992 O : 1 

Anayasada yer alan bu temel görüşleri değerlendiren hükümetler, 1983 yılından itibaren 
bir seri tedbirler almak suretiyle prim ve yaş esasını ön plana almışlar ve sandıkların aktüeryal 
dengesini kurmaya çalışmışlar ve en önemlisi erken emekliliği önleyecek düzenlemeye gitmişlerdir. 

Bu cümleden olarak; 23 Eylül 1983 tarih ve 2898 sayılı Kanunla, Emekli Sandığı Kanunu
na tabi bir iştirakçinin kendi isteği ile emekliye ayrılması için; kadın iştirakçilerin 20 fiilî hiz
met yılını ve 45 yaşını; erkek iştirakçilerin 25 fiilî hizmet yılını ve 50 yaşını, doldurmaları ge
rektiği, hüküm altına alınmış ve prim keseneklerinin oranları yükseltilmiştir. 

Zaman süreci içinde bu tedbirlerin de yeterliği olmadığının'görülmesi üzerine, 22 Ağustos 
1986 tarihinde çıkarılan 3284 sayılı Kanunla, fiilî hizmet müddetlerinde bir değişikliğe gidil
memekle beraber, kadın iştirakçilerin 50, erkek iştirakçilerin 55 yaşını doldurmadan, kendi is
tekleri ile emekliye alrılmaları önlenmiş, prim kesenekleri zaman süreci içinde yüzde 15'ten 
yüzde 20'ye çıkarılmıştır. 

Aynı kanunla, 1 Ocak 1990'dan sonra göreve giren ve T.C. Emekli Sandığı Kanuna tabi 
olan iştirakçilerden, belirlenen hizmet yılı yanında, kadın iştirakçilerin 55, erkek iştirakçilerin 
60 yaşını doldurmaları esası getirilmiştir. 

Bu düzenlemelere gidilirken, kanunların gerekçe bölümlerinde, yukarıdaki düşünceleri
mizi doğrulayan şu görüşlere yer verilmiştir. 

"... Bu düzenlemeler yapılırken prim esası ön plana alınmış ve sandığın gelir ve giderini 
dengeleyici unsurlar mümkün olduğu kadar göz önünde tutulmuştur. Bu itibarla, emekli, dul 
ve yetimler lehine hükümler getirilirken, sandık gelirlerinin büyük bölümünü teşkil eden kese
nek ve karşılık oranlarının da zamanla yükseltilmesi durumunda kalınmıştır..." 

"... T.C. Emekli Sandığının ileriki yıllarda aktüeryal dengesini temin etmek ve erken emek
liliği önlemek üzere T.C. Emekli Sandığı Kanununda istekle emekli olmak için, İcadın iştirakçi
ler için 45, erkek iştirakçiler için 50 olan yaş hadleri, fiilî hizmet şartı değiştirilmeksizin, bu 
kanunun yürürlük tarihinden sonra, emeklilikle ilgili görevleri başlayanlar için beş yıl daha 
uzatılmak suretiyle İcadın iştirakçiler için 50, erkek iştirakçiler için 55 yaşa, 1.1.1990 tarihinden 
itibaren de 55 ve 60 yaşa çıkarılmaktadır..." 

Yapılan bu düzenlemelerini ne derece sağlıklı olduğu, biraz sonra vereceğimiz rakamların 
incelenmesinden de anlaşılacaktır. 

Şöyle ki : 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 146'ncı maddesine göre : "San
dığın nakit durumu gerekli ödemeleri ve harcamaları karşılayamadığı takdirde, sandığın talebi 
üzerine, Maliye Bakanlığı bütçesinin sosyal transferler bölümüne bu husus için konulacak öde
nekten sandığa tediyede bulunulur" hükmü gereğince, 1982 yılından 1989 yılına kadar Hazine 
tarafından sandığa 1 205 572 658,56 - 239 266 213 523 TL. tutarında ödeme yapılırken; 1990 
ve 1991 yıllarında, gerek biraz önce sözü edilen kanunlarla emekli keseneklerinin yükseltilmesi 
ve gerekse yaş kaydının getirilmesi sonucu T.C. Emekli Sandığı 1990 yılında 253 590 302 640 
TL. 1991 yılında da tahmini 225 371 000 000 TL. gelir artışı elde etmiştir, 
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İlgili tablo aşağıdadır: 

Yıllar Hazine Yardımı 

1 205 572 658,56 TL. 
4 648 471 395,13 TL. 
6 472 019 462 TL. 

44 613 457 708 TL. 
75 522 780 016,35 TL. 

106 534 916 387 TL. 
223 365 405 047 TL. 
239 266 213 523 TL. 

YOK 253 590 302 640 TL. 
(gelir artanı) 

YOK 225 371 000 000 TL. 
(gelir artanı) 

Aynen Emekli Sandığı Kanununda olduğu gibi Batılı ülkelerin konuya ilişkin mevzuatın
da da normal olarak emekliye ayrılmada iki koşul kabul edilmiştir. 

Bunlardan birincisi, belli bir süre çalışıp prim ödemek; ikincisi ise, belli yaştan sonra emekli 
aylığı bağlanmasına hak kazanmaktır. 

Örnek vermek gerekirse, uygulama aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir : 

Kadın Erkek 
İlgili Ülke İştirakçilerde Yaş İştirakçilerde Yaş 

Fransa 
İtalya 
Belçika 
İsviçre 
Almanya 
İspanya 
Hollanda 
İngiltere 
Portekiz 
İsveç 
A.B.D. 
Danimarka 
Norveç 

60 
55 
60 

* 62 
65. 
65 
65 
65 
62 
65 
65 
67 
67 

60 
60 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
67 
67 

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca belirlenen rakamlara göre 1966 -1967 
arasında ömür yılı, erkeklerde 52,5, kadınlarda 56,3 olarak belirlenirken, 1980 -1985 arasında 
ömür yılı erkeklerde 60.6, kadınlarda 65.5'e, 1989 - 1990 yıllarında ise, ömür yılı erkeklerde 
63.3, kadınlarda 66.0'ya yükselmiştir. 

Görülüyor ki, ülkemizde ömür yılı her geçen gün daha yukarı bir yaş düzeyine ulaşmaktadır. 
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Bu tablo göz önünde bulundurulduğunda, 2000 yılında ortalama ömür yaşının 70 yaşı 
bulacağını tahmin etmek kehanet olmayacaktır. 

Son beş yılda emekliye ayrılanların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde; 
1987 yılında emekliye ayrılanlar içinde 38 - 43 yaş grubunun oranı yüzde 17.4 iken, bu 

oran 1991 yılında yüzde 5.7'ye düşmüştür, 
44 - 50 yaş grubu için 1987'de yüzde 39.7 olan oran 1991'de yüzde 36.1'e inmiştir. 
Buna karşılık 51-55 yaş grubundaki yüzde 24.1 oranı yüzde 29.3'e, 56 - 60 yaş grubunda

ki yüzde 10.2 oranı yüzde 15.3'e çıkmıştır. 

1987 - 1991 yılları bir bütün olarak ele alındığında, kadınların yüzde 31.7'sinin 38 - 43 
yaş grubundan, yüzde 40.5'inin 44-50 yaş grubundan emekliye ayrıldığı görülür. 

Aynı yıllar içinde erkeklerde ise, ağırlık yüzde 36.1 ilç 44 - 50 yaş grubunda yüzde 28.5 
ile 41 - 50 yaş grubundadır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığına tabi 63 200 kadın 
iştirakçinin, 86 258 erkek iştirakçinin bu kanundan istifade edeceği tahmin edilmektedir. 

1992 malî yılı ilk altı aylık dönem için kabul edilen katsayılar esas alındığında, toplam 
149 560 kişinin emekliye ayrılması gerçekleşirse, Emekli Sandığının bir yılda 1 trilyon 195 mil
yar 617 milyon 28 bin 800 TL. prim keseneğinden mahrum kalacağı, buna karşılık 1992 yılında 
Emekli Sandığının emekliye ayrılan bu iştirakçilere 2 trilyon 454 milyar 854 milyon 949 bin 
600 TL. emekli aylığı ödeyeceği hesaplanmaktadır. 

Yine belirlenen oranda iştirakçinin emekliye ayrılması halinde, Hazine tarafından bu işti
rakçilere 6 trilyon 427 milyar 523 milyon 549 bin 600 TL. tutarında emekli ikramiyesi ödenece
ği tahmin edilmektedir. 

23.1.1992 tarih ve 3769 sayılı Kanunun çerçeve ikinci maddesiyle de 1479 sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 35 inci mad
desinin (b) fıkrasında değişikliğe gidilmektedir. 

1479 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre, yaşlılık aylığından yararlanabilmek için, ka
dın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 25 yıl sigorta primi ödemiş bulunması 
şarttır. 

Yapılan değişiklikle, kadın ise 20 tam yıl, erkek ise, 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması 
halinde iştirakçilerin yaşlılık aylığından yararlanacakları kabul edilmiştir. 

1.12.1991 tarihi itibariyle 1479 sayılı Kanuna tabi Bağ-Kur'Iu toplam 2 085 933 aktif sigor
talıdan 7 071 kadın sigortalının 1992 yılı içinde 20 tam yılı tamamlayarak emekli hakkını kaza
nacağı ve bunlardan büyük bir bölümünün emekli olmak için kuruma başvuracağı tahmin edil
mektedir. 

Bunun dışında Bağ-Kur'a kayıtlı 36 251 erkek iştirakçinin de bu haktan yararlanacağı he
saplanmaktadır. 

. Bağ-Kur'un durumu ortadadır. 1991 yılının son üç ayında çıkarılan bir kararnameyle Ge
liştirme ve Destekleme Fonundan 300 milyar TL.'lık ek bir ödeme yapılmak suretiyle sandığın 
görevlerini yerine getirmesi sağlanmış olup, 1992 yılı içinde de sandığa 1 trilyon TL.'lık yardım 
yapılmasının zorunlu olduğu Hükümetçe kabul edilerek, talepte bulunulmuştur. 
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Hal böyle iken, 23.1.1992 Tarih ve 3769 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi üzerine, sandı
ğın ne derece zor bir durumla karşılaşacağı ortadadır. 

İncelenen kanunun çerçeve 4 ve 5 inci maddeleriyle 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve 
Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunun 17 nci ve 18 inci maddelerinde değişikliğe gi
dilmektedir. 

Bugün için, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 25 tam yıl prim 
ödemiş bulunmaları şartıyla kurumdan yazılı istekte bulunanlara yaşlılık aylığı bağlanmaktadır. 

Yapılan yeni düzenlemeyle yaş sınırlaması kaldırıldığı gibi, kadın iştirakçilerde 20 yıl, er
kek iştirakçilerde 25 tam yıl sigorta primi ödeme şartı benimsenmiştir. 

2926 sayılı Kanun 17.10.1983 tarihinde kabul edilip, 1 Ocak 1984 tarihinde yürürlüğe gir
mesi sebebiyle, tanm işçileri yönünden henüz 20 veya 25 yıl tam işgününü doldurup normalde 
emekli işlem yapılmamıştır. Ancak, daha önce başka bir emeklilik statüsünden yararlananla
rın bu hizmetlerini kurumlarına devretmek suretiyle emekli olmaları sağlanmıştır. 

3769 sayılı Kanunun çerçeve 6 ncı maddesiyle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun bazı 
maddelerinde değişiklik yapılmak suretiyle, burada da yaşlılık aylığının bağlanmasında yaş kaydı 
kaldırılmaktadır. 

Aynen 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda olduğu gibi, 24.12.1985 tarih ve 3246 sayılı 
Kanunla yapılan düzenleme sonucu, Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi iştirakçilerin yaşlılık ay
lığının bağlanmasında muayyen süre sigorta primi ödemelerinin yanında, belli yaşı doldurma
ları da kabul edilmiştir. 

1.1.1990 tarihine kadar, kadın ise 50, erkek ise 55 olan yaş sınırlaması, 1.1.1990 tarihinden 
sonra sigortalı kadınlar için 55, erkekler için 60 yaşını doldurma şartına bağlanmıştır. 

Sosyal Sigortalar yönünden ortalama ömür yaşıyla birlikte en yüksek emeklilik yaşı ince
lendiğinde, ülkeler için durum, aşağıda yer alan tabloda görüldüğü gibidir : 

En Yüksek 
ölüm Yaşı Emeklilik Yaşı 

İlgili Ülke Ortalaması Kadın - Erkek 

Avustralya 
Avusturya 
Belçika 
Kanada 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Yunanistan 
İrlanda 
İtalya 
Japonya 
Lüksemburg 

76,3 
75,1 
74,3 
76,5 
74,9 
74,8 
75,9 
76,5 
73,5 
75,5 
79,1 
74,1 

60 
60 
60 
65 
67 
65 
60 
60 
65 
55 
65 
65 

65 . 
65 
65 
65 
67 
65 
60 
65 
65 
60 
65 
65 
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İlgili Ülke 

Hollanda 
Portekiz 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İngiltere 
A.B.D. 
Almanya 

B : 34 

Ölüm Yaşı 
Ortalaması 

76,5 
74,1 
76,6 
77,1 

. 77,6 
75,3 
75,0 
75,8 

11.2 .1992-

En Yüksek 
Emeklilik Yaşı 
Kadın - Erkek 

65 65 
62 65 
65 65 
65 65 
62 65 
60 65 
62 65 
65 65 

O : 1 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi yılda ortalama 85 bin sigortalıya yaşlılık aylığı 
bağlanmaktadır. 

Kurumda yaşlılık aylığının bağlanmasında yaş kaydının kaldırılması, kurumun prim ge
lirlerini olumsuz yönde etkileyecek ve buna karşılık bu şekilde ayrılanlara yaşlılık aylığı öde
mek suretiyle kurum iki yönden büyük malı külfete katlanmak zorunda kalacaktır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra emekliye başlama yaşı kadınlarda 38, erkek
lerde ise 43 yaşına inecektir. 

Yukarıda da izah edildiği gibi, ülkemizde yakın bir gelecekte ortalama ömür yaşının 70'in 
üzerine çıkacağı göz önünde bulundurulduğunda, kadın iştirakçiler yönünden 20, erkek işti
rakçiler yönünden 25 yıl prim yatırmalarına karşılık, sigorta kurumlarından asgarî 30-35 yıl 
emekli aylığı alacaklardır. 

Bu tür bir uygulama çok ileri ve zengin ülkelerde dahi kabul edilmemiş ve belirlenen yaş 
sınırlaması esası getirilmiştir. 

1991 yılı esas alındığında; T.C. Emekli Sandığına prim ödeyenlerin sayısı 1 560 000 iken, 
bu kurumdan aylık alanların sayısı, sandığa tabi hizmetli olup diğer sosyal güvenlik kurumla
rından aylık alanlar dahil 885 133'tür. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna prim ödeyenlerin sayısı ise 3 600 000, buna karşılık bu ku
rumdan aylık alanların sayısı 1 717 000'dir. 

Bu durumda sosyal kurumların şu anda prim ödeyen iki iştirakçiye karşı bir kişiye emekli 
aylığı ödediği görülmektedir. 

Ancak, zaman süreci içinde bu dengenin bozulacağı ve prim ödeyen bir iştirakçiye karşı, 
kurumların iki emekliye maaş ödeyeceği hesaplanmaktadır. 

Uygulamanın, kaynakları sınırlı ve ihtiyaçları çok olan ülkemizde meydana getireceği yük 
zamanla taşınamaz hale gelecek ve büyük enflasyonist baskılara yol açacaktır. 

Bu kanun çıktığı takdirde, yukarıda belirtildiği gibi, Emekli Sandığı en kısa sürede, güç
lükle kurulan dengesini kaybedecek, prim ve yaş sınırlaması getirilmek suretiyle kazanmış ol
duğu pozitif durum, süratle negatife dönüşecek, bir müddet sonra da her yıl ya çalışanlardan 
daha çok prim kesme zarureti veya bütçeden daha çok destek mecburiyeti doğacaktır. 
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Bilindiği gibi, toplanan primlerle emeklilere sağlanan imkânların dengede tutulması bir 
zaruret olarak görülmektedir. 

özellikle Emekli Sandığında önümüzdeki 10 sene içinde çalışanlarla emekliler arasında 
halen mevcut olan muvazene bozulacak, bu durum zorunlu devlet desteğinin çoğalmasına ve 
devamlı hale gelmesine neden olacaktır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu da muhtemelen daha uzun bir süre sonra, aynı duruma düşebi
lecektir. Bağ-Kur bunun en bariz örneğidir. Bu uygulama ile durumu daha da kritik olacaktır. 

Erken emekliliğin yeni iş imkânları açacağı şeklindeki ifade ve iddialar da yerinde ve doğ
ru bir değerlendirme olarak görülmemektedir. 

Eğer, bu ifadeler, erken emekli olanların yerine tümüyle personel alınacağı anlamına söy
leniyorsa, devletin küçülmesi hedefine aykırı bir uygulama anlamı taşımaktadır. 

Bunun bir de devlet dışında ve özel sektörde yaratacağı olumsuz yönlerle birlikte değer
lendirilmesi gerekmektedir. 

Şöyleki; erken emekli olan ve daha çok kendisine güvenen yapıdaki bu personel, emekli
likten sonra yeniden işe alınma durumunda, işyerine yük getirmeyeceğinden, daha kolay işe 
alınabilecekler ve ayrıca bunların kazanmış oldukları tecrübe ve yetenekler de, tercih sebebi 
olacağından, yeni işe girecek ve çeşitli sosyal haklarla işverene daha pahalıya mal olacak genç
lere, iş sahaları da kapatılmış olacaktır. 

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin dengesini bozan iki önemli husus, ücret ve trans
fer harcamalarıdır. 

Erken emeklilikle birlikte özellikle transfer harcamaları büyüyecek, boşalacak kadrolar, 
yeni iş sahası kabul edilerek, ayrılanların yerine personel alınacağından, ücretlerde de bir ta
sarruf söz konusu olmayacaktır. Böylece, devlet, hem yeni aldığı personele ve hem de emekli 
ettiği kimselere ücret ödemeye devam edecektir. 

Yüce Meclisin duyduğu ihtiyaç dikkate alınarak, mutlaka böyle bir düzenleme yapılması 
gerekiyorsa, uzun vadede meydana gelecek sakıncaları önlemek, devletin taşıyacağı yükü de
vamlı hale getirmemek ve ilgili kanunlara, sosyal güvenlik sisteminin tümünü olumsuz yönde 
etkileyecek bir statü vermemek maksadı ile bu düzenlemeyi sınırlı bir süre için yapmak incele
meye değer görülmektedir. 

Bu mülahazalar ile sosyal güvenlik konularına ilişkin kanunların tümünü değiştirmek ye
rine, bu kanunlara geçici birer madde eklenerek, uygulamayı bir veya iki yıl ile sınırlı tutmak, 
hatta bu sınıflı süre içerisinde 20 - 25 yıl olan hizmet şartını, gerekiyorsa birer yıl aşağıya çek
mek sureti ile yapılacak bir düzenleme, memleketimizin geleceği açısından daha uygun ve fay
dalı bulunmaktadır. 

Sonuç olarak; başlangıçta ve gelecekte devlet için getireceği ağır malî yük, sosyal sigorta 
sisteminin tümüne yansıyacak olan olumsuz etkiler, teknik personel ve eğitim kadrolarında ya
ratacağı boşluk, memleketimizin uzun bir geleceğini etkilemesi ve ileride düzeltilmesi son de
rece zor durumların meydana gelmemesi gibi hususların üzerinde önemle durularak ve yaban
cı ülkelerdeki uygulamalarla da mukayese edilerek, yeni bir değerlendirilmenin yapılması ve 
bu konuda mutlaka bir düzenlemeye gidilecekse, bunun geçici ve sınırlı bir süreye inhisar ettiril-
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meşinin incelemeye dahil edilmesi, faydalı ve lüzumlu görüldüğünden, 23 Ocak 1992 tarih ve 
3769 sayılı "5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nunu, 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile 
2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" 
Anayasanın 89 uncu maddesi gereğince, bir defa daha görüşülmek üzere, ilişikte iade edilmiştir. 

Arz ederim. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

1. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 51 arkadaşının, akaryakıt ve sigara kaçakçılığı üe 
yeterince mücadele etmedikleri, bu nedenle Devleti zarara uğratmak görevlerini kötüye kullandıkları ve 
bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süley
man Demirel, içişleri Bakanı ismet Sezgin ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral /laklarında Meclis 
soruşturması açûmasına ilişkin önergesi (9/2) 

BAŞKAN — Bir Meclis soruşturması Önergesi vardır; önerge bastırılıp sayın üyelere dağı
tılmıştır. 

Meclis soruşturması önergesini, okutup, bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devletin devlet olma gereği, vergisini eksiksiz toplamasıdır. Devlet, vergisini topladığı sü
rece devletin aslî görevleri olan savunma, adalet, emniyet, eğitim ve sağlık gibi hizmetleri yeri
ne getirebilir. 

Vergi kaçağı çok olan ülkelerde devletin kaynakları zayıfladığı için hizmetler aksar. Hiz- » 
metler aksadıkça Ülkenin yaşam düzeyi gerilemeye başlar. Yaşam düzeyi geriledikçe işsizlik ar
tar, suç oranı artar, gelir dağılımı bozulur. Devletin kadroları görevini yapamaz hale gelir. Dev
letin yarattığı boşluğu mafyavari kuruluşlar doldurur. 

DYP - SHP koalisyon Hükümeti kurulduğundan beri, özellikle Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'da akaryakıt kaçakçılığı birden patlayarak çok büyük boyutlara ulaşmıştır. 

Daha önce kaçak akaryakıtın hiç görülmediği istasyonlarda, şimdi kaçak yakıt gayet bü
yük bir rahatlıkla satılmaktadır. , ' • 

Bazı bölgelerde akaryakıt istasyonlarının yüzde 80'i kaçak yakıt satmaktadır. 
Bu kaçak yakıtın Irak'tan ve İstanbul'dan geldiği tahmin edilmektedir. 
Türkiye'nin yıllık motorin tüketimi 6,5 milyon ton civarındadır. Bunun şu anda 1/4 ile 

1/3 arası bir kısmının kaçak girdiği tahmin edilmektedir. Ege ve Marmara Bölgesinde 1 400 
ile 1 500 TL. arasında bir fiyatla alıcılara kaçak motorin teklif edilmektedir. 

Motorinin 1/3 ünün kaçak girdiği varsayılırsa, bu, yılda 2 150 000 ton eder. Bir ton moto
rinde kaçakçının kârı en az bir milyon TL. en çok 2.5 milyon TL.'dır. Dolayısıyla, sadece ka
çak motorinin Türk ekonomisine zararı 2 trilyon 150 milyar ile 5 trilyon 375 milyar arasında 
olmaktadır. 
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Benzin ve fuel-oildeki kaçakçılık bu rakama dahil değildir. 
1 ton motorindeki kaçakçı kârı 500 ila 1 250 paket kaçak sigaradaki kâra eşittir. Yani, ka

çak sigaradaki kâr, kaçak akaryakıttaki kâra göre çocuk oyuncağı gibi kalmaktadır. 

Görülen tablo kaçak akaryakıttaki kaçakçı kârının 4 ile 7 trilyon arasında olduğudur. 
Kaçakçılık sonucu devletin gelirlerinin büyük ölçüde azaldığı, Sosyal Yardımlaşma ve Da

yanışma Fonunun burs verdiği gençlerin burslarını kesmesiyle anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, kaçak akaryakıttan sağlanan gelirin bir kısmının bölücü terörist örgütlere gittiği 
sanılmaktadır. - • • 

Kaçakçılara giden 7 trilyon, Türkiye'de 1 milyon işsize ayda 600 bin TL. ekmek ve peynir 
parası olabilecek bir maaş bağlamaya yeterli bir meblağdır. 

7 trilyon Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da her biri 5 milyardan 1 400 küçük fabrika aça
cak kadar büyük bir meblağdır. 

7 trilyon tanesi 10 milyardan Türkiye'nin her yöresinde 700 küçük devlet hastanesi açmak 
için yeterlidir. 

Kaçak akaryakıta son bir ay içinde benzin de eklenmiş. Doğu Anadolu'da İstanbul kay
naklı kaçak benzinin akaryakıt istasyonlarına teklif edildiği haberleri duyulmaktadır. 

Kaçak akaryakıta müsaade edilerek veya yeterince mücadele edilmeyerek devlet çok bü
yük zarara sokulmuştur. Kaçak akaryakıttan elde edilen büyük gelirle yasa dışı örgütlere kay
nak aktığı iddiaları gündeme gelmiştir. 

Bunun paralelinde kaçak sigara piyasasında hızlı bir büyüme gözlenmiştir. Daha önce es
ki Doğu Bloku ülkelerinden gelen turist beraberinde getirdiği ve bu şekilde piyasaya çıkarılan 
sigaralar, son iki ayda başka kaynaklardan girmeye başlamıştır. 

Doğu Blokundan gelen turistlerde artış olmadığı halde, kaçak sigara piyasalarındaki hızlı 
gelişme yeni kaçakçılık yollarının açıldığını, gayrimeşru girişlerin başladığını göstermektedir. 
Bu ise yeniden 1980 öncesi gibi karayolundan TIR'Iarla denizden motorlarla kaçakçılık ihti
malini gündeme getirmiştir. 

Kaçak sigara piyasasının aniden genişlemesi Hükümetin görevini ihmal ettiğini göster
mektedir. 

Belirtilen nedenlerle görevlerini yapmayan ve bu eylemleri Türk Ceza Kanununun 240 ve 
ilgili maddelerine uyan Başbakan Süleyman Demirel, tçişleri Bakam fsmet Sezgin ve Maliye 
ve Gümrük Bakanı Sümer Oral haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasını ve işlem yapılmasını saygı ile arz ederiz. 

Adnan Kahveci Mehmet Keçeciler 
istanbul Konya • 

Kadir Ramazan Coşkun Elaattin Elmas 
İstanbul İstanbul 

Yusuf Pamuk Salih Ergün 
İstanbul İstanbul 
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İsmail Sancak 
İstanbul 

Halit Dumankaya 
istanbul 

Kemal Naci Ekşi 
İstanbul 

Ülkü Güney 
Bayburt 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Yıldırım Akbulut 
Erzincan 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Melike Tugay Haşefe 
İstanbul 

Mümin Gençoğlu 
Bursa 

Şadan Tuzcu 
İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Güneş Taner 
İstanbul 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

Sadi Pehlivanoglu 
Ordu 

Burhan Kara 
Giresun 

Gürol Soylu 
İstanbul 

Sabri öztürk 
İstanbul 

Bahri Kibar 
Ordu 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Hüseyin Özalp 
Samsun 

Işın Çelebi 
İzmir 

Timur Demir 
İzmir 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Mehmet Cavit Kavak 
İstanbul 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Hüsnü Doğan 
İstanbul 

Ali Kemal Başaran 
Trabzon 

Mustafa Ateş Amiklıoglu 
Çorum 

Cengiz Bulut 
İzmir 

Hamdi Eriş 
Ankara 

Avni Akyol 
Bolu 

Osman Ceylan 
İstanbul 

Süha Tanık 
İzmir 

Abbas Inceayan 
Bolu 

Şerif Bedirhanoglu 
Van 

Esat Canan 
Hakkâri 

Recep Ercüment Konukman 
İstanbul 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

Ahmet Kabil 
Rize 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

İbrahim üzdemir 
İstanbul 

Fevzi tşbaşaran 
İstanbul 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Hüseyin Aksoy 
Eskişehir 

Şükrü Yürür 
Ordu 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Anayasanın 100 üncü maddesine göre, en geç 1 ay içerisinde olmak üzere, Meclis soruş

turması önergesinin görüşme günü, Danışma Kurulunca tespit edilerek, Genel Kurula sunula
caktır. 

Komisyonlardan istifa önergeleri vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım : 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
5. — Erzurum Milletvekili Abdülmelik Fırat'ın Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin 

önergesi (4/7) 

BAŞKAN — tik önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Seçilmiş bulunduğum Dilekçe Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 7.2.1992 

Abdülmelik Fırat 
Erzurum 

s". 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. —Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı'mn insan Haklarını inceleme Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine ilişkin önergesi (4/6) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden çekiliyorum. 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 10.2.1992 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
7 — AFC Rheinland - Pfalz Eyalet Meclisi Başkanı ile beraberindeki parlamento heyetinin ülke

mize davet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/281) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri vardır; okutup, bilgileri
nize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 5 Şubat 1992 tarih ve 9 sayılı Kararı 

ile, AFC Rheinland - Pfalz Eyalet Meclisi Başkanı ile beraberindeki Parlamento Heyetinin Türki
ye'ye davet edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerini Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesi uyarınca, söz konusu heyetin ülkemize daveti Genel Kurulun_bilgisine 
sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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BAŞKAN—Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. — AFC Saksonya Eyalet Meclisi Başkam ile beraberindeki parlamento heyetinin ülkemize davet 

edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/282) 

Türkiye Büyük Millet'Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 5 Şubat 1992 tarih ve 9 sayılı kararı 
ile, AFC Saksonya Eyalet Meclisi Başkanı ile beraberindeki Parlamento Heyetinin Türkiye'ye 
davet edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesi uyarınca, söz konusu heyetin ülkemize daveti Genel Kurulun bilgisine* 
sunulur, 

• ' • • - , . • " . ' . Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkam 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
9. — Macaristan Meclis Başkanı ile beraberindeki parlamento heyetinin ülkemize davet edilmesine 

ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/283) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 5 Şubat 1992 tarih ve 9 sayılı Kararı 
ile, Macaristan Meclis Başkanı ile beraberindeki Parlamento Heyetinin Türkiye'ye davet edil
mesi kararlaştırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesi uyarınca, söz konusu Heyetin ülkemize daveti Genel Kurulun bilgisine 
sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
10. — Çekoslovakya Meclis Başkanı ile beraberindeki parlamento heyetinin ülkemize davet edilme

sine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/284) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 5 Şubat 1992 tarih ve 9 sayılı Kararı 

ile, Çekoslovakya Meclis Başkanı ile beraberindeki Parlamento Heyetinin Türkiye'ye davet edil
mesi kararlaştırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesi uyarınca, söz konusu Heyetin ülkemize daveti Genel Kurulun bilgisine 
sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur; 
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11. — Danimarka Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkam ik beraberindeki parlamento heyeti
nin ülkemize davet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/285) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 5 Şubat 1992 tarih ve 9 sayılı Kararı 
ile, Danimarka Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı ve beraberindeki Parlamento He
yetinin Türkiye'ye davet edilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesi uyarınca, söz konusu heyetin ülkemize daveti Genel Kurulun bilgisine 
sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

12. —AFC Bavyera Eyalet Meclisi Başkanı ik beraberindeki parlamento heyetinin ülkemize davet 
edilmesine ilişkin Başkanlık tezekeresi (3/286) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 5 Şubat 1992 tarih ve 9 sayılı Kararı 
ile, AFC Bavyera Eyalet Meclisi Başkanı ve beraberindeki Parlamento Heyetinin Türkiye'ye 
davet edilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış^îlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesi uyarınca, söz konusu heyetin ülkemize daveti Genel Kurulun bilgisine 
sunulur. 

- Hüsamettin Cindoruk 
' Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

13. — Parlamentolararası Birlikte TBMM'yi temsil edecek Türk Grubuna RP Konya Milletvekili 
Mustafa Ünaldı'mn aday gösterildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/287) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Parlamentolararası Birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek Türk Grubun
da boş bulunan ve Refah Partisi Grubuna düşen bir üyelik için, adı geçen parti grubunca Kon
ya Milletvekili Mustafa Ünaldı aday gösterilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulur. 

Hüsamettin. Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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14. — TBMM Başkanının, Strazburg'ta yapılacak Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısına 
katümak üzere Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Başkanının davetine icabet edilmesine ilişkin Baş
kanlık tezkeresi (3/289) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi daha vardır; oku
tup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

iki yılda bir yapılmakta olan Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı bu yıl 20 - 22 Şu
bat 1992 tarihlerinde Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Başkanlığının himayelerinde Straz-
burg'da yapılacaktır. ' **. 

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Başkanlığından alınan bir mektup ile anılan top
lantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da davet edilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, söz konusu toplantıya iştirak edilmesi Genel Kurulun tas
vibine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Başkanlık tezkeresini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye - Federal Almanya Parlamentolararası dostluk 
Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/288) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi Okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 5 Şubat 1992 tarih ve 9 sayılı Kararı 

ile, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Federal Almanya (Bundestag) ile bir Dostluk Grubunun 
tesisi yararlı görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, karşılıklılık esasına dayanan Türkiye - F. Almanya Parla
mentolararası Dostluk Grubunun kurulması Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Başkanlık tezkeresini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler,.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda Acık Bulunan Üyeliklere Seçim 
a) Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
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BAŞKAN — Değişen oranlar karşısında, Plan ve Bütçe Komisyonunda bağımsız milletve
killerine düşen bir üyelik için, Tokat Bağımsız Milletvekili Sayın İbrahim Kumaş aday olmuştur. 

Başka bağımsız aday var mı?.. Bulunmadığına göre, Tokat Bağımsız Milletvekili Sayın İb
rahim Kumaş'ın, Plan- ve Bütçe Komisyonuna üyeliğini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

b) (10/3) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 

BAŞKAN — (10/3) ve (10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonlarına siyasî parti 
gruplarınca gösterilen adayların listeleri basılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. Şimdi, listeleri oku
tup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

Ülkemizdeki özürlülerin Problemleri ile Bu Konuda Alınacak Tedbirleri ve Uygulamaya 
Konulacak Yeni Politikaları Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Aday 
Listesi (10/3) 

Adı ve Soyadı 

Bahattin Şeker 
Mustafa Çiloğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 
Osman Seyfi 

Esat Canan 
Fevzi İşbaşaran 
M. Rauf Ertekin 

Mehmet Kerimoğlu 
Ender Karagül 

t. Melih Gökçek 

DYP (5) 

ANAP (3) 

SHP (2) 

RP (1) 

Seçim Çevresi 

(Bilecik) 
(Burdur) 
(Eskişehir) 
(Eskişehir) 
(Nevşehir) 

(Hakkâri) 
(İstanbul) 
(Kütahya) 

(Ankara) 
(Uşak) 

(Ankara) 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

c) (10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 

BAŞKAN — Diğer listeyi okutuyorum : 

Ülkemizin Halen Sahip Olduğu Çevre Değerlerini Korumak, Çevre Sorunlarının Sebep 
ve Sonuçları ile Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan Mec
lis Araştırması Komisyonu Aday Listesi (10/6) 
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Adı ve Soyadı 

Haydar Baylaz 
Ertekin Durutürk 
H. Cavit Erdemir 
Doğan Baran 
Şinasi Altıner 

Rasim Zaimoğlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Yusuf Pamuk 

Atilla Mutman 
Ziya Halis 

Musa Demirci 

DYP (5) 

ANAP (3) 

SHP (2) 

RP(1) 

Seçim Çevresi 

(Bingöl) 
(İsparta) 
(Kütahya) 
(Niğde) 
(Zonguldak) 

(Giresun) 
(İstanbul) 
(istanbul) 

(İzmir) 
(Sivas) 

(Sivas) 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan listeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1'. —MeclisAraştırması Komisyonlarının Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimlerim 

yapacakları gün, saat ve yere ilişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Meclis araştırması komisyonlarının başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip se
çimini yapacakları yer ve saatleri bildiriyorum : 

Ülkemizdeki özürlülerin Problemleriyle ilgili 10/3 esas numaralı Meclis Araştırması Ko
misyonu, 12.2.1992 Çarşamba günü saat 14.00'te Halkla İlişkiler Binası A Blok, 1 inci kat, 
Kültür Sanat ve Yayın Kurulu yanındaki Araştırma Komisyonları Toplantı Salonunda, 

Ülkemizin Sahip Olduğu Çevre Değerleri ile ilgili 10/6 esas numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonu 12.2.1992 Çarşamba günü saat 16.00'da Halkla İlişkiler Binası A Blok, 1 inci kat, 
Kültür Sanat ve Yayın Kurulu yanındaki Araştırma Komisyonları Toplantı Salonunda toplana
caklardır. Toplantı yer ve saatleri ayrıca ilan tahtalarına da asılmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Sözlü Sorular" kısmına geçiyoruz. 
Genel Kurulun 22.1.1992 tarihli 29 uncu Birleşiminde alınan karar gereğince 1 saat süreyle 

sözlü soruları görüşeceğiz. Daha sonra da genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerinin 
öngörüşmelerine başlayacağız. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —Ankara Milletvekili H, Uluç Gürkan'ın, Adalet Vakfının 29.111991 tarihli toplantısına 

ilişkin sorusu ve Adalet Bakam M. Seyfi Oktay'ın cevabı (6/12) 
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BAŞKAN — 1 inci sırada, Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan'ın, Adalet Vakfının 
29.11.1991 tarihli toplantısına ilişkin Adalet Bakanından sorusu vardır. 

Soru sahibi Sayın Gür kan?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay tarafından sözlü olarak yanıtlan
ması için gereğini arz ederim. 

H. UIuç Gürkan 
Ankara 

Sorular : 
1. Başkanlığını Adalet Bakanlığı Müsteşarı Arif Yüksel'in yaptığı Adalet Vakfının üye

leri 29 Kasım 1991 Cuma günü neden ve kim tarafından toplantıya çağırılmıştır? Bakanlık içinde 
ve dahili telefon kullanılarak yapılan bu çağrı hukuk usulüne uygun mudur? 

2. Başkan ve yönetim kurulunun malî bakımdan ibrasının istendiği bildirilen bu toplan
tı, olağan ya da olağanüstü bir malî genel kurul niteliği taşıyabilir mi? Bu toplantıyla ilgili 
olarak yasal süresi içinde gazete ilanları yapılmış mıdır? Toplantıda gerekli nisap gözetilmiş 
midir? 

3. Gelirlerinin 900 milyar lirayı, harcamalarının ise 850 milyar lirayı bulduğu, Adalet 
Bakanlığı koridorlarında kulaktan kulağa fısıldanan bu vakfın hesaplarını, geçmiş dönem ba
kımından acele bir ibra yoluna gidilmiş olsa bile Müfettişler marifetiyle bir denetim yaptırma
yı programlıyor musunuz? Bu denetim sonucu soruşturulması gereken bazı bulguların ortaya 
çıkması halinde, soruşturmanın selameti bakımından Vakıf Başkanı Müsteşarınızın konumuy
la ilgili nasıl bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Adalet Bakanı Seyfi Oktay. 
Buyurun Sayın Bakan! (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

"^ ADALET BAKANI M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin çok değerli üyeleri; Ankara Milletvekilimiz Sayın UIuç Gürkan tarafından bakanlı
ğıma yöneltilen ve biraz önce Başkanlıkça yüce huzurunuza sunulan soru önergesini yanıtla
mak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Yüce Meclise en derin saygılarımı sunarım. 

Hatırlanacağı üzere, 12 Aralık 1991 tarihli Hürriyet Gazetesinde "Adalet Bakanlığı -
bakanlığımız- Müsteşarı Arif Yüksel'in başkanlığını yaptığı Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vak
fının üyeleri, 29 Kasım 1991 günü kim tarafından toplantıya çağrılmıştır? Geliri 900 milyar, 
harcamaları 850 milyar lira tutan bu vakfın hesapları alelacele neden ibra edilmiştir?" şeklin
de bir haber yayımlanmıştır. Bu haber üzerine, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının huku
kî durumu tarafımdan derhal incelendi. 

Vakıf Senedinin 9 uncu maddesine göre, vakfın yönetim kurulu başkanı Adalet Bakanlığı 
Müsteşarıdır; Adalet Bakanlığının, özel hukuk kuralları ve Medenî Kanuna göre kurulan bu 
vakıfta, yasal bir konumu bulunmamaktadır. Bu itibarla, konuya Medenî Kanun ve Vakıf Se
nedinin tanıdığı olanaklar ölçüsünde yaklaşılmıştır. 
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Medenî Kanunun 78 inci maddesine göre, vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünün teftişi
ne tabidir. Buna göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri, Vakıf Senedi hükümlerinin ye
rine getirilip getirilmediğini, vakıf mallarının gayeye uygun şekilde idare ve sarf edilip edilme
diğini incelemektedir. Ayrıca, vakıfların denetlenmesine ilişkin tüzüğün 19 uncu maddesine göre 
de, yine bu denetim, Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri tarafından yapılmaktadır. Bu ne
denle, Başbakanlığa başvurularak, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının 1987 yılından bu
güne kadar yapılan tüm işlem ve faaliyetleri ile malî durumunun Vakıflar Genel Müdürlüğü 
müfettişleri eliyle denetlenmesi, bakanlığımca talep edilmiştir. Bu talep üzerine görevlendiri
len müfettişler, halen bu denetimi sürdürmektedirler. 

Bu nedenle, Sayın Uluç Gürkan'ın sorularının tarafımdan tam olarak yanıtlanması, mü
fettişlerce yapılacak denetim ve alınacak raporu müteakip mümkün olabilecektir. 

Durum bu olmakla birlikte, vakıf başkanından alınan şu bilgileri de sunmakta yarar gö
rüyorum : . . . . ' 

1. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, 1981 yılında kurulmuş, özel hukuk tüzelkişili
ğine sahip bir tesistir. Bu vakfın amacı, adalet hizmetlerinin en iyi biçimde gerçekleşmesine 
katkıda* bulunmaktır. 

Vakıf, Bakanlar Kurulunun 21 Nisan 1981 gün ve 8/2826 sayılı Kararı uyarınca, vergi mu
afiyetinden yararlanmaktadır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığının 15 Şubat 1990 günlü Resmî Gazetede yayımlanan tebliği
nin (4-a) maddesi uyarınca, "Vakıf yıllık bütçelerinin uygulanmasından önce, en geç, içinde 
bulunulan yılın kasım ayı sonuna kadar, Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayına sunulması 
gerekir" denilmekte bulunduğundan, Vakıf Senedine göre yıllık tahmini bütçeyi onaylama yetkisi 
de vakfın temsilciler meclisine ait olduğundan ve Vakıf Senedinin 15 inci maddesine dayanıla
rak, vakıf temsilciler meclisinin olağan yıllık toplantısının her yılın ocak ayı içerisinde yapıl
ması gerekmektedir. Bu durum karşısında, sözü edilen tebligip (4-a) maddesi gereğince vakfın 
1992 yılı tahmini bütçesinin kasım ayı sonuna kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayına 
sunulması zorunlu bulunduğu için, Vakıf Senedinde belirtilen hükme uyarak bu bütçenin va
kıf temsilciler meclisinin onayına sunulması gerektiğinden, vakıf temsilciler meclisinin olağa
nüstü toplantıya çağrılması zarureti doğmuştur. 

Bu sebeple, vakıf yönetim kurulu, 22 Ekim 1991 tarih ve 1991/99 sayısıyla, gider bütçesi 
34 milyar 500 milyon lira, gelir bütçesi 34 milyar 500 milyon lira olarak tespit edilen ve hazırla
nan 1992 yılı tahmini bütçe taslağının onaya sunulması için, vakıf temsilciler meclisinin 29 Ka
sım 1991 cuma günü saat 14.30'da Adalet Bakanlığı yemek salonunda yapılacak olan olağa
nüstü toplantıya çağrılmasını ve gündemin görüşülmesini kararlaştırmıştır. Bu karar uyarınca, 
vakfın temsilciler meclisi üyeleri toplantıya yazılı olarak çağrılmış, bütçe metni ile çizelgesi üyelere 
dağıtılmış, vakıf yönetim kurulunun çağrıya ilişkin kararı Ankara'da yayımlanan "Son Söz" 
isimli gazetenin 13 Kasım 1991 günlü nüshasında ilan edilmiştir. 

2. 29 Kasım 1991 günü Divan Başkanlığınca tutulan tutanağa göre, 147 üyeden oluşan 
vakıf temsilciler meclisi üyelerinden 83 üyenin toplantıya katıldığı,-toplantı nisabının yeterli 
olduğu tespit edilmiş, gündem uyarınca açılış, Divan Başkanlığı seçimi yapılmış, vakıf yöne
tim kurulu başkanı tarafından vakıf faaliyetleri ve 1992 yılı tahmini bütçesi hakkında gerekli 
bilgiler verilmiş, oylamada 1992 yılı tahmini bütçesinin oybirliği ile onaylandığı saptanmıştır. 
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Vakıf Temsilciler Meclisi, temsilciler tarafından yukarıda anlatılan şekilde gerçekleştirilen ola
ğanüstü toplantı ve bu toplantıda onaylanan 1992 yılı tahmini bütçe metni ve çizelgesi, toplan
tıya ilişkin yönetim kurulu raporu, toplantı tutanağı, 29 Kasım 1991 gün ve 384 sayılı, Vakıf 
Başkanı Vekilinin imzasını taşıyan yazı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdür
lüğüne gönderilmiştir. Bu toplantıda, 1991 yılı kesin bütçesi ile bilançosunun ve diğer hesap 
ve işlemlerin ve yönetim kurulunun ibraı hususunun görüşülmediği, bu hususların 1992 yılı 
ocak ayı içerisinde yapılacak olağan toplantının gündemini teşkil edeceğinin bildirildiği tespit 
edilmiştir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru önergesi sahibi Sayın Gürkan, konuşmak istiyor musunuz? 

H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

2. —Kütahya Milletvekili M. Rauf Er tekin'm, Gökova Termik Santralına ilişkin sorusu ve Çev
re Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in cevabı (6/15) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Gökova Termik Sant
raline ilişkin, Başbakandan sorusu vardır. 

Soru sahibi Sayın Ertekin?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

M. Rauf Ertekin 
Kütahya 

1. Şahsınızın "durdurulduğunu", Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının 
"dondurulduğunun" açıkladığı Gökova Termik Santralı inşaatının akıbeti ne olacaktır? 

2. Termik santralın yapımı için Gökova'da ne kadarlık yatırım yapılmıştır? 

3. Termik santralın Gökova yerine başka bir yere inşa edilmesi için inceleme ve araştır
ma yapılmış mıdır? 

4. Termik santralı, 2000'li yıllarda böyle bir santral yapılması planlanan ve gerek kömür 
yönünden, gerekse eleman yönünden altyapıya sahip Kütahya Seyitömer'e veya Tavşanlı Tunç-
bilek'e nakletmeyi düşünür müsünüz? 

BAŞKAN — Soru önergesini cevaplandırmak üzere, Çevre Bakanı Sayın Bedrettin Do
ğancan Akyürek; buyurun. 
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ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (istanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Kütahya Milletvekili Sayın Rauf Ertekin'in, "Gökova" adıyla anılan Ke-
merköy Termik Santralı ile ilgili sorularını cevaplandırmak üzere huzurlarınıza çıktım, hepini
zi saygıyla selamlarım. 

Sayın Rauf Ertekin'in sorularından birincisi şöyle : Şahsınızın durdurulduğunu, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanının dondurulduğunu açıkladığı Gökova Termik Santralı inşaatının 
akıbeti ne olacaktır? 

i Bu birinci soruya cevap vermek için, bir arapsaçı haline gelmiş bu konuyu, evveliyatından 
itibaren satırbaşlarıyla anlatmak isterim. 

Bakanlığımıza ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gelmiş bir sürü raporlar ve ba
kanlığımızca teşkil edilmiş heyetlerin mahallinde yaptığı incelemeler sonucu, gerçekten, bu sant
ralın öyküsü bir arapsaçı gibi karmakarışıktır. Karışıklığın önde gelen nedeni: Bu santralın 
oraya yapılmasıyla ilgili ciddî bir çalışma, bir etüt, bir plan, bir program yapılmamış olması
dır, Bidayette, Polonya firmasına, yukarıda, Yatağan bölgesinde, Yeniköy'de yapımı ısmarla
nan ve anlaşması yapılan Yeniköy Santralının, -ikinci, üçüncü üniteleri- ani bir kararla, bir Yük
sek Planlama Kurulu kararıyla yeri değiştirilerek, Gökova gibi turistik bir yörede, Türkiye'nin 
doğal güzelliklerinin, doğal kaynaklarının büyük ölçüde teksif edilmiş bulunduğu bir yörede 
yapılmasına karar veriliyor ve o ünitelerin, buraya bir inşaat yapılarak monte edilmesi çalış
masına başlanıyor. 

Bu karar veriliyor; ama, bu iş, o tarihte meri olan çevre ile ilgili, Çevre Kanununa ait mev
zuat ve Hıfzıssıhha Kanununa ait mevzuat bir anda görmezlikten gelinerek yapılıyor. Gerçek
ten de, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 26.10.1983 tarihinde çıkarılan 508 sa
yılı Gayri Sıhhî Müesseseler Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca, TEK'in, inşaatın başla
masından önce Sağlık Bakanlığından tesis izni alması lazım gelirken, bu izin alınmadan inşaa
ta başlanıyor; bu birinci husus. ' 

İkinci husus, Çevre Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca, çevre etkileme raporu alınma
sı gerekirken, bu rapor da alınmadan inşaata başlanıyor. 

Ondan sonra inşaat devam ediyor ve inşaat devam ettiği müddetçe, hiç kimseden bir itiraz 
gelmiyor. Aradan altı yedi ay geçtikten sonra; 17 nci Dönemde, bazı milletvekilleri tarafından 
bir Meclis araştırması önergesi veriliyor. Bu Meclis araştırması önergesi vesilesiyle, konu, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde tartışılıyor ve Meclis araştırması önergesi ve bakan hakkında gensoru 
önergesi reddediliyor; ama, o reddedilme sırasında, bakanın verdiği izahatlar, rakamlar, gös
terdiği deliller, maalesef, bugün yaptığımız incelemelerde, yanlış olarak görülüyor. Yani, o ta
rihlerde, bakan, * 'bunun bacasına desülfürizasyon cihazı koyacağız, yüzde 95-98 nispetinde 
süzecek" diye iddia ediyor, garanti veriyor, "hiç merak etmeyin, bunun soğutma suyunu de
nizden alacağız, denize akıtacağız; bu, denizde bir termal kirlilik meydana getirmeyecek, bila
kis orada alabalık yetiştirilecek" diyor. Daha sonra, dönemin Kültür ve Turizm Bakanı, "hiç 
merak etmeyin, siz bu işten anlamazsınız, bu santralın bacasına sarmaşık sardıracağız yeşili 
korumak için" diyor. Şimdi gelin görün ki, bunların hiçbiri, yapılan ilmî araştırmalarla doğ
rulanmıyor. Mesela, bu tesisin inşaatını yapan Polonya'nın o günkü teknolojisi, böyle bir de
sülfürizasyon cihazıyla, maksimum yüzde 88 veya 90 nispetinde bir kirlilik süzmesi meydana 
getirebiliyor, yüzde 10-12 nispetinde bir süzme kaybı oluyordu. Bana yurt dışında söylediklerine 
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göre, böyle bir cihazın, sofistike bir teknik eleman tarafından kullanılmasr halinde böyle bir 
sonuç çıkıyordu. Eğer o teknisyen arkadaşımız, -tabiri caizse- biraz dalga geçerse, kirlilik süz
me oranının yüzde 60 - 70'lere kadar düşeceği, büyük bir kirlilik ve asityağmuruna sebep ola
cağı da söyleniyordu. Hatta, kulağımıza gelenlere göre, santralı kurmakta olan Polonya firma
sının mühendis ve teknisyenleri bile, dünyanın en güzel yerine bu santral kurulur mu diye şikâ
yetlerini dile getirmişlerdir. 

Bu bakımdan, bu konuyu, özellikle, Hükümetimiz kurulduktan üç gün sonra Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanıyla beraber ele aldık, derinlemesine inceletiyoruz ve hiçbir zaman acele 
karar verecek değiliz. Evet, basında ve kamuoyunda bize birtakım baskılar yapıyorlar, "bir 
an evvel karar verin" diyorlar; ama biz, konuyu yine derinlemesine inceliyoruz, bu işin ne geti
receğine ve ne götüreceğine bakıyoruz. 

LEYLA YENİAY KÖSEOÖLU (istanbul) — Miami ve Florida'da bu santralın aynısı var; 
gidin de inceleyin. 

ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Bakiniz, var 
da şöyle var : Mesela, bir Japon teknolojisinde olabiliyor bu durum. Japonlar, bu desülfüri-
zasyonu yüzde 95 - 98'e kadar yapabiliyorlar; ama Polonya'nın teknolojisi eski. Anlatabiliyor 
muyum? O bakımdan, o teknolojiyi değiştirmeye imkân yok. 

LEYLA YENİAY KÖSEOÖLU (İstanbul) — Elektriği de turizm bölgesine yaymıştır. 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Tamam. 
Ondan sonra, memlekette böyle santrallar yapılmasın demiyoruz; yapılacak, yani bu kö

mürlerden istifade edilecek, bu kömürlerden faydanılacak... Faydalanılacak da, yer seçimi önem
lidir. Santralın yapılması için bu yer seçilmemeliydi. Bakın, niye seçilmemeliydi : 

1. öğreniyoruz ki, böyle santrallar, 25 yıllık bir kömür rezervi olmazsa, 25 yıl çalışmaz
sa fizibl olmuyorlar, ekonomik olmuyorlar. Oysa, buradaki rezerv maksimum 13 yıllıkür. Şimdi, 
bir defa, santral için bu yerin seçilmesi bu bakımdan yanlıştır. 

2. Santralın yapılacağı yer, bölgedeki kömür damarlarının ucuna rastlıyor. Binaenaleyh, 
esasen bugün santral yapılan yere 14 kilometre yukarıda ve başlangıçta ikinci ve üçüncü ünite
ler olarak planlanan yerde bir tesis var -yani, proje değiştirilmeseymiş bu işler Gökova'da ol
muyormuş, yukarıda oluyormuş- ve oradaki tesiste de desülfürizasyon cihazı yok, bölgeyi kir
letiyor. Kirletiyor da, orası kirlenmişken, bir başka yeri bir daha niye kirletelim? Oraya da ön
lem alacağız, oraya da desülfürizasyon cihazı koyacağız. 

Onun için, bu santral yukarı taşınırsa, bakın ne olacaktır : Aşağıda kalırsa, bir adet de
sülfürizasyon cihazı takılacaktır ki, tanesi 200 milyon dolardır. Aşağıda Gökova'ya santral yap
tığınız takdirde 13 sene sonra bu bölgede kömür bitecektir. Peki sonra ne olacaktır? Yukarıdan 
konveyör bantla kömürü aşağıya getireceksiniz. Yani, santralı aşağıya yapmakla, aşağıdaki kö
mürü yukarıya çıkaracağınıza, yukarıdaki kömürü aşağıya getireceksiniz. Ayrıca, aynı anda 
yukarıdaki tesise de bir desülfürizasyon cihazı koyacaksınız; mecbursunuz. O zaman ne ola
cak? Desülfürizasyon cihazlarına, 2 tane 200 milyon dolar harcayacaksınız. Halbuki, bu tesis 
yukarıda kurulduğu takdirde 1 adet desülfürizasyon cihazıyla bütün üniteler çalışacak ye 200 
milyon dolar tasarruf edilecektir. 

Üçüncüsü ise, arkadaşlar o tarihte suyu öne sürmüşler, "soğutma suyu yukarıda yeterli 
miktarda yok" demişlerdir. Oysa, yukarıda Geyik Barajı var. Yapılan etütlere göre, teknik insan-
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lann verdiği rakamlara göre, Geyik Barajında yeterli su var arkadaşlar. Kaldı ki Geyik Barajın
da yeterince su olmadığını düşünelim; iki yerin birbirine mesafesi 14 km.'dir. Bugünkü teknik 
imkânlarla Gökova Körfezinden, denizden 14 km. ileriye su götüremez miyiz yani? Irak'tan 
Yumurtalık'a 400 km.'lik boru hattı düşüyoruz ve bunu Türk firmaları yapıyor; büyük geniş 
borulardan petrol sevk ediyoruz, 14 km.'lik yere su sevk etmenin zorluğu düşünelemez. De
mek ki, bu da bir sebep olamaz. 

Kaldı ki "suyunda alabalık yetiştireceğiz" denen yerde, maalesef 7-8 derecelik ısı farkı, 
bilhassa yaz aylarında oradaki bütün canlıları öldürmeye yetiyor va artıyor bile. Verilen rapor
lar böyle. 

Konunun son safhalarına geldik; önümüzdeki haftalarda bu konunun, Çevre Bakanlığı 
yönünden, çevre değerleri bakımından raporu hazırlanmak üzeredir. Bazı kısımlarını sizlere 
burada okuyacağım ve Yüksek Planlama Kuruluna sevk edilmek üzere Bakanlar Kuruluna ve
rilecektir. Yüksek Planlama Kurulunda bu karar alındığı için, bunun devam etmesi veya yeri
nin değiştirilmesi, yine p kurulda karara bağlanacaktır, 

Arkadaşımızın ikinci sualine geliyorum: "Termik Santralın yapımı için Gökova'da ne ka-
darlık yatırım yapılmıştır?" deniyor; onları söylemek istiyorum. 

1991 fiyatlarıyla projenin bedeli 3,877 trilyon Türk Lirasıdır. Santral genelinde bu işin yüzde 
76'sı gerçekleştirilmiş olup, bu yapılan işin bedeli 2,934 trilyon liradır. Bir ve ikinci ünitelerde 
gerçekleşme oranı yüzde 83, Üçüncü ünitede yüzde 35'tir. Kullanılan malzeme, işin bedeli için
de yüzde 41,1'Iik bir paya sahiptir. 1 trilyon 594 milyar liralık malzemenin 1 trilyon 330 milyar 
liralık kısmı, yani yüzde 83'ü sağlanmıştır. 

İnşaat işleri, genellikle üç ünitede ortak işleri kapsamaktadır. İnşaatın bedeli içindeki pa
yı 1,696 trilyon liradır ve yüzde 43,7 paya sahiptir. Bu bedelin yüzde 74,3'ü; 1 trilyon 261 mil
yar liralık kısmı harcanmış durumdadır. 

Burada aklıma geldi; hiç alınmak yok, onu da söylemek istiyorum. O devirde, ben de o 
iktidar partisinin bir mensubuydum. Gerçi ben, buraya bir santral yapılsın diye oyumu müspet 
kullanmış değilim. Santral başlanmış, aradan altı ay geçmiş, o devrin bakanı hakkında bir Meclis 
soruşturması ya da bir gensoru önergesinde, bakan hakkında bu gensoru önergesinin reddi 
yönünde oy kullanmışım. Bakınız, o tarihlerde çok ilginç bir şey var, onu sizlere okumak isti
yorum. Bunu bir partisel mesele, muhalefet ya da iktidar meselesi yapmamak lazım; memleke
timizin ve dünyanın en güzel bir yeridir burası, o bakımdan söylüyorum. Çevre bakımından, 
turizm bakımından büyük potansiyeli olan bir yer burası. O tarihte, zamanın Türkiye Elektrik 
Kurumu Termik Santrallar Daire Başkanı olan -ismi de var burada- Yahya Işıkhan 11 Şubat 
1985 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde, Kemerköy Termik Santralının kuruluş öyküsünü şöyle 
anlatmaktadır : "Muğla yöresinde bol linyit kömürü yatağı olduğunu tespit ettik. Biliyorsu
nuz, önce Yatağan Santralını kurduk, dışarıdan gelen makineleri ihale ile taşıttık. Makinelerin 
bir bölümü tzmir Limanına geldi, bir bölümü Güllük'e indirildi. Oradan da kamyonlarla Ya
tağan'a taşıdık; Güllük yolunda kamyonlardan biri devrildi, iki kişi öldü." 

Yani, demek istiyor ki, Gökova'ya bir liman inşa ettik. Niye inşa ettik?.. Çünkü, bir evvel
ki santralda, bunların malları taşınırken, kamyon devrildi, iki kişi öldü. Bu defa iki kişi ölme
sin diye, santralın malzemesini taşımak için oraya bir rıhtım inşa ettik... 

Anlayan, bilen arkadaşlarımız gidip orayı görsünler; oraya yapılan rıhtım, kati surette sant
ralın malzemesini taşımak için değil; o rıhtımın -önünde iki tane de dolfin var- 200 metreye 
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yakın uzunluğu var; 36 veya 38 kadem su derinliği var. Yani, 50 - 60 bin/tonluk gemilerin ya
naşmasına müsait bir rıhtım. 

Şimdi, böyle bir termik santrala böyle bir rıhtım niye yapılır?.. Tek başına böyle bir rıhtım 
niye yapılır?.. Ya bir şeyi ithal edeceksiniz, ya da bir şeyi ihraç edeceksiniz, thrac edecek bir 
şey yok; enerjiyi gemiye koyup ihraç edemeyeceğinize göre, demek ki bu rıhtım bir ithalat için 
yapıldı. Ne akla geliyor? Kömür. Kömür ithal edilmek üzere bu rıhtım planlanmış. Gerçi, hiç
bir kayıtta bu görülmüyor; ama, bu rıhtım sebebiyle, bu santralın oraya, yurt dışından kömür 
ithal edilerek çalıştırılsın diye planlanmış olması ortaya çıkıyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sürenizi 9 dakika aştınız. Süreniz 10 dakika idi, 20 dakika oldu. 
ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Süremi 9 da

kika aşmışım, burada da kesebilirim; ama, arkadaşlarımın merakla dinlediklerini görüyorum. 
Eğer bir iki dakika daha müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Efendim, ben buna her zaman varım da, bazen işe ters geldi mi, eleştiri alı
yorum, usulü çiğnemiş sayılıyorum; o bakımdan... Yoksa, Genel Kurul içtüzüğü bile değiştirir. 

ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (Devamla) — Peki, peki... 
Bakın, arkadan devam ediyor : "Yeniköy ile Türkevleri arası 1981 yılında 14 -15 kilometre 

idi. Biz buraya bir iskele yapalım dedik. Gemiler buraya Yeniköy Termik Santralının makinele
rini boşaltsın diye düşündük." 

Efendim, bir santralın makinesi taşınacak diye bir rıhtım, bir liman yapılmaz. Makineleri 
Güllük'e koyarsınız, oradan kamyonlarla gelir. 

Devam ediyor : "İskele 1 milyar liraya çıkacaktı, bizim de 700 milyon lira kârımız olacak
tı. -Tabiî ki doların 300 veya 400 lira olduğu devir.- İskele ararken, 400 konutluk sosyal tesisleri 
de buraya kurarız diye düşündük. Termik santral da buraya kurulursa, çalışanlar işten çıkınca 
şöyle bir derin nefes alırlar, denize girerler, denizi görürler, yorgunluklarını giderirler diye dü
şündük." 

İşte, Gökova Termik Santralının oraya kurulması için en haklı gerekçe bence budur. Ora
da çalışan işçiler, orada çalışan memurlar, müdürler, hakikaten, akşam üzeri çıkınca güzel bir 
denize girerler, terlerini atarlar... Hadise budur. Bunun için de, orada 264 tane villa tipi lojman 
yapılmış. İşin tuhaf tarafı, lojmanlar, okul, hastane, yemekhane, hepsi bitmiş; ama daha sant
ral ortada yok; onları ise öncelikle yapmışlar. 

Demek istediğim; böyle karmakarışık bir durum var. O bakımdan, bu konuyu inceliyo
ruz, yakında da kamuoyuna duyuracağız ve Yüksek Planlamaya götüreceğiz. 

Üçüncü sual: "Gökova yerine başka bir yere inşa edilmesi için inceleme ve araştırma ya
pılmış mıdır?" 

Bu sorunun cevabı da şöyle : Yapılmaktadır. 
Dördüncü suale gelince: "Termik santralı 2000'li yıllarda böyle bir santral yapılması plan

lanan ve gerek kömür yönünden ve gerekse eleman yönünden altyapıya sahip Kütahya - Seyitö-
mer'e veyahut Tavşanlı - Tunçbilek'e nakletmeyi düşünür müsünüz?1" Bu soru çok hoşuma git
ti, Rauf Ertekin arkadaşıma teşekkür ederim. 

Demek oluyor ki, Rauf Ertekin de biraz bizim görüşümüze yaklaşıyor. Yani, bu santralın 
oraya yanlış bir yer seçimiyle yapıldığını, bu santralın oradan bir.yere taşınacağını düşünerek, 
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"bunu, gelin Tavşanlı'ya yapalım" diyor. Biz, evvela şu kararı alalım, Tavşanlı'yı da ondan 
sonra düşünürüz. 

Teşekkür ederim efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Ertekin; buyurun. 
M. RAUF ERTEKtN (Kütahya) — Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlarım; değerli Çevre 

Bakanımız Bedrettin Doğancan Akyürek Beyin, vermiş olduğum soru önergesine karşılık açık
lamalarını üzüntüyle izledim. Esasında, önergeyi vermemin sebebi, bu santralın Kütahya - Se-
yitömer'e veyahut Tavşanlı'daki Tunçbilek santrallannıh olduğu yere taşınması değil, ortaya 
koymak istediğim husus, üç aydır gündemde olan GÖköva -Kemerköy Termik Santarlının taşı
nıyor, ha durduruldu, yapılacaktı, yapılmayacaktı gibi sözlerin Hükümet yetkililerince, gerek 
Sayın Başbakanca, gerek Enerji Bakanınca ve gerekse Çevre Bakanınca gündeme getirilmesi 
ve bu trilyonluk santralın ortada, anasız, babasız kalmasını gözler önüne sermek içindi. Nite
kim, Sayın Bakanımız açıklamalarında da bunu gayet açıklıkla ifade ettiler. Zaten, yüzde 76 
gibi büyük bir kısmı tamamlanmış bulunan bu santralın, üç aydır, akıbetinin ne olacağı belli 
olmadan ortada durması, konuşmalarda, beyanatlarda Türkiye'nin 2000'li yıllara doğru enerji 
ihtiyacının fazla olacağı ortaya konulurken, bitmiş olan, yüzde 76'sı tamamlanmış olan bir 
santralın, akibetinin ne olacağı bilinmeden, ortada kalması düşündürücüdür. Bu, şu andaki 
siyasî tktidarın, her konuda olduğu gibi, sadece söz üretip, iş bitirmediğinin bir delilidir. Bu, 
santrallarda da aynı şekilde, diğer yapılan icraatlarda da aynı şekildedir... (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bizlerin burada, politika yapmak için değil, birbirimize lafla bazı 
şeyleri ortaya koymak için değil; varsa hata, taşınması lazımsa, başka yere yapılması lazımsa, 
gerçekleri ortaya koyarak gündeme getirmemiz lazım. Daha önceki verilmiş olan sözlerle; se
çimlerden önce olsun, seçimlerden sonra olsun, kamuoyunu kendilerine bağlamalarından do
layı, bir işin çıkmazına girmiş yetkililerin belli kulplar arayıp, ne yapacaklarını şaşırmış olma
larından da üzüntü duyuyorum. 

Şimdi, üç aydır "santral durduruldu donduruldu, inşaat yapılıyordu yapılmıyordu" söz
leri hep gündemde. Nitekim, bunun rakamsal değerlerini düşünecek olursak, üç aydır trilyon
larca lira para yatırılmış olan bu santralın, ne kadar kayıp içerisinde olduğunu, üretime o 
nispette geç başlayacağını ve artı, santralın burada yapılması engellendiği takdirde, karşı fir
malara ödenecek olan maddî tazminatların ne olacağı hep meçhul. Sayın Bakanım, burada 
hâlâ, "Santralın taşınması hususunda araştırma yapıyoruz, incelemeiyapıyoruz" diyor. Yani, 
bu santralın taşınması hususunda bugüne kadar araştırma yapılmadıysa, inceleme yapılma
dıysa, nereye kurulacağı düşünülmediyse; niye durduruluyor, niye bu santralın çalışması hız
landırılmıyor? Yarın enerji ihtiyacı gündeme gelecek olan ülkede, bu santralın bir an evvel dev
reye girmesi niçin engelleniyor? Benim aklıma takılan noktalar bunlar. 

Muhterem arkadaşlarım, santral, Kemerköy'den 13 - 14 kilometre mesafedeki Yeniköy'e 
taşınacak. Dolayısıyla, oradaki çevre kirliliği, hava kirliliği önlenmiş olacak... Yani, akıl, man
tık alacak şey değil. 13 kilometre, ileride çevre kirliliği problemleri ortadan kalkıyor, 13 kilo
metre berideki, şu anda mevcut santralın yapıldığı yerde çevre kirliliği olacak. Teknolojinin 
ilerlemiş olduğu şu yüzyılda, herhalde bu Kemerköy Termik Santralının, çevre kirliliğiyle ala
kalı bütün tedbirleri de alınmıştır, alınması lazım gelir. Nitekim Sayın Bakan da bunları izah 

— 522 — 



T.B.M.M. B : 34 11 . 2 . 1992 O : 1 

ediyor. Gerek desülfürizasyon cihazlarıyla, gerek atıklarının arıtma tesisleriyle çevreye zarar 
vermemesi hususunda bu santralın çalışmaları, teknik projeleri vardır; zaten olmasa başlamaz. 

O bakımdan, sualimin cevabı beni tatmin etmemiştir. Demin de ifade ettiğim gibi, bu, 
ancak, Sayın Hükümetin, bugüne kadarki icraatlarında sadece söz söyleyip iş bitirmediğinin 
bir örneğini buraya koymasından ibarettir. 

Bu duygularla, hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertekin. 

ÇEVRE BAKANI BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜREK (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bir noktaya açıklık getirmek istiyorum. Arkadaşımız, "3 aydır yapılmıyor" diyor. Ben de di
yorum ki, çevresel etkilenme raporu çıkmadan inşaata başlanmıştır. Çevresel etkilenme rapo
ru da üç günde, üç haftada "olacak bir iş değildir. 

BAŞKAN — İnşallah bunları emsal almazlar; usulde bunların hiçbiri yok yani. 
Böylece, soru cevaplandırılmış bulunmaktadır. 

3. — Bolu Milletvekili Abbas Imeayan'tn, Bolu ili Gerede ilçesindeki yaylalarda bulunan evlerin 
ve inşaatların yıkılması olayına ilişkin Başbakandan sorusu ve içişleri Bakanı ismet Sezgin'in cevabı (6/16) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Bolu Milletvekili Abbas înceayan'ın, Bolu İli Gerede İlçesin
deki yaylalarda bulunan evlerin ve inşaatların yıkılması olayına ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır. ' • ' , 

Sayın Inceayan?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek Sayın Bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 94 üncü maddesi gereğince aşağıdaki sorularımın Sayın Baş

bakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının sağlanması konusunda gereğini saygıla
rımla arz ederim. 

Abbas tnceayan 
Bolu 

1. Bolu İli Gerede İlçesinin şehir yaylaları olan Hacıveli, Seviller, Rumşah ve Hasbeyli 
yaylalarında mevcut 81 evin ve 43 temel seviyesindeki inşaatın; 28 Kasım 1991 Perşembe günü, 
hiçbir uyarı yapılmadan, evlerin içindeki eşyaların alınmasına dahi imkân ve fırsat verilme
den, kaymakam vekilinin yönetiminde 4 dozerle yerle bir edilmek suretiyle yıkıldıklarından 
bilginiz var mı? 

2. Halen Gerede Sulh Hukuk ve Sakarya Bölge İdare Mahkemelerinde devam eden da
valara sebep olan kaymakam vekili ile birlikte defterdarı, millî emlak müdürünü ve diğer me
murları ve yıkımcıları kim görevlendirmiştir? 

3. Yıkım operasyonunun duyulmaması, vatandaşların hak aramalarının önlenmesi için, 
yaylalarla şehir merkezinin her türlü irtibatının kesildiği doğru mudur? 

Yayla evlerinde ve inşaatlarda geçimlerini karşılamak için para karşılığında çalışan işçile
rin ve bunlardan biri olan Mangallı muhtarının, şehre inmelerini engellemek maksadıyla elle-
rine.hangi hukukî ve kanunî yetkiye dayanılarak kelepçe vurulmuştur? 

— 523 — 



T.B.M.M. B : 34 1 1 . 2 . 1992 O : 1 

Yaylalara çıkmak isteyen Avukat Şeref Seyinç'in görev yapmasının engellenmesinin sebebi 
nedir? 

4. Bunlardan mahkemeleri devam eden ve orman sınırları içinde olan S evin yıkılması
nın sebebi ve kanunî dayanağı nedir? 

5. Toplam olarak 4 yaylada bulunan 60 subasman seviyesinde, temelli, iki su deposu, 
bir cami temeli, 53 yeni ev yanında; bazılarının vergi kayıtları ve sigortaları da bulunan, 16'sı 
kadimden gelen ahşap ve kerpiç, eşyalı evlerin, 14 tane de eskilerin yerine yeni yapılan evlerin 
yıkımlarının hukukî dayanağı var mıdır? 

6. Anılan yaylaların 1988 yılında, 6831 sayılı Orman Kanununa göre, orman kadastrosu 
görmüş, Orman Kanununun 2/B maddesine göre orman rejimi dışına Hazine adına çıkmış 
olduğu; bunun gereği olarak da 28.8.1991 tarihli ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkındı
rmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanunla, bu yerlerin en son kullananlarına bedeli mukabilinde 
Orman Bakanlığınca satışına imkân verildiği bilinmiyor mudur ki; böyle bir uygulamaya te
vessül edilmiştir? 

7. Vatandaşın, dolayısıyla millî ekonomimizin takribi ve tahminî olarak meydana gelen 
4 208 750 000 TL. zararını kim, kimler ve ne zaman ödeyecektir? 

8. Zarara uğrayanlara, 2924 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince, rayiç 
bedel üzerinden peşin veya 5 yıllık süre içinde eşit taksitle olmak üzere, bu yerler Orman Ba
kanlığınca ne zaman satışa çıkarılacaktır? 

9. Bu duruma ve olaya sebep olanlarla, 2924 sayılı Kanunu zamanında uygulamayıp va
tandaşları bu gibi hallere düşererek devlet ile vatandaş arasındaki güveni ve bağı zedeleyenler 
hakkında bugüne kadar ne gibi işlemler yapılmıştır, bundan sonra ne yapılacaktır? 

10. Haklarını aramak için, 29.11.1991 cuma günü her partiden Geredelinin yola çıktıkla
rı iki otobüsün Ankara'ya yakın Susuz Köyü civarında Ankara Emniyet görevlilerince Anka

ra 'ya girişlerinin yasaklandığını biliyor musunuz? Bunların iki saat benzin istasyonunda oya
landıktan sonra Çiftlik kavşağına kadar önde ve arkada polis otolarının gözetiminde ve dene
timinde tutulduklarından haberiniz var mı? 

BAŞKAN — Soru önergesini cevaplandırmak üzere İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, Meclisimizin değirli üye

leri aziz arkadaşlarım; Bolu Milletvekili Sayın Abbas tnceayan tarafından Sayın Başbakanımı
za yöneltilen soru önergesine cevap vermek üzere huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın tnceayah'ın 10 sorudan müteşekkil sorularını cevaplamadan 
önce, izniniz olursa, arkadaşımızın sorusunda bahis konusu edilen Gerede İlçemizin Hacıveli, 
Seviller, Rumşah ve Hasbeyli yaylalarında yapılan kaçak ve izinsiz yapılarla ilgili önbilgi sun
mak istiyorum. 

Değerli üyeler, buralar, bildiğiniz gibi, geçmiş zamanlarda hayvan otlatılmak üzere kulla
nılan "yaylak" tabir ettiğimiz yerler imiş. Zamanla buraları cazibe merkezi olunca, Gerede 
eşrafı ve Gerede halkı burada zilyedi olanlardan veya olmayanlardan orman arazisini işgal et
mek suretiyle kaçak yapılar yapmaya başlamışlar. Yazın, eskiden hayvanların otladığı yerlerde, 
bil a hara oraların cazibe merkezi oluşturması üzerine, yapılan evlerde yaz tatillerini geçirir 
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olmuşlar. 1978 - 1979 yıllarında orman idaresi burada yapılan kaçak yapılar üzerine gerekli 
incelemeleri yapmış, cezalarını kesmiş, haklarında takibata girişmiş ve bu evlerin yıkılması ka
rarlarını almış. Derken, bunlar devam etmiş, 1986 yılında Orman Bakanlığı, Orman Genel Mü
dürlüğü buradaki yaylaları orman tahdidinin dışına çıkarmış. Orman tahdidinin dışına çıka
rıldıktan sonra kaçak yapılar artmaya başlamış. Böylelikle adıgeçen yaylalar üzerinde yapılan 
evler artmış. Yani, Hazinenin malı işgal edilmiş ve kaçak yapılar artmış, özellikle 1986'da or
man tahdidinin kaldırılmasından sonra, gene tahkikat yapılmış, gene cezalar kesilmiş, gene 
evlerin yıkılma kararı alınmış. Bütün bunlar 1989 -1990 yıllarına dayanıyor. 1991 yılına gelin
miş ve 1991 yılında Maliye Bakanlığı ilgilileri, defterdarlık ve ilgili makamlar kaçak ev yapan
ların evlerinin yıkılmasıyla ilgili mahkeme kararı alınca, bu mahkeme kararının infazı gerek
miş. İşte, bu infaz başladığı zaman bendeniz İçişleri Bakanı olmuşum. Benim, Başbakanımın 
ve arkadaşlarımın bu konuyla ilgisi, infazın yapıldığı anda altı günlük Hükümet oluşumuzdan 
ibarettir. 

Aziz arkadaşlarım, bu kısa malumatı değerli arkadaşlarımızın bilgisi olsun diye arz ettim. 
Sayın Inceayan'ın konuya çok önem verdiğini gördüm, özenle 10 adet soru hazırlamışlar. Za
manınızı alacağım için üzülüyorum; ama, değerli arkadaşlarımıza ve Yüce Meclisimize olan 
saygımdan ve onların sordukları sorulara cevap verme zorunluluğundan kaynaklanarak, za
manınızı alacağım için özür diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşımın bahsettikleri sorulara arzı cevap ediyorum : 
1. Sözkonusu yaylalarda 81 evin,43 temel seviyesinde inşaatın yıkımından söz edilmek

tedir; oysa, gerçek bu değildir, tskâna hazır hale gelmiş ev sayısı 81 değil, ondan daha azdır. 
Bunlardan yalnızca 28 evde kayda değer olmayan, ekonomik değeri düşük eşyalara rastlanıl
mıştır. Kaçak inşaat sahiplerine 3091 ve 3194 sayılı kanunlara göre çeşitli tarihlerde tebligat 
yapılmıştır. Bu tebligatın yapıldığını Sayın tnceayan arkadaşımız benden çok daha iyi biliyorlar. 

Ayrıca, bununla da yetinilmemiş, 775 sayılı Gecekondu Kanununda, yıkımı yapılacak ka
çak inşaatlar için bir tebligat yapılması ve yıkım gününün bildirilmesi de sözkonusu değildir; 
ancak, yıkım sırasında her türlü tedbir alınmış, bunların içinde yaşayan olup olmadığı titizlik
le araştırılmış ve yapılarda hiçbir insan ve canlı varlık bulunmadığı anlaşıldıktan sonra yıkıma 
geçilmiştir. Yıkım işlemleri kaymakamlıkça yürütülmüş, yıkım sırasında 3 adet yıkım aracı kul
lanılmıştır. 

2. Kaçak inşaatların yıkılması için, Bolu Valiliğinin 27.11.1991 gün ve 463/27/1304 sayılı 
yazısıyla ilçe kaymakamlığına talimat verilmiş, ayrıca, İl Defterdarı, Bayındırlık ve İskân Mü
dürü ile Millî Emlak Müdürü gözlemci olarak bulunmak üzere, anılan valilikçe görevlendiril
miştir. 

3. Yıkımın bir operasyon şeklinde gösterilmesi yanlıştır. Yıkım, kanunun emrettiği bir 
işlemin yerine getirilmesidir. Yıkımların kanunî dayanağı ise 775 sayılı Gecekondu Kanunudur. 

Yıkım sırasında ilçe merkeziyle yaylalar arasındaki yollar üzerinde güvenlik düşüncesiyle 
tedbirler alınmıştır. Devlet mallarını koruması gereken bir kamu görevlisi olan Mangallar Kö
yü Muhtarı, kaymakamlıkça defalarca uyarılmasına rağmen, kaçak inşaatların yapılmasına ön
cülük etmekten bir türlü vazgeçmeyen bir kişidir. Adıgeçen muhtar, yıkım günü Çorumlu 4 
işçiyle birlikte kaçak inşaat yaparken tespit edilmişlerdir. Muhtar, görevlileri engellemeye yel
tenmiş, bu nedenle, Türk Ceza Kanununun 254 ve 255 inci maddelerindeki suçu işlemeye te
şebbüs etmesi nedeniyle görevli jandarma tarafından gözaltına alınmış ve adlî mercilere sevk 
edilmiştir. Halen muhakemesi devam etmektedir. 
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Yıkım yapıldığı saatlerde, bazı kaçak inşaat, sahiplerinin oluşturduğu bîr grup, yıkımları 
engellemek amacıyla yaylalara çıkmak istemiş; ancak, bunlara izin verilmemiştir. Bu grup içinde 
bir avukat olabileceği gibi, başka meslek gruplarından da kişilerin olması doğaldır. Ayrıca, 
önergede adıgeçen Avukat Şeref Sevinç'in yaylalarda görev, yapmasını gerektirecek bir durum 
da sözkonusu değildir. Anlaşıldığı üzere, bu konuda yasa dışı bir işlem yapılmamıştır. 

Muhtar ile orada bulunan işçiler de güvenlik düşüncesiyle yıkım sonuna kadar ilçeye gön
derilmemiştir; ancak, işçilerin gözaltına alınmaları sözkonusu değildir. 

4. Mahkeme safhasında bile olsa, lehlerine mahkemece bir tedbir kararı verilmediği sü
rece kaçak yapıların yıkılmasını engelleyen bir kanun hükmü yoktur. 

5. Bu yerlerin yıkılmasının kanunî dayanağı daha önce de belirtildiği gibi, 775 sayılı Ge
cekondu Yasasıdır. Yasa, kaçak yapıların yıktırılmasında herhangi bir istisnaya yer vermemiş
tir. Yasa, "eski yapı yıkılmaz, yeni yapı yıkılır. Su deposu yıkılmaz" gibi bir ayırım yapmamış
tır. Kaldı ki, kadimden geldiği varsayılan hiçbir eski yapıya dokunulmamıştır. Rumşah Yaylası 
ile Hasbeyli Yaylası arasında bulunan Bucak Yaylasında hiçbir yeni yapı bulunmadığı için yı
kım yapılmamıştır. Ayrıca, iddia edildiği gibi, su deposu ve temel seviyesindeki cami inşaatı 
da yıkılmamıştır. Hacıveli Yaylasında bulunan yeni inşa olunmuş cami ise yerinde durmakta
dır. İddialar gerçeğe uygun değildir. 

6. Anılan yaylaların 1988 yılında Orman Kanununun 2/B maddesine göre orman tahdit 
sınırları dışına çıkarıldığı bilinmektedir. Orman dışına çıkarılan bu yerlerin tapuya nasıl tescil 
ve kimlerin kullanımına terk edileceği, 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkındınlmalarının 
Desteklenmesi Hakkında Kanunda açıklanmış bulunmaktadır. Bu kanunun amacı, nakline karar 
verilen orman içi köylülerinin yerleştirilmesi ve orman sınırları dışına çıkarılmış ve çıkarılacak 
yerlerin değerlendirilmesiyle, orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesidir. Oysa, söz
konusu yaylaların durumu bu kanun kapsamında da değildir. Ayrıca, hiçbirinin de köy ile iliş
kisi bulunmamaktadır. Orman kadastro komisyonu kararlarına göre Hacıveli, Seviller, Rum
şah ve Hasbeyli yaylaları hayvancılıkta kullanılmasında yarar bulunan ve mera olarak kulla
nılması gereken yerler olarak ayrılmıştır. Bu nedenle, bu yerler satılamaz ve özel mülkiyete ko
nu olamaz. Bundan dolayıdır ki, bu yerlerin Orman Bakanlığınca da kişilere satılması müm
kün değildir. 

7. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlere haksız bir şekilde kaçak inşaat 
yapanların ve devlet arazisini bu suretle tahrip edenlerin evlerinin, kanunun uygulamasından 
dolayı yıktırılması sonucu bir zarardan söz etmeleri de, hukuken mümkün değildir. Kaldı ki, 
kaçak inşaatlar dolayısıyla bu kişilerin yaylalara verdikleri zararlar daha da büyüktür. Bu ne
denlerle, soru önergesinde meydana geldiği iddia edilen zararın ödenmesi de sözkonusu olamaz. 

8. Belirtildiği gibi, kanunun uygulanması sonucu yıktırılan kaçak yapıların zararından 
bahsedilemez. 6 ncı maddede açıklandığı gibi, bu yerler yayla, mera ve otlakiye olarak ayrıldı
ğı için, özel mülkiyete konu olamaz ve kişilere satışı da yapılamaz. Bu nedenle, Orman Bakan
lığınca bu yerlerin 2924 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü madeleri gereğince satışının yapılması 
da mümkün değildir. 

9. Yıkıma karar veren, yıkımı gerçekleştiren kamu görevlileri, kanunun kendilerine ver
diği görev ve yetkileri kullanmışlardır. Kanunun verdiği yetkilerin doğru kullanılmasından do
layı hiçbir kamu görevlisi sorumlu tutulamaz. Yıkımların yapılması, kanundan doğan görev 
ve yetkilerin yerine getirilmesinden başka bir şey de değildir. 
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10. 29 Kasım 1991 günü Bolu Esentepe Bölge Trafik İstasyonundan, Ankara Emniyet 
Müdürlüğü Haber Merkezine, 06 PB 302 ve 06 BS 520 plakalı iki otobüs ile Bolu tli Gerede 
ilçesi yaylalar mevkiinde evleri yıkılan vatandaşların yıkım olayını devlet büyüklerine anlat
mak için Ankara'ya hareket ettikleri ve taşkınlık yapabilecekleri bilgisi intikal etmiştir. Bu bil
gi üzerine, İstanbul yolu 20 nci kilometrede Shell benzin istasyonu önünde bir bölge trafik eki
biyle bir güvenlik şube ekibi görev almıştır. Saat 17.15'te yukarıda plakaları belirtilen otobüs
ler benzinlik önüne gelmişlerdir. Topluluk sözcüsünün, Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğİu ile gö
rüşmesi neticesinde 5 kişilik bir grup teşekkül etmiş; bu grup, Milletvekili Nazmi Çiloğlu ile 
görüşmek üzere Ankara'ya hareket etmiş, kalan grup ise, kendi istekleriyle otobüsle ANAP 
Genel Merkezine gitmişlerdir. 

Anılan kişilerin Ankara'ya gelişlerinde herhangi bir engelleme olmamıştır. Ayrıca, ben
zinlikten şehir içine gelişleri de polis gözetiminde olmamıştır, tddia edildiği şekilde, seyahat 
özgürlüğünün engellenmesi de sözkonusu değildir. 

Saygıyla arz ederim değerli arkadaşlarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru önergesi sahibi Sayın Abbas înceayan; buyurun. 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 28 Kasım 1991 tarihin

de yıkımı yapılan Bolu İlinin Gerede İlçesindeki yayla evlerinin Gerede ilçesinden 10 kilometre 
arkada ve ormanın görülmez bir kesiminde olduğunu önce bilgilerinize sunanm. 

Bu yaylalar, Gerede'nin tarihî yaylalarıdır. Gerede İlçemiz, bin nüfustan bugün 15 bin nü
fusa erişmiş, Bolu'nun üçüncü büyük ilçesidir. 

Büyüyen nüfus hacmi ile bu yaylalarda zaman içinde yapılaşmalar olmuştur. Atalarından 
kalan yayla evlerinde, ormandan bir tek dal kesmeksizin, sırtında getirdiği kerpiçle, biriketle 
vatandaşımız tamirat yapmıştır. Evet, Sayın Bakanım haklıdır, yeni yapılanmalar da vardır. 
Ben yeni atılan temellerle ve yeni yapılan evlerle ilgili bir şey söylemiyorum; ama bu arada ora
da daha önceden evleri bulunanları, ormanın bir tek dalına zarar vermeden tamir eden vatan
daşlarımızın evleri de yıkılmıştır. Benim esas üzerinde durduğum konu budur. 

Ankara'dan Bolu'ya giderken Akyarma denilen mevkide üç katlı villalar görülüyor. Bu 
villalar da yine orman alanları kenarındadır ve Hazine arazisi üzerindedir. Bu villalar oradan 
gelip geçen herkes tarafından görülürken, en ufak bir yıkım yapılmamaktadır; ama Gerede'
nin arkasında, dağların arkasında dört yaylada yıkım yapılıyor. Benim soruyu sormaktaki asıl 
maksadım, önem kazanan arazilerdeki kaçak yapıların yıkılmasıdır. 

Tabiî ki, durum mahkemeye intikal etmiştir. Bu tip evlerden de yıkıtanlar vardır. Ben, ora
da kerpiçle yapılmış evlerin yıkıldığını gördüğüm zaman vicdanım sızladı. Benden önce oraya 
7 Refah Partili milletvekili gitmişti; onlar da durumu gördüler, izlediler, yerinde tespitlerde bu
lundular. Esas yıkılması gereken evler yıkılmamışken, kadimden gelen yayla evleri yıkılmıştır. 
Üzüntüm bundan dolayıdır. 

Yıkım esnasında bir zat ortaya dikiliyor ve bu falanın evi, şu falan partilinin evi, şu Refah 
Partilinin evi diyor. Şu anda o yaylalar 1,5 - 2 metre kar altındadır. Şimdi oraya çıkma imkânı 
olsa, yerinde tespit için buradaki milletvekili arkadaşlarımı o yaylalarda gezdirmek isterdim. 
Hakikaten yıkılacak evler yıkılmamışken, yıkılmaması gereken evler de yıkılmıştır. 

Sorun, Gerede Kaymakam Vekili olarak görev yapan genç tecrübesiz bir kaymakamdan 
kaynaklanmıştır. Bu genç kaymakam, tecrübesizliğinin eseri olarak yıkım kararında biraz hissî 
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davranmıştır. Vatandaşın bütün evlerini villa olarak göstermiştir; halbuki o evler villa değildir. 
Asıl villalar Akyarma mevkiindedir. Bu konuyu da ayrıca Sayın Bakanıma arz ederim. 

Sayın Bakanım diğer konulardaki sorularıma cevap verdiler. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnceayan. 
Sayın milletvekilleri, Genel Kurul kararı uyarınca, sözlü soruların görüşülmesine ayırdığı

mız süre tamamlanmış bulunmaktadır. 
Müteakip maddeyi müzakereye başlamamız halinde ise, çalışma süremizin elvermeyeceği 

kanaati Başkanlıkta mevcuttur. Aynca, gruplanmızm da mutabakatıyla, bugünkü çalışmaları
mızı burada tamamlıyoruz. 

Sözlü sorularla, kanun tasan ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 12 Şubat 1992 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşirdi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.26 
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TÜRICtYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
34 ÜNCÜ BİRLEŞİM 1 1 , 2 . 1992 Salı Saat : 15.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

.1. —Meclis soruşturması önergesi (9/2) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — izmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 arkadaşının; 30 Ekim 1989 tarihin
de yayımlanan 89/14657 sayılı Karar ile otoyol yapımlarını üstlenen firmalara 
fazla ve haksız ödemeler yapılmasına neden oldukları, dolayısıyla Devleti zarara 
uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 mcı ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla, söz konusu Kararda im
zaları bulunan bakanlar ile eski Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve 
İskân eski Bakanı Hüsamettin örüç haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi 
uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/1) (GÖRÜŞME 
GÜNÜ : 18. 2. 1992 Salı) 

S E Ç İ M 

1. — Meclis Araştırma komisyonlarına üye seçimi. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

G^>& 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Zonguldak Millet
vekili Güneş Müftüoğlu ve Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe'nin, gençlerin so
runları konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genci görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/6) , 

2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 19 arkadaşının, emeklilerin içinde bu
lundukları durumu ve onları bu durumdan kurtarmak için alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

3. — Aksaray Milletvekili İsmet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

4. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayım yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

5. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, istanbul ilinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

6. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13), 

7. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 

•' 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

9. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

10. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetimi
nin 2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonu
cu haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 -i 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi, (10/16) v 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

12. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsck ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

13. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluş
larımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasiteleri
nin tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanm 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/19) 

14. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

15. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

16. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

17. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunları
nı tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/22) ' 

18. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 
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* 1. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın, Adalet Vakfının 29.11.1991 
tarihli toplantısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) 

2. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Gökova Termik Şant-
rali'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/15) 

3, — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Bolu ili Gerede İlçesindeki yay
lalarda bulunan evlerin ve inşaatların yıkılması olayına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/16) 

4.— Sivas Milletvekili Ziya Halis'in, Türk vatandaşlığından çıkarılanların 
sayısına ve bunların yaralarını sarmak için bir çözüm düşünülüp düşünülmediği
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/17) 

5. —Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, vergi borçlan ile me
murların T. C. Emekli Sandığına olan borçlarının affına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/19) 

6. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

7. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin kalkınmada önce
likli iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/21) 

8. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun'a veya Giresun-
Ordu arasına havaalanı yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/22) 

9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanu
nunun ne zaman çıkarılacağına ve yeşil kart uygulamasının ne zaman başlayaca
ğına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/23) 

10.— Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İlinin kalkınma
da öncelikli yöreler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/24) 

11. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Hükümetin görevi dev
raldığı tarihten 31.12.1991 tarihine kadar T.R.T. habcrbültenlerinde iktidar ve 
muhalefet partileri ile hükümete ayrılan sürelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/25) 

12. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Devlet Bakanı Cavit Çağlar'-
ın, vergi kaçırdığına dair basında çıkan beyanına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/26) 

13. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Tirebolu-Torul karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

14. —Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun, Anavatan Partisinin İs
tanbul'daki parti binalarına yapılan saldırılara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru .önergesi (6/30) , 

15. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 
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16. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'hin, Tavşanlı Kaymakamının 
geçici görevle Nallıhan'a alındığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/32) 

17. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, yaş çay yaprağı alımla
rında fiyat farkı verilip verilmeyeceğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/33) 

18. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşlet
melerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

19. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İli Murgul İlçe
sinde bulunan S.S.K. Genel Müdürlüğüne ait hastanenin hizmete açılıp açılma
yacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/35) 

20. — Trabzon Milletvekili Koray Aydın'ın, 25 Aralık 1991 günü PKK mi
litanlarının Bakırköy'deki bir mağazaya yaptıkları baskına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/36) 

21. — İstanbul Milletvekili Ziyaed,din Selçuk Maruflu'nun, Bakanlar Kuru
lunun bazı üyelerinin beyanatları ile tutum ve davranışlarının borsa ve iş dünya
sında önemli değişikliklere neden olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/37) • 

22. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Türk'lerin İsviçre Bankaların
da bulunduğu iddia edilen paralarının iadesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/38) 

2 3 . — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Ankara İl ve İlçe Belediyele
rinde ihale yolsuzlukları ve Belko'da usulsüz ödemeler yapıldığı iddialarına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

24. — İzmir Milletvekili Süha Tanık'm, pamuk ve üzüm satışlarında taban 
fiyata fark verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/40) 

25. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat - Kayseri karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/41) 

26. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın İline bağlı bazı ilçe
lerdeki Devlet hastanelerinin inşaatlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/42) 

27. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Hükümet Konağı'nın 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/43)% 

28. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Devlet Hastanesinin 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

29. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Adnan Menderes Sta-
dındaki tribün inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) 

30. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Büyük Menderes projesi için
deki Sultanhisar ve Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/46) 

31. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Denizli karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 

32. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Körfez savaşı nedeniyle Irak'
tan gelen mültecilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/48) 

_ _ _ _ _ _ : __ H _ 
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33. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, orman tahdit komisyon- . 
larinın 1992 yılı çalışma programlarına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/49) 

34. —Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Aydın - Stol tipi havaalanı
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 

35. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, çekiç güce bağlı bir heli
kopterin PKK militanlarına yardım ettiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/51) 

36. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'in, İstanbul Levent'te yapılan ope
rasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 

"k + ' • ' • * • ' 

37. — İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesin
ce işten çıkartılan işçilerin yaptıkları yürüyüşe ilişkin Devlet Bakanı ve Başba- , 
kan Yardımcısından sözlü soru.önergesi (6/53) 

38. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, imar Bankasının mudilerine öde
mede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 

39. — istanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, Çekiç Güç'e bağlı helikopter
lerin bölücü terör örgütüne havadan destek sağlayıp sağlamadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/55) 

"k ' • ' • - ' • 

40. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, günlük gazetede yayınlanan 
"Ana. P.'a Büyük Ambargo" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/56) 

41. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, son bir yılda kaçırılan çocukla
ra ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) 

42. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda 
çalışan memur ve işçilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/58) • 

43. —..Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bağ - Kur üyesi vatandaşla
rın sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/59) 

44. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarını ilan eden Bos
na - Hersek ile Makedonya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişlerj Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/60) 

45. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

46. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sür
gün edilen yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönü
mü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

47. — İzmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, Malatya Emniyet Müdürlüğüne ya
pılan baskın sonucu hayatını kaybeden bekçi Mehmet Eroğlu'nun ailesine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/63) 
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48. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, Afyon ili Bolvadin ilçe
sinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 

49. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, Şırnak ili Dereler Karakoluna 
PKK'nm yapmış olduğu baskında kaybolduğu iddia edilen asteğmene ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/65) 

50. — istanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, köprü geçiş ücret
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/66) 

51. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık 
mesleğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/67) 

52. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık 
Meslek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru öncrgesi(6/68) 

53. — Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin, 1992 yılı için açıklanan 
dolar kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/69) 

54. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durduruldu
ğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

55. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam ya
pıldığı iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

56. — İstanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, istanbul Büyükşehir Beledi
yesinde sahte evrakla para çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/72) 

57. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalar
da özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/73) 

58. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, bazı basın organ
larında yer alan "zinanın suç olmaktan çıkarılacağı" na dair haberin doğru olup 
olmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

59. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan 
"Müthiş itiraf" başlıklı habere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/75) 

60. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştü
ğü iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

61. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, din görevlilerinin kadro 
ve atama sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/77) 

62. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ilinde orman alanın
da Bakanlık Teşkilatlanmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/78) , 

63. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Çekiç Güç'le ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.1.1992) 

64. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.1992) 



6 
S ÖZ L Ü S O R U L A R 

65. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük ka
pısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 28.1.1992) 

66. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.1.1992) 

67. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sa
nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 

* soru önergesi (6/83) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.1.1992) 
68. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ili Hopa-Borçka 

Cankurtaran Tüneline ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/84) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.1992) 

69.—Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.1.1992) 

70̂  — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde üniversi
te açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi (6/86) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28.İ.1992) 

71. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) (Baş
kanlığa gdiş tarihi: 28.1.1992) 

72. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 28*1.1992) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

XI . — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/334) (S. Sayısı : 18) 
(Dağıtma tarihi : 3.2.1992) 

2. — Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı : 8) (Dağıtma tarihi : 6.1.1992) 

3. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/315) (S. Sayısı : 11) (Dağıtma tarihi : 14.1.1992) 

4. — T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayısı: 9) (Da
ğıtma tarihi : 15.1.1992) 

5. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşkili
ne Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

6. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin ödeneği Hakkında 
Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

7. — İstanbul Milletvekili B. Doğancan Akyürek ve 12 Arkadaşının, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 20 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair İçtüzük Teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/63) (S. Sayısı : 13) (Dağıtma tarihi : 17.1.1992) 

X 8. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 
17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

X 9. — Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/335) (S. Sayısı: 20) (Dağıt
ma tarihi: 6.2.1992) 

" ' ; - • " • , " " ' • • • • • ' ' - " • ' : • • • " • • , E 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. . - - . . ' • 
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