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1..— Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'un, Erzincan depremi nede
niyle alınan tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Erman 
Şahin'in cevabı 

2. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek'in, Küçük Çiftçilerin T.C. Zira
at Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin 
Silinmesine Dair Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne rağmen devam eden kanunî 
takibatların yarattığı mağduriyetlerin önlenmesi için alınması gereken tedbirle
re ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cev
heri'nin cevabı 

134:136 

137 

137 

137 

137:142 

142:144 



T.B.M.M. B : 64 15 . 4 .1992 0 : 1 

Sayfa 

3 . — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ûrta Doğu Tek
nik Üniversitesinde öğrenim gören 6 kız öğrencinin başörtülerini çıkarmadıkla
rı için okul yurtlarından uzaklaştırılma cezasına çarptırılmalarına, 11.4.1992 ta
rihinde, Kahramanmaraş - Kayseri sınırında bulunan Tekir Jandarma Karako
luna bölücü örgüt tarafından yapılan silahlı saldırıya ilişkin gündem dışı ko
nuşması 144:146 
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nu geri aldığına ilişkin önergesi (4/20) 146 

2. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın (6/207) numaralı sözlü soru
sunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/21) 146 

3. — Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin (6/233) numaralı söz
lü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/22) 146 

4. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın (6/253) numaralı sözlü sorusunu 
geri aldığına ilişkin önergesi (4/23) 146 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye - Tacikistan Parlamentola-
rarası Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/387) 147 
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1. — Çevre Komisyonunun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçi
mi için toplanacağı gün, saat ve yere ilişkin Başkanlık duyurusu 148 

2. — Dilekçe Komisyonunda bağımsızlara düşen 1 üyelik için yapılacak baş
vurulara ilişkin Başkanlık duyurusu 149 
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1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 149 

2. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Hükümetin görevi devral
dığı tarihten 31.12.1991 tarihine kadar TRT haber bültenlerinde, iktidar ve mu
halefet partileri ile hükümete ayrılan sürelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/25) 149:153, 

3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 153 

4. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşlet
melerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 153 

— 130 - -



T.B.M.M. B : 64 15 . 4 . 1992 O : 1 

Sayfa 

5. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Adnan Menderes Sta-
dındaki tribün inşaatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın 
cevabı (6/45) 153 

6. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Büyük Menderes projesi için
deki Sultanhisar ve Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/46) 154 

7. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Denizli karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 154 

8. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın - Stol tipi havaalanı
nın ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/50) 154 

9. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, Çekiç Güç'e bağlı bir he
likopterin PKK militanlarına yardım ettiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/51) 154 

10. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, istanbul Levent'te yapılan ope
rasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 155 

11. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İmar Bankasının mudilerine öde
mede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/54) 155 

12. — İstanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, Çekiç Güç'e bağlı helikop
terlerin bölücü terör örgütüne havadan destek sağlayıp sağlamadığına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/55) 155,159 

13. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, son bir yılda kaçırılan çocukla
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) 155 

14. —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) 156 

15. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bağ-Kur Üyesi vatandaşla
rın sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/59) 156 

16. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarını ilan eden Bos
na - Hersek ile Makedonya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/60) 156 

17. — 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 Külkür Bakanından sözlü soru öner-
ges (6/61) 156 

18. —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 Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/62) 156 
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19. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon tli Bolvadin İlçe
sinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 

20. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Şırnak İli Dereler Karakoluna 
PKK'nıh yapmış olduğu baskında kaybolduğu iddia edilen asteğmene ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın cevabı (6/65) 

21. — İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun'un, köprü geçiş ücret
lerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kum-
baracıbaşı'nın cevabı (6/66) > 

22. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukat
lık mesleğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/67) I 

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

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

25. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durdurul
duğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

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

27. -*• İstanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, İstanbul Büyükşehir Beledi
yesinde sahte evrakla para çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/72) 

28. — İstanbul 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) 

29. — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, bazı basın or
ganlarında yer alan zinanın suç olmaktan çıkarılacağına dair haberin doğru olup 
olmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

30/— Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, günlük bir gazetede yer 
alan "Müthiş İtiraf" başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/75) 

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

32. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış-in, din görevlilerinin kadro 
ve atama sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/77) 

33.— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinde orman alanın
da Bakanlık Teşkilatlanmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/78) , 
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34. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Çekiç Güç'Ie ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 162 

35. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 162 

36. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük 
kapısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 162 

37. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 162 

38. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin tlinde küçük 
sanayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından Sözlü 
soru önergesi (6/83) 162 

39. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin îli Hopa-Borçka 
Cankurtaran Tüneline ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kum-
baracıbaşı'nın cevabı (6/84) 163:165 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER .166 

1. — Millî Eğitim Gençlik ye Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 208, 385, 419 ve 454 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameler ve Millî Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 1/213) (S. Sayısı : 35) 166:187 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, Sosyalist Enternasyonal toplantısında alınan kara 

gereğince, Alman, Fransız ve Türk sosyal demokrat parti temsilcilerinden oluşan 3 kişilik bir 
heyetle Baku, Erivan ve Karabağ'a gittiklerine, Karabağ'da çatışmaların devam ettiğine, her 
iki tarafta da insanların yardıma muhtaç olduklarına, hastanelerin gerekli sağlık koşullarını 
taşımadığına, bölgede ekonominin durduğuna, Ermenilerin Karabağ'da askerî üstünlüğü sağ
ladıklarına, AGİK toplantısında, Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın, Karabağ'da yaşayanların ve 
Türkiye'nin katılacağı bir konferansın en kısa zamanda toplanması kararının alındığına, esir 
ve ölülerin mübadelesinin acilen sağlanmasına ve hazırladıkları rapordaki çözüm önerilerine; 

Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş, Sarp sınır kapısından giriş yapanların gün geç
tikçe arttığına, sınır ticaretinde karşılaşılan aleyhe gelişmelere ve yarattığı sorunlara, adeta bir 
sektör haline gelen fuhuşun aile yapısı üzerindeki olumsuz etkileriyle sağlık açısından sakın
calarına, uyuşturucu madde girişi konusunda duyulan kuşkulara, halkın bu konulardaki şika
yetlerine ve alınması gereken önlemlere; 

tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen, tarım satış kooperatifleri birliklerinde usulsüz ata
ma yapıldığına, bu atamaların, SHP'den milletvekili adayı olup da kazanamayanları iş sahibi 
yapmak ve birlikleri partilerin karargâhı durumuna getirmek için yapıldığına, uygulamanın 
kanuna aykırı olduğuna, bunun hukukî yönden sakıncalarına, ileride sorun çıkaracak ve kar
gaşaya neden olacak bu uygulamanın bir an evvel durdurulmasına, hür kooperatifçiliği yaşat
manın ve geliştirmenin herkesin görevi olduğuna; 

İlişkin gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Bulgaristan'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Ba

kanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün, 
Belçika'ya gidecek olan; 
Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, İçiş

leri Bakanı İsmet Sezgin'in, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın dönüşüne kadar, Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in; 
İsveç, Fransa, Yunanistan ile Macaristan'a gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dö

nüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin, 
Sudan'a gidecek olan Devlet Bakanı Erman Şahin'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığı

na, Devlet Bakanı Türkân Akyol'un, 
Avusturya'ya giden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün dönüşüne kadar, 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, 
Fransa'ya gidenDevIet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Dev

let Bakanı Ekrem Ceyhun'un, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'a gidecek olan : 
Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şe

rif Ercan'ın; 
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Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Tahir Köse'nin dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
na, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın, 

Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Ömer Barutçu'nun; 

Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Kültür Bakanı D. Fikri Sağlar'ın dönüşüne 
kadar, Kültür Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın, 

Suriye'ye gidecek olan İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in dönüşüne kadar, İçişleri Bakanlığı
na, Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri; 

Rusya Federasyonu Yüksek Sovyet Başkanının, refakatinde bir parlamento heyetiyle ülke
mize davet edilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depreminde binaların 

yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek, 
İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde bulunduğu 

durum ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak, 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın verimli bir şe

kilde işletilmesi ve değerlendirilmesi, 
Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeler (10/50) (10/51) (10/52) okun

du; önergelerin gündemde yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Konusunda Uluslararası Sözleş
meye Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının (1/273) ye
niden incelenmek üzere geri gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonunda bulunan tasarının Hükümete geri verildiği bildirildi. 

Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezke
resi kabul edildi. 

Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler'in, Polatlı'nın İl Olması Hakkındaki Kanun Tek
lifinin (2/70) İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önerge
sinin, yapılan, görüşmelerden sonra, kabul edilmediği açıklandı. 

TBMM'nin 72 nci Kurtuluş Yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kut
lanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla yapılacak görüşmeler için, TBMM 
Genel Kurulunun 23 Nisan 1992 Perşembe günü saat 14.00'te toplanmasına; 

Genel Kurulun 26.3.1992 tarihli 62 nci Birleşiminde okunmuş bulunan, Devlet eski Baka
nı Mustafa Taşar hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin (9/5) esas numaralı so
ruşturma önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına 
ve Meclis soruşturması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmelerin Genel Kurulun 21.4.1992 
Sah günkü Birleşiminde yapılmasına; 

İlişkin Danışma Kurulu; 
TBMM Genel Kurulunun 23 Nisan 1992 Perşembe günü yapacağı özel toplantıda başkaca 

bir konunun görüşülmemesine ve konuşmacılarla, konuşma sürelerine ilişkin Başkanlık; 
Önerileri kabul edildi. 
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Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İli Murgul İlçesinde bulunan S.S.K. 
Genel Müdürlüğüne ait hastanenin hizmete açılıp açılmayacağına ilişkin sorusuna (6/35); Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, 

İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, pamuk ve üzüm satışlarında taban fiyata fark verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sorusuna (6/40), Devlet Bakanı Akın Gönen, , 

Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Yozgat - Kayseri karayoluna ilişkin sorusuna (6/41), 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, 

Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Körfez savaşı nedeniyle Irak'tan gelen mültecilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sorusuna (6/48), Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı Vekili 
Nevzat Ayaz, 

İzmir Milletvekili Timur Demir'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince işten çıkarılan işçile
rin yaptıkları yürüyüşe ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusuna (6/53), 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay, , 

Cevap verdiler; soru sahipleri de, cevaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 

İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, Malatya Emniyet Müdürlüğüne yapılan baskın sonucu 
hayatını kaybeden bekçi Mehmet Eroğlu'nun ailesine ilişkin Başbakandan sorusuna (6/63), 
Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz cevap verdi. 

(6/20) (6/31), (6/50), (6/54); (6/60), (6/62), (6/69), (6/70), (6/71), (6/72), (6/73), (6/74), 
(6/76), (6/78), (6/79), (6/89), (6/90), (6/91), (6/92), (6/93), (6/94), (6/95), (6/96), (6/98) nu
maralı sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

(6/25), (6/45), (6/46), (6/47), (6/51), (6/55), (6/57), (6/59), (6/61), (6/66), (6/75) (6/77) 
numaralı sorular, soru sahipler Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, bir defaya mahsus 
olmak üzere; 

(6/34), (6/64) (6/67), (6/68) numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından; ' 

(6/52), (6/58), (6/65), (6/80), (6/81), (6/82), (6/83), (6/84), (6/85), (6/86), (6/87), (6/88) 
numaralı sorular, soru sahiplerinin aynı birleşimde görüşülmüş sorusu bulunduğundan; 

Ertelendiler. 

(6/42), (6/43), (6/44) numaralı sorular da, soru sahipleri iki cevap gününde de hazır bu
lunmadıklarından, düştüler. 

15 Nisan 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime 18.23'te son verildi. 
. > ' . ' . ' „ / • ' . • 

' Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 

—— e — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Cengiz Üretmen (Manisa) 

e 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Salonda hazır bulunan sayın üyelerin, adları okundukça, burada olduklarını yüksek sesle 

işaret buyurmalarını rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
İlk olarak, üç değerli arkadaşıma gündem dışı konuşma imkânı vereceğim. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Erzincan Milletvekili Yıldırım Akbulut'un, Erzincan depremi nedeniyle alınan tedbirlere iliş

kin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakam Erman Şahin'in cevabı 
BAŞKAN — İlk söz, Erzincan depremi nedeniyle alınan ve alınması gereken tedbirler ko

nusunda, Erzincan Milletvekili Sayın Yıldırım Akbulut'un. 
Sayın Akbulut, buyurun efendim.(ANAP sıralarından alkişlar) 
YILDIRIM AKBULUT (Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği üze

re, Erzincan depreminin üzerinden bir ayı aşkın zaman geçmiş olmasına rağmen, şimdiye ka
dar alınmış olan tedbirler ve yapılan icraat, maalesef, Erzincanlı hemşerilerimizin yeniden Er
zincan'a bağlanabilmesi ve korkudan arınabilmesi için yeterli olamamıştır. Erzincan'da, bu
gün, korku ve dehşet hâkimdir, ümitsizlik vardır; insanlar, geleceğinin ne olacağını bilememek
tedirler. Biz, zelzelenin ilk günlerinde, o günün heyecanı ve atmosferi çerçevesinde, yeterli ted
birlerin alınamamış olmasını makul karşılayabilirdik; ama, aradan bir ay geçtikten sonra her
hangi bir icraatta bulunulmamış olması -üzülerek ifade ediyorum- bizi de ümitsizliğe sevk et
miştir. 

Değerli milletvekilleri, malumları olduğu üzere, can kaybımız olmuştur, mal kaybımız ol
muştur. Ben, huzurlarınızda, hayatını kaybeden hemşerilerime Allah'tan rahmet, yakınlarına 
da başsağlığı diliyorum. v 

Yapılması lazım gelen şeyler nelerdir, Erzincanlının beklemiş olduğu nedir; bunları kısaca 
arz etmeye çalışacağım. 

İnsanların, evleri yıkıldı, işyerleri yıkıldı; keza, köylümüzün, evi, ahırı, samanlığı yıkıldı; 
işyerlerinde mallar heder oldu, hayvanlar telef oldu; kamuya ait hizmet binaları yıkıldı, okul
lar yıkıldı, hastaneler yıkıldı. Bugün insanlar, hâlâ sokaklardadır, hâlâ geceyi sokaklarda ge
çirmektedir ve barınabilmek için bir çadır dahi tedarik edemeyenlerin sayısı hiç de az değildir.: 
Ayrıca, insanlar, iaşe ve ibateden de yoksun durumdalar. 
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Halbuki, birçoğumuz zannederiz ki, Türkiye'nin her tarafından Erzincan'a yardım geldi, 
hatta diğer ülkelerden mebzul miktarda yardımlar alındı ve dolayısıyla yaralar, nispeten de ol
sun sarıldı. Oysaki, durum böyle olmadı. Erzincan'a gittiğimiz zaman bir hemşerimizle ko
nuştuğunuzda göreceksiniz ki, bu yardımlar, kendilerine ulaşmamıştır; çoğuna ulaşmamıştır; 
çadır alamayanların sayısı az değildir. Ben biliyorum ki, bunlarla, Erzincanlının yarası sarıl-
mayacaktır, bunlar, geçici tedbirlerdir; ama bunları, idareye olan güveni artırıcı hususlar ol
ması nedeniyle söylüyorum. 

Belki, Erzincanlının birçoğunun yiyeceğe, giyeceğe ihtiyacı yoktur; onu, çarnaçar temin 
edebilir; ama, korku hâkim olduğu için, başını sokacak bir çadırı temin edememek, hakikaten 
üzücüdür. 

Ben, bayram münasebetiyle Erzincan'a gittim, bir hafta süreyle incelemelerde bulundum, 
hemşerilerimle konuştum ve ondan sonra huzurunuza çıkıp sizlere bilgi arz ediyorum. 

Erzincan'da göç başlamıştır; göçü durdurmak, şu anda mümkün gibi görünmüyor. Me
murlar, işçiler, tayin istiyorlar. Belki haklı olabilirler; ama, Erzincan'ın hizmetini bir başkala
rının görmesi gerekir; o nedenle, yerlerine yeni atamalar yapılmadan ve onlar vazifeye başla
madan, memurlar, özellikle öğretmenler ve işçiler, başka yerlere tayin edilmemelidir. Ben, on
ların Erzincan'dan ayrılmalarını eleştirmiyorum. Kalbine deprem korkusu düşen insanı makul 
görmek gerekir. O nedenle, bu göç geçici de olsa, yerlerine yeni vazifeliler, memurlar gelme
dikten sonra bu tayinler yapılmamalıdır. 

Şimdi, Erzincanlının beklediği nedir : Evi yıkılan, evim yapılsın istiyor; dükkânı, işyeri 
yıkılan, "bana dükkân verilsin, işimde çalışayım" diyor; köylü, telef olan hayvanının karşılı
ğını istiyor. Ekonomik hayat durmuştur. Ekonomiyi canlandırabilmek için, tüccar ve esnafı
mız, makul bir süre ödemesiz ve faizsiz kredi istiyor. Bunlar, Erzincanlının hakkıdır değerli 
milletvekilleri. Bunlar, bazıları için belki çok görülebilir; ama, unutmayınız ki, Erzincan, 1939. 
zelzelesiyle beraber ikinci defa harabiyete uğramış bir şehirdir. 1939 zelzelesinin yaraları henüz 
sarılmamışken bir felakete daha maruz kalmış bu şehrimize, bu insanımıza, el uzatmak mec
buriyeti vardır. 

Hükümet, sadece, "yaraları saracağım, Erzincan'ı yeniden imar edeceğim" demekten öte, 
şu ana kadar bir şey yapmış değildir. 

Biz, tenkit için huzurunuzda değiliz; ama, Erzincanlının hakkını istiyoruz. Tenkit için hu
zurunuzda değilim; ama, kış gelmeden evler yapılabilmeli, kış gelmeden işyerleri yapılabilme
li, kış gelmeden okullar ve hastaneler yapılabilmeli, hizmet binaları yapılabilmeli. 

Erzincanlı, fazla bir şey istemiyor; Erzincanlı, depremden faydalanmak istemiyor; ancak, 
hâiz olduğu imkânların, deprem bahane edilerek elinden alınmasına da taraftar değildir. 

Ne söylemek istiyorum : Bugün, Erzincan Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, yatay 
geçiş yapmak suretiyle Ankara'ya nakledilmişlerdir. Bugün, Erzincan Polis Okulu, geçici ola
rak, Erzurum'da öğrenim ve eğitimine devam etmektedir. Diğer okulların da Erzincan'dan başka 
yerlere götürüleceği hakkında yaygın kanaat vardır. 

Denilebilir ki, bunun sebebi, binaların tahribatıdır; ama, şunu hatırlatmak isterim : Hu
kuk Fakültesi binasında, aynı zamanda İlahiyat Yüksekokulu talebelerine tedrisat verilmekte
dir. İlahiyat Yüksekokulu talebeleri aynı binada eğitim ve öğretimine devam ederken, Hukuk 
Fakültesi talebeleri -biraz evvel arz ettiğim gibi- yatay geçiş yapmak suretiyle Ankara'ya nakle
dilmişlerdir. 
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Şimdi, bina, eğer hasarlıysa, eğitim ve öğretime elverişli değilse; bu, İlahiyat Yüksekoku
lu talebeleri için ayrı, Hukuk Fakültesi talebeleri için ayrı mütalaa edilemez. O halde, deprem 
bahane edilmek suretiyle Erzincan'ın malik olduğu imkânlar, elinden alınmak istenmektedir; 
buna fırsat verilmemelidir. Biz, deprem nedeniyle yeni imkânlara kavuşalım demiyoruz ve bu
nu istemiyoruz; biz, eski halimize gelmek istiyoruz; eski halimiz, bize sağlanabilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, o bakımdan, meseleye hep beraber sahip çıkmalıyız. Eğer söyle
diklerim hakkında tereddüte düşenler varsa, teklifim şudur : Partiler, birer ikişer kişilik millet
vekilleriyle birlikte bir grup oluşturmalı ve Erzincan'a gidip, halkı dinlemelidir ve altını çiziyo
rum, halkı dinlemelidir, idarecileri değil - idarecileri değil, halkı dinleyip, onun problemlerinin 
neler olduğunu tespit edebilmeli ve çarelerini aramalıdır. 

Değerli milletvekilleri, televizyondan izliyorsunuz, Erzincan'da bin tane baraka yapılmak
tadır. Bunlar, resmî açıklamalara göre 40'ar metrekaredir ve ikiye bölünmek suretiyle 20'şer 
metrekarelik yerlerde aileler barındırılmak istenmektedir. Bu 20 metrekare, iki veyahut üç som
yadan başka herhangi bir eşya koymak mümkün değildir ve bunlar, toprak zemine inşa edil
mektedir. Oralarda ailenin barınması, katiyen mümkün değildir. Ben derim ki; bu masraf yeri
ni bulmayacaktır, oralarda aileler oturmayacaktır ve bunlara yazık olacaktır; çünkü, onbeş yirmi 
aileye tek bir tuvalet isabet etmektedir, ve keza onbeş yirmi aileye bir banyo isabet etmektedir. 
Bu, bizim aile yapımıza uygun değildir. O nedenle, derim ki; bu tasarruf, yerinde bir tasarruf 
değildir, yeniden gözden geçirilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Akbulut, son cümleni/i ifade buyurur musunuz efendim? 

YILDIRIM AKBULUT (Devamla) — Efendim, müsaade ederseniz bir iki cümleyle ko
nuşmamı tamamlayacağım. 

Sayın milletvekilleri, bunlar, geçici nitelikte olduğu söylenen barakalardır. 1939 zelzele
sinde de, geçici olarak, Erzincan'da, Taksim Mahallesi, Çarşı Mahallesi ve Kızılay Mahallesi 
inşa edildi. Gayri müsait şartlarda yapılan bu binaların üzerinden ufak büyük zelzeleler geçti 
ve hâlâ onlarda insanlar barınmakta. Bu zelzeleden sonra o binalar da artık oturulmaz hale 
gelmiş bulunmaktadır. O bakımdan, geçici deyip, devamlı hizmete sunulmak durumunda kalı-
nabileceğini zannettiğim bu barakaların yapılmasında yarar yoktur. Erzincan Çarşı Mahallesi, 
Taksim Mahallesi ve Kızılay Mahallesi de bu vesileyle gözden geçirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, üniversetelerin seçme ve yerleştirme sınavlarına girecek talebeler, 
bir ayı aşkın zamandan beri eğitim ve öğretim görememektedirler. Bu talebeleri, üniversite im
tihanlarına girecek diğer talebelerle eş tutmak hakkaniyetli değildir. Sayın Millî Eğitim Baka
nımız, Sayın Hükümet, bu hususu dikkate alıp, bu çocuklara bir ayrıcalık tanıyabilmelidirler. 

Bu vesileyle, Erzincan'da işsizlik de had safhadadır; istihdam yaratabilecek acil önlemlere 
ihtiyaç vardır. Bu, hem göçü durduracaktır hem de Erzincan'ın, nispeten olsun, yaralarını sa
racaktır. 

Hükümetimiz, almış olduğu bir kararla, köylünün mahsulünü, özellikle fasulyesini satın v 

almaya karar vermiştir; ama, tespit edilen fiyat, piyasa fiyatının altındadır. O fiyatla, hiç kim
se, fasulye veyahut sair malını ofise teslim etmeyecek, satmayacaktır. Eğer hakikî manada yar
dımcı olmak istiyorsak, bu fiyatları, Erzincan'ın durumu da dikkate almak suretiyle tespit et
mekte sonsuz yarar vardır. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin, herhangi bir tefrik yapmaksızın bu meseleyle ilgilenece
ğine ve takipçisi olacağınıza inanıyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (ANAP sırala
rından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Akbulut, teşekkür, ediyorum. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHÎN (Muğla) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Açıklama mı yapacaksınız efendim? 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHİN (Muğla) — Cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Erman Şahin; buyurun. 
DEVLET BAKANI ERMAN ŞAHIN (Muğla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üzücü 

Erzincan depremiyle ilgili Afet Koordinasyon Kurulu çalışmalarından sorumlu Devlet Bakanı 
olarak Erzincan'da görev yapmam nedeniyle, Sayın Akbulut'un biraz haksızca görünen anla
tımını cevaplamak üzere huzurunuza çıktım. 

Sayın Akbulut, Erzincan Milletvekili olarak, elbette bizlerden bir miktar daha fazla etki
lenmiştir; o hakkı, ona, Erzincan hemşehrisi olarak tanırım; ancak, eski bir saygıdeğer Başba
kanın, Hükümet hizmetlerini, yok mesabesine indirerek burada ifade etmeleri, bana pek doğ
ru olmadı gibi geldiğinden yanıtlamak durumunda kaldım. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Erzincan depremi, 13 Mart günü saat 19.20'de meydana geldi. 
Hükümet, Sayın Başbakanın başkanlığında, ertesi gün saat 10;00'da orada idi. Ben, görevli 
Bakan olarak, 15 gün süreyle Erzincan'da elimden geleni yapmaya çalıştım. Üçüncü gün, 400 
adet makine, ekipman, devletin bütün güçleri Erzincan'da idi. İkinci günden itibaren, Sağlık 
Bakanlığının bütün teşkilatı oradaydı ye birinci gün, yani depremin ertesi günü, gece yarısına 
doğru, Türkiye'nin her tarafından ayaklanmış bulunan 890 küsur hekim Erzincan'a gelmek 
üzereyken, kçndilerine, "şu karışıklık içerisinde sizleri ağırlamak bile mümkün değil; kaldı ki, 
Ankara'dan gelen iki büyük ekip görev başında" demek zorunda kaldık. Hekimlerimizin dav
ranışlarını, tekrar şükranla yâd ediyorum; unutulmaz bir andı; görev başındakilerin gözleri 
yaşarmıştı. Birinci günden itibaren, bütün Türkiye, Erzincan'a yağmaya başladı. 

Bunları, elbette üzücü şartlar içerisinde bulunan güzel Erzincanımız için şu anda tekrar
lamak dahi acı verici, hüzün verici; bu vesileyle, tekrar, Erzincanlıların, ölenlerine, rahmet, 
yakınlarına başsağlığı dilemek, elbette boynumuzun borcu oluyor; ancak, söylemek istediğim, 
Hükümetimiz, ertesi gün saat 10'00'dan itibaren orada idi. Yapılabilecek olanların üstünde, 
olağanüstü bir çabayla, Erzincan'da, bir hafta içerisinde 100 bin çadır yerine ulaştırıldı. Kızı
lay başta olmak üzere, pek çok kurum, çok kısa zamanda Erzincanlıların hizmetine girdi. Dep
remin onikinci saatinde, Erzincan'da elektrikler yandı; En azından, yol lambaları, yol ışıklan
dırılması çalışmaları bitirildi. Erzincanlı, tek gün gıda sıkıntısı çekmedi. Bir hafta içerisinde, 
Erzincan'ın suları akmaya başladı, 25 binden fazla çadır, 100 bine yakın battaniye, 2 bin tona 
yakın yiyecek maddesi on gün içerisinde Erzincan'daydı. Kızılay, üçüncü günden itibaren sı
cak yemek vermeye başladı; bu, bir haftada, 20 bin kaba çıktı. 

Hasar tespitleri süratle yapıldı, kayıp sayımızın (ölü sayımızın artması engellendi. 700 ka
dar yaralı, Erzurum, Sivas ve Ankara hastanal erine iki gün içinde ulaştırıldı. 

Vatandaşların çadırlardan kurtarılıp, daha sağlıklı barınma yerlerine taşınmaları için, Sa
yın Akbulut'un katılmadığı, bin adet prefabrik geçici -çadırdan daha sağlıklı ve kolay kurula
bilir; bir mutlu tesadüftü, hazır bulundu; şu anda 250 tanesi yerleştirildi, arkası devamlı şekil
de götürülüyor- konut yapımı, son derece doğru bir işti, yanlış değildi ve bunlar, bundan sonra 
da başka yerlerde kullanılabilecek durumda. Bayındırlık Bakanlığı, şu anda yer tespitlerini, 
gerek Erzincan'da gerek hasar gören köylerimizde, aşağı yukarı bitirmiş vaziyette. 

Erzincan'da millî eğitimin herhangi bir problemi yok. Okulların sağlam olanlarına, öğ
renciler, önceki gün yüzde 30, dün yüzde 50 civarında, devama başladılar; yani, normal eğiti
me başlandı. 
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Çiftçinin durumunu öncelikle ele aldık. Çok şükür, dört beş köye dağılmış şekilde 40-50 
can kaybından başka can kaybı yoktu, sadece hayvan kaybı vardı. Hayvan leşlerinin kaldırıl
ması gerekiyordu; bir hafta içerisinde hepsini kaldırdık. Şimdi, elbette, bu kayıplarla ilgili eko
nomik yıkımların da ortadan kaldırılması için Hükümet gerekli tedbirleri aldı; peşpeşe karar
nameler çıkarıldı, çıkarılmaya devam ediliyor, bazı imza zorluklan dışında... 

Esnaflarla ilgili, tüccarlarla ilgili, elbette büyük sorunlar var. Mallarının tamamı yitmiş, 
evrakının tamamı kaybolmuş Erzincan esnafının ve tüccarının tüm sorunları, Maliye Bakanlı
ğınca elden geçiriliyor. Elbette, devlet, elinden gelen her şeyi, Erzincanlı insanlarımıza yapacak. 

Deprem bölgesindeki memurlara fazla mesai ödemesi başlatıldı. Depremden sonraki ayın 
15'inde herkes maaşını aldı. Üç maaş avans ödemesi kararlaştırıldı; imza noktasında. 

Erzincan'ın dünyayla haberleşmesi, hemen ertesi sabah sağlandı; her caddeye ikişer tele
fon kondu. 

Erzincan, elbette korkunç bir depremden sonra 80 bin kişinin kaynaştığı bir kaostan he
men çıkamadı; ama, kısa zamanda, belli şekilde rahat bir noktaya doğru geldiği söylenebilir. 
Elbette, Erzincan'daki durum, Sayın Akbulut'un söyledikleri gibi, kış şartları içerisinde çok 
üzücüydü, çok ağırdı; vama, arz etmeye çalıştığım gibi, devlet, elinden gelen her şeyi yaptı. 

Erzincan, kalkınmada birinci derecede öncelikli yöre ilan edildi. Erzincan'dan, tasarruf 
genelgesi kaldırıldı. Afet bölgesindeki belediyelerin, tiler Bankası ve çeşitli fonlar aracılığıyla 
desteklenmesi kararlaştırıldı. Herşey, bölgeden göçü önlemek için, o istikamete yöneltildi. Me
murların tayinine hiçbir şekilde evet denmiyor. Elbette, belli haklılıklar, belli icaplar yerine ge
tirilecek; ama, Erzincan, deprem istismarıyla boşaltılacak bir kent haline getirilmeyecektir. 

Sayın Akbulut, Erzincan'ın haklarının elinden alınmaması gerektiğini söyledi. Öyle bir 
şey yok. Erzincan'ın haklarını elinden almak şöyle dursun, Türkiye Cumhuriyetinin kurulu
şundan bugüne kadar, 1938'den beri alamadığı haklarını dahi, Hükümet iade etmek duru
mundadır. 

Bugüne kadar yapılanları sıralarsak; Erzincanlılar, çok süratle çadırlara yerleştirildi; şim
di, aynı süratle, çadırdan biraz daha farklı olan prefabrik geçici konutlara yerleştiriliyor. Aynı 
zamanda, Erzincan'da, normal prefabrik afet mahalleleri yapımına başlanmak üzeredir; de
mek ki, birkaç ay içinde de oralara yerleşmeye başlayacaklar. 

• I 

Erzincan'dan bir hayli göç meydana geldiği söyleniyor; kimse kesin birşey bilmiyor; an
cak, belli bir göç var, Bu göçün, devamlı ve ısrarlı olduğunu sanmıyoruz. Erzincan'da hayat 
biraz daha normale döndüğü zaman, herhalde, sevgili Erzincanlılar, yavaş yavaş memleketleri
ne dönmeye başlayacaklardır. 

Şu anda Erzincan'da dükkânlar ve mağazaların bir kısmı açılmış durumdadır. Enkaz ta
mamen kaldırıldı. Ağır hasarlı binalar yıkılıyor. Hiçbir şek ve şüpheye meydan bırakmayacak 
şekilde, Erzincan'da bir ikinci zelzelede yıkılabilecek bina bırakmayıncaya kadar, hasarlı bina
ların tamamını yıkacağız. Hasarlı binaların, kötü şekilde hasarlanmış binaların, 1983'teki ha
tayı tekrarlamadan, sonuna kadar yıkımını kararlaştırdık. 

Elektrik, su ve kanalizasyon işleri çözümlenmiştir. Halkın, yiyecek, çadır ve giyecek ihti
yacı karşılanmıştır. Resmî dairelerin, siyasî parti merkezlerinin çalışma yeri ihtiyaçları, büro 
tipi çadır dağıtımı suretiyle karşılanmıştır. ' 
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Köylüye yem yardımı ilk günden itibaren başlatılmış ve devam ettirilmektedir. ^ 
DSİ ekipleri, sel tehlikesine karşı, setleri onarmaktadırlar. 
Okullar, 13.4.1992 günü açılmış ve demin de arz ettiğim gibi, ilk gün yüzde 30, ikinci gün 

yüzde 50 oranında katılım olmuştur, öğretmenlerin yatma yeri ihtiyaçları, geçici olarak karşı
lanmıştır. 

Halk Bankasının borç erteleme işlemleri başlamıştır. 
Kızılay'a gerekli sağlık personeli desteği sağlanmıştır. 
200'ü aşkın prefabrik konutun kurulması bitmiştir. 
Kömür ihtiyacı var idi, karşılanmıştır. 
Hak sahiplerinin tespiti için komisyon kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. 
Devlet hastanesi faaliyet halindedir. Dün üç ameliyat yapıldığını öğrendim. Ancak halen, 

hastane dahil, binaların içine girmekte, halkımızın, elbette ki haklı korkusu ve tereddütleri vardır. 
Acil olarak, orta hasarlı binalar yıkılıp temizlendikten sonra, kalanların ve az hasarlıların 

onarımı; tamamen yıkılmış olan 9 adet okulun hemen yapımı; depremden zarar gören mükel
leflerin beyanname, vergi verme, ödeme konularında defterdarlıkça yapılacak hizmetler; bele
diyelerin malî sorunlarına çözümler; millî eğitimdeki belli konut sorunu; konut ve işyerlerinin 
yapımı ve yapımdan önceki prefabrik malzemelerle ticaret hayatının canlandırılması için alı
nacak Önlemler; Devlet Hastanesinde, SSK Hastanesinde meydana gelen yıkımlardan sonraki 
durum ve genel ekonomik sorunlarla ilgili önlemler hızlı ve devamlı bir biçimde alınmıştır, alın
maktadır. Elbette ki, Erzincan'ın yarası çok ağır ve büyüktür; sarılması için, elimizden gelen 
her şeyi yapmaya, Yüce Meclisimizin ve siyasî partilerimizin müşterek çalışmaları sonucu, en 
kısa zamanda bitirmeye, Erzincanımızı terk edilmiş bir il görünümünden kurtarmaya çalışıyoruz. 

Saygılarımla arz ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) , 

BAŞKAN—Sayın Bakan teşekkür ediyorum. 

2. —Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek'in, Küçük Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanunun 6 ncı maddesi hük
müne rağmen devam eden kanunî takibatların yarattığı mağduriyetlerin önlenmesi için alınması gereken 
tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması ve Tarım ve Köyişyeri Bakanı Necmettin Cevlıeri'nin cevabı 

BAŞKAN — İkinci olarak, "Küçük çiftçilerin, Ziraat Bankasına olan borçlarından dola
yı hacze maruz kaldığı" konusunda, Ankara Milletvekili Sayın Melih Gökçek söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Gökçek. 

I. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, çıkarılan, Küçük Çift
çilerin, T.C. Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Bir Kısım Borç Faizlerinin 
Silinmesine,Dair Kanunla, çiftçinin borcunun faiz tutarlarının yarısı affedilmişti. 

Bu kanunun 6 ncı maddesinde "Bu Kanun kapsamına giren küçük çiftçiler hakkında baş
latılmış bulunan idarî veya kanunî takibat işlemleri hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden 
durur..." denilmektedir. Ancak, çıkarılan kanuna rağmen, bugün, kanunî takibat işlemleri ha
len devam etmektedir. Geçen hafta içerisinde gezmiş olduğumuz Elmadağ köylerinde, bu hu; 
sus, köylülerin, maalesef, feveranına sebep olmaktadır. 

Bakınız, Elmadağ Akçaali Köyünde köylülerin bana bizzat vermiş olduğu listeden bazı 
müşahhas örnekler vermek istiyorum. Bu vermek istediğim örneklerde isim okumamın sebebi, 
hadiseyi belgelemek içindir. 
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Ali Duroğlu'nun 250 bin lira borcu varmış, faiziyle birlikte 700 bin liraya çıkmış; Nazım 
Duroğlu'nun 100 bin lira borcu varmış, 500 bine çıkmış; Osman Temizgül'ün 800 bin, Osman 
Dilaver'in 1 milyon, Mehmet Ulaş'ın 400 bin, Ali Akdoğan'ın 400 bin, Ali Dilaver'in 1 mil
yon, Nazım Temizgül'ün 1 milyon, Ali Duruoğlu'nun 600 bin, Zuldiye Dilaver'in 500 bin, Sa
tılmış Akdoğan'ın 1 milyon 300 bin, Bahattin Bostan'ın 1 milyon 300 bin, Necati Temizgül'ün 
500 bin lira borcu varmış. Evet, tablo bu. 400 bin lirayla 1 milyon 300 bin lira arası borçlu 
olanlara icra geliyor. Zenginlere gelince, sağ olsun, Hükümetimizin eli açık; 10 milyar lira faiz 
borcu olanın bu borcunun 7 milyarı affediliyor, tabiri caizse, haciz yerine ödül veriliyor. 

İktidara özellikle sormak istiyorum, affedildiğini zanneden bu köylüye bu icra neden gön
derilmektedir? 

Gelen af, zaten 5 milyon liranın faizinin yüzde 50'sini affetmektedir. Zengini affederken, 
sınırsız borcun faizinin yüzde 70'ini affeden Hükümet, bu konuya neden bu kadar kayıtsızdır? 

Değerli arkadaşlar, Hükümetten acilen rica ediyoruz; seçimden önce verdikleri sözleri tut
malarından vazgeçtik, lütfen, hiç olmazsa çıkardıkları bu kanuna sahip çıksınlar, Elmadağ ic
ra Dairesine talimat göndersinler, şu köylüye bir nefes aldırsınlar. 400 bin lirayı ödeyecek taka
ti olmayan bu köylüler, sizlerin himmetini beklemektedir. • * 

Saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gökçek, beyanınızdan dolayı bir kere, bir kere de süreye riayetinizden 
dolayı teşekkür ediyorum. 

Hükümet adına Sayın Cevheri, buyurun efendim. 

TARIM VE KÖYlŞLERİ BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer arkadaşlarım; değerli üyemiz Sayın Melih Gökçek'in, küçük çiftçilere sahip 
çıkan değerli beyanlarını burada, ben de sizin gibi, memnuniyetle dinledim. Yalnız, bu küçük 
çiftçilere getirilmek istenen yardım, af değil, borç silmesidir. Çünkü, af, suç ve cezadan mey
dana gelen bir husustur. Bu, faizlerin silinmesiyle ilgili hususların, nasıl bir safahat içerisinde, 
nasıl birtakım aşamalardan geçtiğini ve hatta Sayın Devlet Başkanının da buna nasıl karşı çık
tığını hepimiz bilmekteyiz. 

Şimdi, biz burada, gerçekten 5 milyon liraya kadar olan borcun değil, 10 milyon liraya 
kadar aslî borcu olanların faizlerinin silinmesi için çok değişik hesaplar yaptırdık; fakat, um
madığımız, ummamamız gereken yerlerden de -demin arz ettiğim gibi- birtakım itirazlarla kar
şılaştık. 

İcra ile ilgili hususlar tamamen uygulamaya aittir; yani, uygulamaya ait derken, uygula
manın, bizim dışımızda istediği gibi cereyan edebileceği şeklinde söylemiyorum. Arkadaşları
mızın işaret ettikleri -6 ncı madde de dahil- eğer bunun yanhş anlaşılmasından dolayı birtakım 
yanlış, farklı uygulama varsa, bunu gidereceğiz. 

Bizim Bakanlığımıza bağlı olan tarım kredi kooperatiferine -Bankalar Kanununa göre, borç
lu olanlar hakkında yeni işlem yapılması mümkün olmamakla birlikte- bu şekilde birikmiş -
kanunun diğer maddeleri ile birlikte- faizleri silinecek olan çiftçilerin yeni kredi taleplerinin 
karşılanmaması için talimat verdim. Yani, mademki bunlar, faiz silinmesi suretiyle bir yardıma 
müstahak görülmüşlerdir, binaenaleyh bunlar borçlu diye, bunların yeni kredi taleplerini kar
şılamamak gibi bir durum olmasın, tarım kredi kooperatiflerine bir genelge yazalım, aynı za
manda Ziraat Bankasında da bunu takip edelim ve bu şekilde borçlu olanlara da aynı zaman
da tekrar yeniden kfedi açalım, şeklindeki uygulama için Bakanlığa bağlı tarım kredi koopera
tiflerine bu sabah talimat verdim. 
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İsterdik ki, 10 milyon liraya kadar olan borçların faizlerini silelim. Yalnız, yaptırdığımız 
hesap 914 milyar lira ve sadece 5 milyon liraya kadar olan borçların faizlerinin silinmesine aittir. 

Biz, küçük çiftçilerimizi bu himayeye layık görmeyen ve o kanunu imzada beklettiren, ia
de eden Sayın Cumhurbaşkanına rağmen, bu borçların faizlerini sileceğiz. 

Arz eder, saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. —Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde öğre
nim gören 6 kız öğrencinin başörtülerini çıkarmadıkları için okul yurtlarından uzaklaştırılma cezasına 
çarptırılmalarına, 11.4.1992 tarihinde, Kahramanmaraş - Kayseri sınırında bulunan Tekir Jandarma 
Karakoluna bölücü örgüt tarafından yapılan silahlı saldırıya ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Son zamanlarda, insan haklarına, özellikle de yükseköğrenim görebilmek 
için mücadele veren kız çocuklarımızın inançlarına vaki saldın ve tasallutlar konusunda Kah
ramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Dökülmez'e söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 

AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, çok kıymetli milletvekili ar
kadaşlarım; Sayın Başkanımdan, insan hak ve hürriyetlerinden olan inanç hürriyetine taalluk 
eden başörtüsü konusunda konuşmak için izin almama rağmen, bugün bana faksla bildirilen 
bir hususu da kısaca beyan etmek istiyorum. 

11.4.1992 tarihinde saat 22.00 sıralarında Kahramanmaraş'ı Kayseri'ye bağlayan Tekir Jan
darma Karakoluna bölücü örgüt tarafından silahlı baskın yapılmıştır. Baskında -roketatar da 
dahil olmak üzere çeşitli silahlar kullanılmış; birbuçuk saat çatışma olmuş, iki sivil vatandaş 
yaralanmıştır. Bir gün önce yakalanan bir teröristin ifadesinden istifade ederek, o gün tedbirli 
olunması dolayısıyla, birçok askerimizin can telefine mani olunmuştur. 

Burada dikkat çekmek istediğim husus, terörün, sıcak bölgesi olarak bildiğimiz mekân
lardan yavaş yavaş içerilere doğru kaymakta ve yüz kilometre kadar daha içerilere doğru gel
mekte olduğudur. Yöre halkı, bu durumdan son derece tedirgindir. 

Güvenlik kuvvetlerinin ellerinde yeterince silah, araç ve gereçlerin olmadığından şikâyet 
edilmektedir. "Bir helikopter olsaydı, teröristlerin gidebilecekleri azamî mesafe belli idi mut
laka yakalardık" demektedirler. Bu hususu, yöre halkının can güvenliği açısından ve seyahat 
hürriyeti engellenen otobüslerdeki yolcuların endişelerini dile getirmek açısından ifade etmeyi 
bir görev biliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; mevcut Hükümetimizin üzerinde hassasiyetle durdu
ğunu beyan ettiği konulardan birisi de, temel hak ve hürriyetlerdir. Temel hak ve hürriyetler, 
Başbakanımızın sık sık bağlılığını İfade ettiği Helsinki Sözleşmesi ve Paris Şartının da ana muh-
tevasıdır. , 

Pazartesi günü, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 6 Kız öğrencinin, başörtülerini çıkar
madıkları için okul yurtlarından uzaklaştırılma cezasına çarptırıldığını ve akşam kalacak yer
leri bulunmadığını öğrenmemiz üzerine, Doğru Yol Partisinden çok değerli ismail Köse ağabe
yimiz başta olmak üzere, her gruptan arkadaşlarla birlikte, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 
Rektörü, Genel Sekreteri ve diğer yetkilileriyle görüştük; onları dinledik, onlar da bizleri din
lediler. Kendilerine, YÖK'ten 6.2.1992 tarihli bir yazı geldiğini; bununla, Anayasa Mahkemesi 
kararlarına uymalarının istendiğini, bu nedenle başörtüsünü hukuka aykırı görüp, işlem 
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yaptıklarını ifade ettiler, tşin art niyet tarafına girmek istemiyorum. Sayın YÖK Başkanı, bu
rada kişisel konuşmalarımızda, başörtüsüne karşı olmadığını, bunu Bilkent Üniversitesinde -
kendi üniversitesinde- başörtüsünü serbest bırakmakla gösterdiğini söylüyor; diğer taraftan, 
yardımcısı vasıtasıyla bir kılık-kıyafet genelgesi göndererek, ima yollu kılık-kıyafete müdahale 
etmelerini istiyor. 

Bu çocuklar 1980'Ii yılların ortalarında, seslerini duyurmak için, ellerindeki mektupla ken
dilerini Cumhurbaşkanının arabasının önüne attılar, üniversite kapılarında aylarca ölüm oru
cu tuttular, dersten fazla, başörtüsüyle uğraşmak zorunda kaldılar. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu ülkede kim uzaya gitmek istiyor da, başörtülü genç kızlar uza
ya gitmek isteyenlerin ayaklarından tutuyor? Başörtülü genç kızlarımız bu davranışlarında art 
niyetli değildir. Başörtüsü siyasî bir simge değildir. Bu, tamamen inanca taalluk eden bir mese
ledir. Bu ülkenin yüzde 98'i Müslümandır, sizler de, hamdolsun hepiniz Müslümansınız, 

Bazı üniversitelerimizde haksız olarak başörtülülere yapılan bu zulüm, millî ve manevî 
değerlerine bağlı halkımızın tamamını karşısına almaktadır. Ayrıca, böyle bir haksızlık anarşi 
ve teröre prim vermektedir. PKK lideri, din adamı hüviyetindeki kimselerle yaptığı tatlı soh
betlerin bantlarını ev ev dinletirken, "İnancımı yaşayacağım" diyen genç kızlarımıza bu yapı
lanlar zulümdür, Helsinki ve Paris Sözleşmelerine de aykırıdır. 

Birkaç gün önce, İçişleri Bakanımız, televizyonda bir söyleşi sırasında cebinden bir şiir 
çıkardı ve Körfezde ölen karabataklardan ne kadar duygulandığını dile getirdi. Kıymetli mil- . 
letvekilleri, bu genç kızlarımızın, karabataklar kadar, beyaz balina kadar, nesli tükenmekte olan 
caretta caretta türü kaplumbağalar kadar önemi yok mu? Bu kızlarımız vergi vermiyorlar mı? 
Bu kızlarımızın aileleri, erkek çocuklarını askere göndermiyorlar mı? Burada 450 milletvekili
yiz; hepimizin annesi veya ninesi başörtülü değil mi? 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Benim annem başörtülü değil. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Devamla) — Ben Kahramanmaraş Milletvekili olarak bu konu

da çok daha duyarlı olmakta haklıyım. Maraş Kurtuluş Harbi -Sütçü İmam olayını çok iyi 
biliyorsunuz- tamamen başörtüsü nedeniyle çıkmıştır. Bu işi beraber halledelim. Bu, hepimi
zin meselesi; bunu hep beraber halledeceğiz. Kimsenin başına gök kubbeyi yıkın demiyoruz. 
Bilim yuvaları kıyafetle uğraşmasınlar. Bu milletin inanç ve iman hürriyetine, kanaat ve vicdan 
hürriyetine değer verilmesini istiyoruz. Gidin, bakın -birçoğumuz da biliyorsunuz- Avrupa Top
luluğu ülkelerinde, başörtüsü, yasal dayanaklara kavuşmuştur. Birçok ülkede, mahkemeler, "Ba
şörtüsü, inanç hürriyetine taalluk eden bir şeydir. Bu bir özgürlüktür, buna dokunulmaz" diye 
bizzat karar vermiştir. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu da bu I 
meseleyi çözdü, başörtüsü ve türbanın ibadet özgürlüğünün bir parçası olduğunu, buna aykırı 
düzenleme yapılamayacağını açıkladı. Tüm bunlar olurken, 29 üniversitenin içinde 3 üniversi
te, kimden cesaret alarak bu başörtüsü zulmünü devam ettiriyor? örtünmeyen bir kimsenin 
zoraki örtünmesini istemek nasıl haksızlıksa, örtünen bir kimseye başını aç demek de aynı de- ; 
recede haksızlıktır kıymetli milletvekilleri. Bu haksızlığı önlemek, her şeyden önce biz millet- i 
vekillerine düşmektedir; Hükümeti oluşturan Doğru Yol Partili ve SHP'Ii arkadaşlara düşmek- ! 
tedir. Bu konuda yapacakları her iyileştirmeye gözü kapalı olarak destek vermeye hazırız. : 

Hepinizi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar.) ! 
BAŞKAN — Sayın Dökülmez, teşekkür ediyorum efendim. 
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Hükümetten bir cevap veya açıklama?.. Yok. (ANAP ve RP sıralarından "Hükümet yok" 
sesleri) 

Hükümet var efendim, sıralarda var. (RP sıralarından gürültüler) 
Rica ediyorum... Rica ediyorum... 
Değerli milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar tamamlanmıştır. 
Gündemin "Sunuşlar" bölümüne geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in (6/184) numaralı sözlü sorusunu geri aldığma ilişkin 

önergesi (4/20) , 
BAŞKAN — Sözlü soruların geri alınmasına dair 4 adet önerge vardır; okutup bilgilerini

ze sunacağım,: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü sorular" kısmının 137 nci sırasında yer alan 6/184 esas numaralı sözlü 

soru önergeme yazılı cevap, aldığımdan soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Derin 
Kütahya 

2. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın (6/207) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/21) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü sorular" kısmının 158 inci sırasında yer alan 6/207 esas numaralı söz

lü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

ismail Sancak 
İstanbul 

3. — Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'nin (6/233) numaralı sözlü sorusunu geri aldı
ğına ilişkin önergesi (4/22) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin "Sözlü sorular" kısmının 184 üncü sırasında yer alan 6/233 esas numaralı sözlü 

soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

S. Osman Sevimli 
Karaman 

4. •— izmir Milletvekili ilhan Kaya'mn (6/253) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/23) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin, "Sözlü sorular" kısmının 204 üncü sırasında yer alan 6/253 esas numaralı 
sözlü soru önergemi geri alıyorum. 

Saygılarımla. - . 

tlhan Kaya 
tzmir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Soru önergeleri geri verilmiştir. 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye - Tacikistan Parlamentolararası Dostluk Grubu 
kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/387) . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oy
larınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 26 Mart 1992 tarih ve 18 sayılı kararı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde Tacikistan ile bir dostluk grubunun tesisi yararlı görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca karşılıklılık esasına dayanan Türkiye - Tacikistan Parla
mentolararası Dostluk Grubu kurulması Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Dostluk grubu kurulmasına dair tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, gündemin, "Seçim" bölümüne geçiyoruz. 

IV. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim 
a) Çevre Komisyonu üyeliklerine seçim 

BAŞKAN — Çevre Komisyonu için siyasî parti gruplarınca gösterilen adayların listesi bas
tırılıp, sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi, listeyi okutup, oylarınıza sunacağım : 

Çevre Komisyonu (21) 

Aday Listesi 

D.Y.P. (9) 
Turgut Tekin Adana 
Haydar Baylaz Bingöl 
Fevzi Yalçın Eskişehir 
Nurettin Tokdemir Hatay 
Ertekin Durutürk , İsparta 
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Cavit Erdemir 
tsmail Kalkandelen 
Doğan Baran 
Şinasi Altıner 

ANAP. (6) 

Gaffar Yakın 
Mustafa Balcılar 
Rasim Zaimoğlu 
Yusuf Pamuk 
Tunca Toskay 
Metin Emiroğlu 

S.H.P. (4) 

Faik Altun 
İbrahim Gürsoy 
Atilla Mutman 
Mehmet Gülcegün 

Refah Partisi (2) 

Ahmet Tunç 
Ahmet Feyzi tnceöz 

4 . 1992 

Kütahya 
Kocaeli 
Niğde 
Zonguldak 

Afyon 
Eskişehir 
Giresun 
istanbul 
İstanbul 
Matalya 

Antalya 
İstanbul 
tzmİr 
Mardin 

Elazığ 
Tokat 

O ; 1 

BAŞKAN — Listeyi okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Çevre Komisyonunun Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimi için toplanacağı 

gün, saat ve yere ilişkin Başkanlık duyurusu 
BAŞKAN — Çevre Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyelerin, 16.4.1992 Perşembe günü 

saat 14.30'da ikinci kattaki Adalet Komisyonu Salonunda toplanarak, Başkan, Başkanvekili, 
Sözcü ve Katip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

Toplantının günü ve saati, ayrıca ilan tahtalarına da asılmıştır. 

IV. — SEÇİMLER (Devam) 

1. — Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere Seçim (Devam) 
b) insan Haklarını inceleme Komisyonunda açıok bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda bağımsız milletvekillerine düşen 
bir üyelik için Kahramanmaraş Bağımsız Milletvekili Sayın Recep Kırış aday olmuştur. 

Aday olmak isteyen başka sayın üye var mı?.. Adaylık talebinde bulunan başka sayın üye 
olmadığına göre, Sayın Recep Kırış'ın seçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler..! Kabul edilmiştir. 
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III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 

2. — Dilekçe Komisyonunda bağımsızlara düsen 1 üyelik için yapılacak başvurulara ilişkin Baş
kanlık duyurusu 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Dilekçe Komisyonunda bağımsız sayın milletvekilleri
ne 1 üyelik düşmektedir. Bu üyelik için aday olmak isteyen bağımsız sayın milletvekillerinin 
yazılı olarak Başkanlığa müracaat etmelerini rica ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, 22.1.1992 gün ve 29 uncu Birleşimde alınan karar gereği, salı ve 
çarşamba günleri l'er saat sözlü soru önergelerinin görüşülmesi kararlaştırılmıştı. Şimdi, 1 sa
atlik süre içerisinde sözlü soru önergelerinin görüşülmesine başlayacağız. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. -— Şırnak Milletvekili Orlıan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

BAŞKAN — 1 inci sırada, Şırnak Milletvekili Sayın Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Sant
ralına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Doğan hazır mı? Yok. 
Sayın Hükümet hazır mı? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

2. •— Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Hükümetin görevi devraldığı tarihten 31.12.1991 
tarihine kadar TRT haber bültenlerinde iktidar ve mulıalefet partileri ile İmkümete ayrılan sürelere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Akın Gönen'in cevabı (6/25) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Giresun Milletvekili Sayın Rasim Zaimoğlu'nun, Hükümetin 
görevi devraldığı tarihten 31.12.1991 tarihine kadar TRT haber bültenlerinde iktidar ve muha
lefet partileriyle Hükümete ayrılan sürelere ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Zaimoğlu hazır mı? Hazır. 
Sayın Hükümet hazır mı? Hazır. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Sayın Başbakan tarafından cevaplandırılmasına delalet
lerinizi arz ederim. 6.1.1992 

Saygılarımla. 
Rasim Zaimoğlu 

Giresun 

— Hükümetin görevi devraldığı tarihten 31.12.1991 gününe kadar; TRT Haber bültenle
rinde İktidar, muhalefet partilerine ve Hükümete ayrılan süreler ne kadardır? 

BAŞKAN — Soruya cevap vermek üzere, Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen; buyurun 
efendim. 
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DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın 
Rasim Zaimoğlu tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen soruyu cevaplamak üzere huzur
larınıza gelmiş bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilimiz, Hükümetimizin güvenoyu almasından, yıl sonuna kadar geçen süre 
zarfında, Türkiye Radyo ve Televizyon haber bültenlerinde iktidar ve muhalefet partileriyle Hü
kümete ayrılan sürelerin ne kadar olduğunu sormuşlardır. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu kayıtlarından çıkarılan bilgilere göre, Aralık 1991 
ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanına, Hükümete ve muhalefet partilerine radyo ve televiz
yonda ayrılan süreler şöyledir : 

Sayın Cumhurbaşkanının konuşmaları : Televizyonda 112 dakika 10 saniye, radyoda 45 
dakika 40 saniye; toplam 157 dakika 50 saniye. 

Sayın Başbakanımızın yaptığı konuşmalar : Televizyonda 282 dakika, 165 dakika radyoda 
olmak üzere toplam 447 dakika, Sayın bakanların yaptığı konuşmalar : Televizyonda 361 dakU 
ka 15 saniye, radyoda 207 dakika 40 saniye olmak üzere toplam 568 dakika 55 saniye. 

Doğru Yol Partisi yetkililerinin radyo ve televizyonda yaptıkları konuşma süreleri : Tele
vizyonda 55 saniye, radyoda 55 saniye olmak üzere toplam 1 dakika 50 saniye. 

Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz ile aynı parti yetkililerinin yaptıkları 
radyo ve televizyon konuşmaları: Televizyonda 28 dakika 10 saniye, radyoda 26 dakika 10 sa
niye olmak üzere toplam 54 dakika 20 saniye. 

SHP Genel Başkanı Sayın Erdal İnönü ve parti yetkililerinin yaptıkları radyo ve televiz
yon konuşmaları: Televizyonda 12 dakika 50 saniye, radyoda 43 dakika 45 saniye olmak üzere 
toplam. 56 dakika 35 saniye, 

Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Necmettin Erbakan ve parti yetkililerinin yaptıkları te
levizyon ve radyo konuşmaları: Televizyonda 15 dakika 55 saniye, radyoda 14 dakika 35 saniye 
olmak üzere toplam 30 dakika 30 saniyedir. 

Açıklamaların değerlendirilmesinden görüleceği gibi, Sayın Başbakana ve Bakanlar Ku
rulu üyelerine aralık ayı içerisinde Hükümet ve bakanlık faaliyetlerini tanıtmaya yönelik ola
rak radyo ve televizyonda toplam 643 dakikalık bir sürenin ayrıldığı görülmektedir. Kaldı ki, 
2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kanununun, Hükümet uygulamalarının ta-
nıtılmasıyla ilgili 19 uncu maddesinde sağlanan tanıtıcı radyo ve televizyon programlarının aralık 
ayı içerisinde kullanılmadığı, Hükümete, anılan bu maddeye göre sağlanan süre de dikkate alın
dığında, TRT'nin aralık ayı içinde yayınlarında taraflı kullanılmasının söz konusu olmadığı 
kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Kaldı ki, bu ayın, Hükümetin yeni kurulduğu bir ay olması 
da dikkate alınınca, haber değeri olan yayınlar öne çıkmıştır. 

Diğer taraftan, ANAP Hükümetinin Ocak 1991 - 20 Ekim 1991 dönemindeki uygulama
larına bakıldığında, bu tarihler arasında Sayın Cumhurbaşkanına, radyo ve televizyonda 2 647 
dakika, Başbakan ve bakanlara 4 562 dakika olmak üzere toplam 7 209 dakika ayrıldığı halde, 
muhalefet partilerinin başkan ve parti yöneticilerine 2 207 dakikalık bir zaman ayrılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, yapmış olduğum açıklamalar değerlendirildiğinde, 30 Kasım'da gü
venoyu almış olan Hükümetimizin yapacağı icraatı tanıtmaya yönelik olarak düzenlediği top
lantılar ve yapılan açıklamalar için Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca, aralık ayı içeri
sinde ayrılan sürelerin normal olduğu, keza muhalefet parti yetkililerine de kâfi zamanın 
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ayrıldığı görülmektedir. Hükümet olarak, demokrasinin sağlam ve kalıcı prensipleri arasında 
olması gerektiğine inandığımız şeffaflık anlayışı içerisinde şu hususları da belirtmek istiyorum : 

Hükümetimiz döneminde Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Hükümet ve Parlamen
to çalışmalarını, diğer haberlerde olduğu gibi, objektiflik anlayışı içerisinde sürdürecek ve sa
dece Hükümetin borazanı olmaktan çıkaracaktır. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, özerk 
çalışma düzeni içinde yapacağı haber değerlendirmesine göre tercihlerini belirleyecek, konu ve 
süreleri tespit edecektir. Muhtelif konularda yapılacak açık oturum ve benzeri programlarla 
da, vatandaşlarımızın belirli konularda siyasî partilerimizin görüşlerini öğrenme imkânı geniş 
şekilde, bugüne kadar uygulandığı gibi, uygulanmaya devam edecektir. 

Bildiğiniz gibi, Radyo ve Televizyon Kurumunun, Hükümetin borazanı olmasının ötesin
de, şeffaflığı, tarafsızlığı sağlayacak tarzda kullanılması için geçmiş dönemlerdeki şikâyetleri
mizi, haklı şikâyetlerimizi de gözönüne alarak, gerek Radyo ve Televizyon Kurumu Kanunun
da, gerekse Anayasada bir dizi düzenlemeyi de Yüce Meclisimizin huzuruna getirmek üzere
yiz, Böylece, bu tür tartışmaların kökten kesilmesi için, müessese olarak ne gerekiyorsa yapıl
masını sağlayacağız. 

Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Zaimoğlu, konuşmak istiyor musunuz efendim? 

RASÎM ZAİMOĞLU (Giresun) — Eve Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Zaimoğlu. 

RASlM ZAİMOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetin dev-
ralındığı tarihten, 31.12.1991 tarihine kadar TRT haber bültenlerinde İktidar ve muhalefet par
tileriyle Hükümete ayrılan sürelere ilişkin söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın Bakanımın da izah ettiği üzere, sadece aralık ayında Hükümete ayrılan sürenin 643 
dakika, Anamuhalefet Parti Liderine ayrılan sürenin 28 dakika olduğunu öğrenmekten büyük 
mutluluk duydum; sözlerime, bunu belirterek başlıyorum. 

Şimdi size, en önemli medya olan TV nedeniyle TRT'den bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi, 
ANAP'ın İktidarda olduğu dönemde muhalefet, devamlı olarak TRT'nin tarafsız olmadığını, 
yayınlarında hep ANAP'ı tuttuğunu, muhalefetin sesini hiç duyurmadığını, Anayasanın ve TRT 
Yasasının devamlı ihlal edildiğini ileri sürmekteydi. Biz iktidardayken, muhalefet liderlerinin. 
basına da yansıyan "Televizyon babanın çiftliği mi?", "TRT Libya televizyonuna döndü", "De-
mirel TRT'yi protesto etti", "Esperanto televizyonu" gibi sözlerinden oluşan çarpıcı başlıkla
rın bazılarından size pasajlar sunmak istiyorum. 

19 Temmuz 1990 tarihli Tercüman Gazetesi, başlık "Esperanto televizyonu" şeklinde 
"TRT'nin Türk vatandaşlarını Türk siyasetinden ve Türk siyasetçisinden kopardığını ve soğut
tuğunu öne süren Demirel, konunun Türk demokrasisi açısından büyük sakıncalar yarattığını 
söyledi. Demirel, vatandaşla aramızdaki köprüler yıkılmaya çılışılıyor. TRT yönetiminin her 
geçen gün biraz daha ucubeye dönüşen yasakçı tutumu ile yukarıdan aldığı emirler doğrultu
sundaki hareketleriyle, Türkiye, totaliter rejimlerle idare edilen Doğu Avrupa ülkelerinin bile 
gerisine düşürülüyor diye konuştu." 
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17 Mayıs 1991 tarihli Cumhuriyet Gazetesi: "Eğer kim muhalefetin samimi sesini kısma
ya kalkarsa, başına göğü yıkarız; yıkmaya kalkışmayan da namerttir. Bunların emrine uyacak 
idarecilere de sesleniyorum, dünyayı dar ederiz. Senin 31 saat konuştuğun yerde ben 5 saat 
konuştum; benim görevim halkı aydınlatmak. Niye halkı haberden doğrulan öğrenmekten mah
rum etmeye çalışıyorsun? Bu televizyon senin mi? Burası babanın çiftliği mi? Cevap istiyorum, 
'burası benim babamın çiftliği' diye açık açık söyle, bakalım halktan ne cevap alacaksın?" di
ye hesap soruyor; kimin sorduğunu herhalde anladınız. 

Şimdi ben size soruyorum : Sayın Başbakan, TRT sizin babanızın çiftliği mi? Bu kadar 
şikâyetçi olduğunuz TRT'yi niçin artık hiç eleştirmiyorsunuz? Herhalde TRT artık sizin malı
nız!.. Bu böyle de gitmez. 

Eskiden iddia ettiğiniz bu görüşlerinizi hep unuttunuz; Hükümet olunca şeffaflık getire
ceğinizi, Meclisin sesini TRT'den açık olarak duyuracağınızı ifade ettiniz. Bugün, TV yayınla
rı, çok kısa zamana kadar, Sayın Başbakanın hiçbir haber niteliği taşımayan, çadır tiyatrosu 
niteliğindeki ziyaretlerle dolmaktaydı. Muhalefete ait görüntü ve haberlere ya hiç yer verilme
mekte veya bir görünüp bir kaybolma misali verilmekteydi. 

Bir ay önceki araştırmamızda, Doğru Yol Partisinin ekrandan 93 saat yararlandığı, ANAP'ın 
aynı dönemde 3 saat yararlandığı sonucunu çıkardık. Yine, 21.1.1992 akşamı, 20.00 haberle
rinde, Sayın DemirePin tam 13,5 dakika canlı ve kendi sesiyle şovunu izledim; Sayın Mesut 
Yılmaz'ın görüşleri ise, yorum yapılarak 2 dakikada sunuldu. 

Yine, 24.2.1992 Pazartesi akşamı, haberlere monte edilen "Büyüteç" programında, 20.48'de 
başlayan Demirel şov tam 21.14'te bitti. Haberlerle beraber tam 29 dakika Sayın Demirel'i, 
1,5 dakika da Sayın Mesut Yılmaz'ı izledik. Buna, diğer bakanların yaptıkları konuşmalar ve 
görüntüler dahil değildir. Bu, televizyonun özerkliğine, yayıncılık ilkesine ve Anayasanın ilgili 
hükümlerine aykırıdır. Muhalefetin sesinin bu şekilde kısılması, Türk demokrasisine hiçbir fayda 
getirmez. Bu duruma mazeret olarak, TRT'nin bağımsız olduğu iddiası öne sürülemez; çün
kü, ekomomiyle ilgili genel görüşmenin Hükümetin emriyle canlı yayından kaldırılması olayı, 
hepimizce bilinen bir örnektir. 

Yine, Radyo-Televizyon Yüksek Kurulunun 30 Ocak 1992 tarihindeki TRT'yi eleştirisini 
aynen okuyorum : "Radyo-Televizyon Yüksek Kurulu, TRT'nin ana haber bültenini içerik açı
sından yetersiz bulurken, bültenlerde muhalefet partilerine daha fazla yer verilmesi gerektiğini 
bildirdi. Radyo-Televizyon Yüksek Kurulu, televizyonda düzenlenen açıkoturum programları
nın içerik açışından kamuoyu ve liderlere yeni bir şey getirmediğini, bu tür programlar için 
konu seçiminde daha duyarlı olunmasını önerdi. Radyo-Televizyon Yüksek Kurulu, Başbakan 
ve bakanların heyet kabullerinin, haber bültenlerinde genişşekilde yer almasını doğru bulma
dığını da TRT Genel Müdürlüğüne iletmeyi kararlaştırdı. Özellikle TRT'nin haber bültenleriy
le, açıkoturum programlarının eleştirildiği toplandıdan sonra Anadolu Ajansı muhabirine bil
gi veren Radyo-Televizyon Yüksek Kurulu yetkilileri, TRT'nin son zamanlarda yayınladığı ana 
haber bültenlerinde, Başbakan ve bakanların heyet kabullerinin geniş yer aldığı belirtilerek bu 
konuda TRT'ye, kanunda yer alan siyasî tarafsızlık ilkelerinin yeniden hatırlatılmasının benim
sendiğini söylediler." 

BAŞKAN — Sayın Zaimoğlu, TRT Yasasının tümü üzerinde görüşüyormuşsunuz gibi ge
liyor. Ben rica edeyim, son cümleyle bağlayın efendim. Ben, siz kendiliğinizden bırakırsınız, 
bitirirsiniz diye ikaz etmedim. Rica ediyorum... 
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RASİM ZAÎMOĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, son bir cümleyle sözlerimi bitirece
ğini; yalnız, burada ifade etmek istediğim şu : Radyo-Televizyon Yüksek Kurulunun sayın yet
kilileri TRT'yi eleştirmişler ve bu eleştiriyle ilgili bir yorum yapmışlar. Bu yorum, 30 Ocak 1992 
tarihlidir. Ben de bunu aynen okuyorum, çok kısa bir metindir. Tabiî, bunu bitireceğim. Şu 
anda bir cümlem kaldı, müsaade ederseniz bitireceğim. 

BAŞKAN — Rica edeyim, bir cümleyle... 
RASİM ZAÎMOĞLU (Devamla) — Muhalefet partileriyle ilgili haberlere daha fazla yer 

verilmesinin istendiğini de belirten yetkililer, haber niteliği taşıyan her türlü konunun bülten
lerde yer alması gerektiğini kaydederek, TRT'ye yönelik şikayetlerin bu yolla azaltılabileceği 
şeklindeki görüşlerin toplantıda ağırlıklı olarak dile getirildiğini bildirdiler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu şekilde demokrasiden bahsedemezsiniz; şeffaflık
tan, Meclisin sesinin TRT'den aynen yansıtılacağından da bahsedemezsiniz. Gelin, Anayasa
nın yayıncılık ilkelerine uyun; uyun ki, biz de size artık bu konuda her platformda tenkit etme
yelim. Sonra, yarın biz iktidar olursak aynı şeyleri mi yapalım? Bu konuda TRT'nin açık taraf
sızlığını ortaya koyun. 

Bu vesileyle, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Zaimoğlu, teşekkür ediyorum. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

3. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkömürü JCurumuna ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada, Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in, Türkiye Taşkö
mürü Kurumuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Derin hazır mı? Soru Sahibi hazır değil. 
Hükümet hazır mı efendim? Hükümet hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Karade
niz Bakır İşletmelerine İlişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu?.. Hazır. 
Sayın Hükümet?.. Hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. > • 
5. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya 'nın, Aydın Adnan Menderes Stadındaki tribün inşaatı

na ilişkin sorusu ve Devlet Bakam Mehmet Ali Yûmaz'tn cevabı (6/45) 
BAŞKAN — 5 inci sırada, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Adnan 

Menderes Stadındaki tribün inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Altınkaya hazır mı? Sayın soru sahibi burada. 
Hükümet burada mı efendim. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Cengiz Altınkaya 
Aydın ı 

Soru : 
ANAP iktidarı zamanında 10 bin kişilik ek tribün inşaatlarından Aydın Adnan Menderes 

stadında, her iki kale arkasına tribün inşaatları da planlanmış iken, bu inşaatların yürütülme-
diği tespit edilmiştir. Aydın Adnan Menderes Stadında planlanan tribünleri ne zaman yapmayı 
düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz, buyurun. 

DEVLET BAKANI MEHMET ALİ YILMAZ (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Aydın Adnan Menderes Stadyumu tribün tevsi inşaatının 1990 yılında yapımına ka
rar verilmiş ve zamanında yatırım programına dahil edilemeden, fonlardan ihale edilmiştir. 1990 
yılı içerisinde 1 milyar 492 milyon 500 bin lira harcanmış, 1991 yılı içerisinde de 2 milyar 050 
milyon TL olmak üzere, toplam olarak 3 milyar 542 milyon 500 bin TL harcanmıştır. Bakanlı
ğım döneminde Aydın Adnan Menderes Stadyumu tribün tevsi inşaatının 1992 yılı yatırım prog
ramına alınması, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına, 1992 yılı yatırım programı teklifi 
ile sunulmuştur. 1992 yılında devam edilip, 1993 yılında bitirilecek şekilde, 5 milyar TL proje 
bedeliyle teklif edilen iş, bütün yeni işlerin programdan çıkarılması nedeniyle, 1992 yılı yatırım 
programında yer almamıştır. Yaklaşık olarak yüzde 80'i tamamlanmış olan işe, yeni proje nu
marası alınarak, Bakanlığıma ait fon imkânlarıyla 1992 yılında yapımına devam edilecektir. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Altınkaya, cevap verecek misiniz?.. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) -^ Sayın Başkan, Sayın Bakana ilgileri için teşekkür edi
yorum ve sözlerini senet kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ediyorum. 

6. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Büyük Menderes projesi içindeki Sultan/ıisar ve 
Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/46) 

7 — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya 'ntn, Aydın-Denizli karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 

8. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'ntn, Aydın-Stol tipi lıavaalanının ne zaman hizmete 
açılacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/50) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya'nın, gündemin 6, 7 ve 8 inci sıra
larındaki soru önergeleri; İçtüzüğümüzün 97 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, bu Birle
şimde görüşülme imkânı olmadığından, ertelenmiştir. 

9. — Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış'ın, çekiç güce bağlı bir helikopterin PKK militan
larına yardım ettiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/51) 
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BAŞKAN — 9 uncu sırada, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Recep Kırış'in, çekiç güce 
bağlı bir helikopterin PKK militanlarına yardım ettiği iddiasına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Kırış?.. Soru sahibi hazır değil. 
Sayın Bakan?.. Hazır. 
Sayın soru sahibi, ikinci kez davete rağmen Genel Kurulda hazır bulunmadığı için, soru 

düşmüştür. 

10. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, istanbul Levent'te yapılan operasyonda öldürülen ve 
terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/52) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın, İstanbul Levent'te 
yapılan operasyonda öldürülen ve terörist olduğu iddia edilen bir vatandaşa ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü sorusu vardır. 

Sayın Kazan?.. Sayın soru sahibi hazır değil. 
Sayın Hükümet?.. Sayın Hükümet hazır. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 11 inci sırada, Ordu Milletvekili Sayın Şükrü Yürür'ün, tmar Bankasının 
mudilerine ödemede sıkıntı çektiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Yürür?.. Soru sahibi hazır değil. 
Sayın Hükümet?.. Hükümet hazır. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

12. — istanbul Milletvekili Osman Ceylan'tn, Çekiç Güç'e bağlı lıelikopterlerin bölücü terör örgü
tüne havadan destek sağlayıp sağlamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/55) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Osman Ceylan'ın, Çekiç Güç'e bağlı 
helikopterlerin bölücü terör örgütüne havadan destek sağlayıp sağlamadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Ceylan hazır mı efendim?.. -

YUSUF PAMUK (istanbul) — Sayın Başkan, soru sahibi Sayın Osman Ceylan şu anda 
Amerika'dadır; yani, Sayın Kültür Bakanıyla birlikte Amerika'ya görevli olarak gitmiş bulun
maktadır. O bakımdan Genel Kurulda bulunmamaktadır. 

BAŞKAN — Efendim, o zaman, şayet görevli olduğu hususu tespit edilirse, soru bir defa
ya mahsus olmak üzere ertelenmiş olacak. Görevli olduğu hususu tespit edilemezse, ikinci kez 
davet edilmiş olması ve bulunmaması hasebiyle soru önergesi düşmüş olacaktır. 

13. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, son bir yılda kaçırılan çocuklara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (0/57) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kesebir'in, son bir yılda ka
çırılan çocuklara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Kesebir?.. Sayın soru sahibi yok. 
Sayın Hükümet?.. Hükümet hazır. 
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Daha önce de soru önergesi için soru sahibinin davet edildiği, Genel Kurulda bulunmadı
ğı anlaşıldığından, bu defa, sözlü soru önergesi düşmüştür. 

14. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, bazı kurum ve kuruluşlarda çalışan memur ve isçi
lerin toplu Iıalde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/58) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Yozgat Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'un, bazı kurum 
ve kuruluşlarda çalışan memur ve işçilerin toplu halde işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü sorusu vardır. 

Sayın Orhon?.. Burada. 
Sayın Hükümet?.. Hükümet hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 
15. — Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Bağ-Kur üyesi vatandaşların sağlık sorunlarına 

ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 
BAŞKAN — Sayın Altmkaya'nın bir sorusu cevaplandırılmış olduğu için, bu 15 inci sıra

daki sorusu da İçtüzüğün 97 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre ertelenmiştir. 
16. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarım ilan eden Bosna-Hersek ile Makedon-' 

ya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü, soru önergesi (6/60) 
BAŞKAN — 16 ncı sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarını 

ilan eden Bosna-Hersek ile Makedonya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Gaffar Yakın hazır mı? Soru sahibi hazır değil. 
Sayın Bakan hazır mı? Bakan hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — Afyon Milletvekili Gaffar Ikkın'ın, 1492yılında ispanya'dan sürgün edilen Yahudilerin 

Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Kültür 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspan
ya'dan sürgün edilen Yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü 
nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Kültür Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Yakın hazır mı? Soru sahibi hazır değil. 
Hükümet hazır mı? Sayın Hükümet hazır. 
Bu soru için, sayın soru sahibi daha evvel de nida edildiği halde Genel Kurulda hazır bu

lunmamış; bu sebeple, İçtüzüğün 97 nci maddesinin son fıkrasına göre, soru düşmüştür. 
, 18. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492yılında ispanya'dan sürgün edilen Yahudilerin 

Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

BAŞKAN —18 inci sırada, Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspan
ya'dan sürgün edilen Yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü 
nedeniyle yapılacak faaliyetlere" ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Yakın hazır mı? Sayın soru sahibi hazır değil. 
Hükümet hazır mı? Sayın hükümet hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 
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19. —Afyon Milletvekili Halil ibrahim Ozsoy'un, Afyon ili Bolvadin ilçesinin il olup olmayaca
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergen (6/64) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Afyon Milletvekili Sayın Halil.İbrahim ozsoy'un, Afyon 
tli Bolvadin İlçesinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özsoy?.. Soru sahibi hazır değil. 
Sayın Hükümet hazır mı?.. Hükümet hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — izmir Milletvekili ilhan Kaya 'nın, Ştrnak ili Dereler Karakoluna PKK'nın yapmış oldu

ğu baskında kaybolduğu iddia edilen asteğmene ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
Nevzat Ayaz'm cevabî (6/65) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, İzmir Milletvekili Sayın İlhan Kaya'nın, Şırnak İli Dereler Ka
rakoluna PKK'nın yapmış olduğu baskında kaybolduğu iddia edilen asteğmene ilişkin Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Kaya hazır mı?.. Sayın soru sahibi hazır. 
Sayın Hükümet hazır mı?.. Sayın Hükümet hazır. 
Şimdi, sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delalet

lerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

İlhan Kaya 
İzmir 

Soru : 
Şırnak Dereler Karakoluna yapılan PKK baskınında kaybolan ye haftalardır haber alına

madığı ailesince bildirilen Asteğmen Kadir Yüksel ile ilgili olarak ne gibi bir işlem yapılmıştır? 
BAŞKAN — Hükümet adına, Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz; buyurun efendim. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; İzmir Milletvekili Sayın İlhan Kaya'nın, Sayın Başbakana yöneltilen, Şırnak Dereler 
Jandarma Karakoluna PKK terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda kaybolan Asteğmen 
Kadir Yüksel ile ilgili olarak ne gibi işlem yapıldığı konulu sorusuna, Sayın Başbakan adına 
cevap vermek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Şırnak Dereler'de konuşlandırılan jandarma komando bölüğüne, 24 Aralık 1991 günü, 
sayıları tespit edilemeyen, ancak 200 ila 250 kişi oldukları tahmin edilen PKK terör örgütü 
mensuplarınca yapılan saldırıda, 2 asteğmen, 1 astsubay ve 6 er şehit olmuş, 12 er yaralanmış, 
bu arada Asteğmen Kadir Yüksel teröristlerce kaçırılmıştır. Bu olayı müteakip, Asteğmen Ka
dir Yüksel'in nereye kaçırıldığı ve nerede bulunduğu yolunda güvenlik kuvvetlerince ve istih
barat örgütlerince gerekli her türlü araştırma yapılmıştır. Yapılan bu araştırmalar sırasında, j 
Asteğmen Kadir Yüksel'in Kuzey Irak'taki Metina bölgesinde bir kampta olduğu yolunda bazı i 
bilgiler alınmış, bu bilgilerin teyidi amacıyla çalışmalara devam edilmiş; özellikle olağanüstü '• 
hal bölgesinde konuyla ilgili olarak yapılan tüm istihbarı çalışmalar sürdürülmüş ve bazı ope
rasyonlara girişilmiş; ancak şu ana kadar asteğmen hakkında kesin bir delil elde edilememiştir. 
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Araştırmalar ve istihbarî çalışmalar ve bu arada alınan duyumlarla ilgili operasyonlara 
devam edilmektedir. Amacımız, tabiî ki, en kısa zamanda, Asteğmen Kadir Yüksel'in buluna
rak Türkiye'ye getirilmesi ve ailesine kavuşturulması istikametindedir. Bu istikamette de çalış
malar sürdürülmektedir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Sayın Kaya, buyurunuz efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İLHAN KAYA (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın Bakanımın vermiş olduğu bilgilere teşekkür ediyorum; ancak, soru önergemi verdi
ğim sırada kaçırılan asteğmenin ailesiyle yapmış olduğum görüşmede, Diyarbakır'ın Milliyet 
Gazetesi muhabirlerinden Şehmus Çakan tarafından kendilerine telefon açıldığını ve kendisi
nin, istenildiği anda kaçırılan asteğmenle görüşme yapılabilme olanağı sağlayabileceğini beyan 
etmiştir. Bu konuda Sayın Bakanımızın dikkatlerini çekiyor, teşekkür ediyor, saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaya. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

21. — istanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coskun'un, köprü geçiş ücretlerine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı 'mn cevabı (6/66) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, İstanbul Milletvekili Sayın Kadir Ramazan Coşkun'un, köprü 
geçiş ücretlerine ilişkin Başbakandan sorusu vardır. N 

Sayın Coşkun hazır mı?.. Soru sahibi hazır. 
Sayın Hükümet?.. Hazır. 
Şimdi, soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kadir Ramazan Coşkun 

İstanbul 

Soru : 
Genel seçimler sırasında yer alan vaatleriniz arasında köprü geçiş ücretlerini de yarı yarı

ya indireceğinizi beyan etmiştiniz. Bugüne kadar vaadinizle ilgili bir işlem yapılmamıştır. İs
tanbullu hemşerilerimizin merakını sebep olan bu indirimi ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Hükümet adına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı; 
buyurunuz efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; İstanbul Milletvekili Sayın Kadir Ramazan Coşkun arkadaşımızın 
Sayın Başbakana yöneltmiş olduğu sözlü soruyu cevaplamak üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 
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Değerli arkadaşımız, İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerine uygulanan 
geçiş ücreti tarifelerinin ne zaman düşürüleceğini soruyor. İstanbul'un Boğaziçi ve Fatih Sul
tan Mehmet Köprülerinde halen uygulanmakta olan geçiş ücretleri bugüne kadar, bildiğiniz 
gibi, her yılın başında günümüz koşullarına göre periyodik bir biçimde ayarlanmakta iken, 
Koalisyon Hükümetimiz kendi dönemi içinde, bugüne kadar böyle bir uygulamaya gitmeye ge
rek duymamıştır. Tabiî, köprü geçiş ücretlerinin artınlmayıp aynı düzeyde tutulması, geçen yıl
kı, enflasyon da hesaba katılırsa, gerçekte, vatandaşlarımız açısından bir indirim anlamına da 
gelmektedir. Ama, benim özellikle üzerinde durmak istediğim nokta şudur : Bu vaatler, değer
li arkadaşımızın da sorusunda belirttiği gibi, seçim öncesinde partilerin tek başına iktidara ge
lecekleri düşüncesiyle vermiş oldukları vaatlerdir; Hükümet programında, Hükümetin kurul
ması öncesindeki protokolde bu şekilde bir beyan söz konusu edilmemiştir; ama, değerli arka
daşımızı rahatlatmak için şunu söyleyeyim : Şu anda böyle bir ayarlama düşünmüyoruz. 1991 
yılı başında yapılmış olan ayarlama, geçmiş hükümetin yapmış olduğu ve yeni hükümet tara
fından da uygulanan tarife birbuçuk yıla yakın bir süredir devam etmiş oluyor. 

Kendilerine bu bilgiyi arz etmek isterim. Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Coşkun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ko

nuşmama başlamadan önce, hepinizi en samimi duygularımla selamlıyorum. 
Ben, az da olsa, bu kürsüde Sayın Bakanımın yaptığı konuşmaya üzüldüm; çünkü, Sayın 

Bakanım burada, iktidara tek başına gelindiği zaman vaatlerin tutulacağını bildirdi; ama, ne
rede ve ne zaman konuşulduğunu bilmediğimiz bazı meseleler bu Meclise, bu kürsüye geldi 
ve birkaç kişinin milyarlarca borcu burada silinebildi. Ben, Sayın Bakanımın, bu kürsüye gel
diğinde Anavatan Partisi Grubuna dönerek, "Siz,-milletin malını millete sattınız ve sekiz sene 
boyunca bu köprüde gelenden gidenden para aldınız, bugün biz iktidara geldik, yüzde 50 indi
receğimiz bu köprü ücretlerini kaldırıyoruz" demesini beklerdim. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Başbakanıma sesleniyorum : Genel seçimlerden önce çarşaf çarşaf 
ilanlar vereceksiniz ve "İktidara geldiğimizde köprü ve otoyol ücretlerini yarı yarıya indireceğiz" 
diyeceksiniz... Bugün, o köprü ve otoyollardan geçerken ücret ödeyen insanların, her gün çık
tığınız, bazen de oyun havalanyla çıktığınız televizyon ekranında sizleri seyrederken ne düşün
düklerini lütfen vicdanlarınızda değerlendiriniz. 

Sayın Başbakanımın bu sözünde durmasını bekliyorum; aksi takdirde, iktidara gelmedik
lerine inanacağım. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkun. 
12. — istanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, Çekiç Güç'e bağlı Mikopterlerin bölücü terör örgü

tüne havadan destek sağlayıp sağlamadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/55) (Devam) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şu hususu Genel Kurulun bilgisine arz etmek zorunda

yım : > 
Bu arada yaptığım araştırmada, İstanbul Milletvekili Sayın Osman Ceylan'ın izinli ve gö

revli olduğuna dair bir belgeye tesadüf olunamamıştır. Bu sebeple, Sayın Ceylan'ın sorusu İç
tüzüğümüzün 97 nci maddesinin son fıkrasına göre düşmüştür. Zabıtlara böyle geçmesini rica 
ediyorum. 
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22. — izmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık mesleğini bırakıp bı
rakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın Cengiz Bulut'un, Bakan olduktan sonra avukatlık 
mesleğini bırakıp bırakmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bulut hazır mı? Sayın Bulut hazır. 
Sayın Hükümet hazır mı? Sayın Hükümet hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim ozsoy'un, Afyon-Şuhut Sağlık Mes
lek Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Özsoy hazır mı? Sayın özsoy hazır değil. 
Sayın Hükümet hazır mı? Sayın Hükümet hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN -1- Manisa Milletvekili Sayın Ekrem Pakdemirli'nin, 1992 yılı için açıklanan 
dolar kuruna ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Pakdemirli hazır mı efendim? Soru sahibi hazır değil. 
Sayın Hükümet hazır mı efendim? Hükümet hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 
Değerli milletvekilleri, soru sahiplerinin ve Sayın Hükümetin ilgili bakanının burada ha

zır olup olmadığını doğru tespit edebilmemiz için, soruların, gerek sayın milletvekillerince, ge
rekse Sayın Hükümet üyelerince dikkatle takip edilmesini rica ediyorum. 

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

BAŞKAN — içel Milletvekili Sayın Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durduruldu
ğu iddia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Yücelen hazır mı? Soru sahibi hazır değil. ' 
Sayın Hükümet hazır mı? Hükümet hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

26. —içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

BAŞKAN — tçel Milletvekili Sayın Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Yücelen hazır mı? Soru sahibi hazır değil. 
Sayın Hükümet hazır mı? Hükümet hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

27. —istanbul Milletvekili Osman Ceylan'ın, istanbul Büyükşehir Belediyesinde sahte evrakla pa
ra çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu önergesi (6/72) 
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BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Osman Ceylan'tn, İstanbul Büyükşehir Belediye
sinde sahte evrakla para çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ceylan? Soru sahibi hazır değil. 
Sayın Hükümet hazır mı? Hükümet hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

28, — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel bir bankadan 
çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü sofu önergesi (6/73) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda 
özel bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Kahveci hazır mı? Soru sahibi hazır değil. 
Sayın Hükümet hazır mı? Hükümet hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

29, — Çorum Milletvekili Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, bazı basın organlarında yer alan zina
nın suç olmaktan çıkarılacağına dair bir haberin doğru olup olmadığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/74) 

BAŞKAN — Çorum Milletvekili Sayın Mustafa Ateş Amiklioğlu'nun, bazı basın organ
larında yer alan zinanın suç olmaktan çıkarılacağına dair haberin doğru olup olmadığına iliş
kin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Amiklioğlu hazır mı? Soru sahibi hazır değil. 
Sayın Hükümet hazır mı? Sayın Hükümet hazır. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir, 

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

BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sayın Mümin Gençoğlu'nun, günlük bir gazetede yer alan 
"Müthiş İtiraf" başlıklı habere ilişkin İçişleri Bakanından sorusu,vardır. 

Sayın Gençoğlu hazır mı? Soru sahibi hazır değil. 
Sayın Hükümet hazır mı? Hükümet hazır. ! 

Soru, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre düşmüştür. 

31, — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü iddiasına ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

BAŞKAN — Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü 
iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Yakın hazır mı? Sayın Yakın burada. 
Sayın Hükümet? Hükümet hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın, din görevlilerinin kadro ve 
atama sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
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Sayın Elkatmış hazır mı? Soru sahibi hazır değil. 
Sayın Hükümet hazır mı? Hükümet hazır. 
Soru, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre, düşmüştür. 
33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ilinde orman alanında Bakanlık teşkilat

lanmasına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/78) 
BAŞKAN — Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in, Kütahya tünde orman alanında 

Bakanlık teşkilatlanmasına ilişkin Orman Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Derin hazır mı? Soru sahibi hazır değil. 
Sayın Hükümet hazır mı? Hükümet hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 
34. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergczen'in, Çekiç Güç'le ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/79) -
BAŞKAN — Bitlis Milletvekili Sayın Zeki Ergezen'in, Çekiç Güç'le ilgili bazı iddialara 

ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
Sayın Ergezen hazır mı? Soru sahibi hazır değil. 
Sayın Hükümet hazır mı? Hükümet hazır. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere, ertelenmiştir. 
35. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'nun, Artvin Devlet Hastanesinde görevli bir dokta-

ra ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 
BAŞKAN — Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastane

sinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Hatinoğlu? Hazır. 
Sayın Hükümet hazır mı? Sayın Hükümet hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. ' 
36. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu 'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapısına ilişkin Maliye 

ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 
BAŞKAN — Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük Ka

pısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu vardır. 
Sayın Hatinoğlu hazır mı? Hazır. 
Sayın Hükümet hazır mı? Hükümet hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. . ,' 
37. — Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaştırma Ba

kanından sözlü soru önergesi (6/82) 

BAŞKAN — Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu hazır mı? Soru sahibi hazır değil. 
Sayın Hükümet hazır mı? Hükümet hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

38. •— Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu 'nun, Artvin ilinde küçük sanayi sitesi kuru
lup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

BAŞKAN — Arvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin tlinde küçük sa
nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 
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Sayın Hatinoğlu hazır mı? Soru sahibi hazır. 
Sayın Hükümet hazır mı? Sayın Hükümet hazır değil. 
Soru ertelenmiştir. 

39. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ili Hopa-Borçka Cankurtaran Tüne
line ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nm cevabı (6/84) 

BAŞKAN — Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin tli Hopa-Borçka 
Cankurtaran Tüneline ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Hatinoğlu hazır mı? Soru sahibi hazır. 
Sayın Hükümet? Hükümet hazır. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
28.1.1992 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Artvin İlini Erzurum ve Kars'a bağlıyan Hopa-Borçka arası Cankurtaran Tüneli uluslara
rası taşımacılıkta ve Çoruh vadisinin gelişmesi için çok büyük önem arz etmektedir. 

Bu nedenle; 

1. Etüt araştırmaları yapılan Hopa-Borçka Cankurtaran Tünelinin yapımını ve ihalesini 
1992 yılı içerisinde düşünüyor musunuz? 

2. Elektrik Etüd İdaresince tüm etüt projeleri tamamlanan, kademeli Artvin-Yusufeli, 
Çoruh barajlarının ilk ihalesini ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? 

3. Karayollarına bağlı Ardanuç-Dere yolunun yapımını ne zaman ihale etmeyi düşünü
yorsunuz? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplamak üzere, Hükümet adına, Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur 
Kumbaracıbaşı; buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; değerli arkadaşımız Süleyman Hatinoğlu'nun sorularını yanıtlamak 
istiyorum. 

Sayın arkadaşımızın birinci sorusu, etüt araştırmaları yapılan Hopa-Borçka Cankurtaran 
Tünelinin yapımını ve ihalesini içeriyor. Bu konu, daha önce gündeme getirilmiş soru olarak 
bize -Bakanlığımıza- defaatle iletilmiştir. Artvin Milletvekili Sayın Hasan Ekinci de aşağı yu
karı bu konularla ilgili olarak, sorular tevcih etmiştir; ama, ben, arkadaşlarımıza tekrar bilgi 
vermek istiyorum. 

1992 yılı birim fiyatlarıyla yapım bedeli yaklaşık 180 milyar Türk Lirası olan ve Hopa-
Borçka yolu üzerinde yapımı düşünülen 6 300 metre uzunluğundaki Cankurtaran Tünelinin 
projesi tamamlanmıştır; ancak, bu yıl kaynakların kısıtlılığı nedeniyle bu konuda yeterince öde
nek ayrılamayacağı için, ihale ile ilgili çalışmalar önümüzdeki yıl içinde yapılacaktır. Aynı bil
giyi Sayın Ekinci'ye de bu vesileyle arz etmiş olayım. 
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Diğer soru, Elektrik Etüt İdaresinin etüt projelerini tamamladığı, Artvin-Yusufeli ve Ço
ruh barajlarının ihalesi ile ilgilidir. Söz konusu işin kesim projelerinin yapım çalışmaları sür
dürülmektedir. ilgili idarece bitirilmesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüze intikal etti
rilmesi halinde, bu konuyla ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır. Henüz bu işin Elektrik Etüt 
İdaresinden Devlet Su İşlerine intikali yapılmamıştır. 

Değerli arkadaşımızın, Karayollarına bağlı' Ardanuç-Dereyolu ile ilgili sorusuna da yanıt 
vermek istiyorum. Ardanuç-Yalnızçam, Ardahan-Göle Projesinin, toplam 74 kilometre uzun
luğunda olan il yolunun, Ardanuç'tan itibaren 20 kilometrelik kesimi etüt edilmiştir. Proje ça
lışmaları sürüyor. Sayın Ekinci de bu konu ile ilgilenmekte idi. Bu konu üzerinde biz de hassa
siyetle duruyoruz. Bitimini müteakip, sağlanacak ödenekler nispetinde çalışmaları sürdürece
ğiz. Ayrıca, söz konusu Ardahan-Göle yolunun -Yalnızçam, Karayolları 10 uncu Bölge hudu
dunun Trabzon kesimindedir- etüt ve aplikasyon çalışmaları da tamamlanmıştır ve 1992 yılı 
yatırım programının il yolları global projesi kapsamına dahil edilmesi söz konusu olmuştur. 

Bu bilgileri değerli arkadaşlarımıza arz eder, saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ediyoruz. 
Sayın Hatinoğlu, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Baka

na, olumsuz da olsa, sorum üzerinde gerekli cevabı verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. 
Yalnız, şunu peşinen ifade etmek istiyorum; tabiî ki, burada herkes, demokrasinin gereği 

olarak, soru sorma ve cevap verme hakkına sahiptir. Ben, falan milletvekili arkadaşımın bu 
konuyu -parti adına veyahut da Artvin adına Sayın Ekinci'nin ismini kullandılar- takip edip 
etmediğini sormadım. Tabiî ki, onun da görevi, takip etmektir, benim de görevim takip etmek
tir; ancak onun da bu konuyu takip ettiğine dair, Sayın Bakanın politik bir mesaj vermesine 
gerek yok; çünkü, Sayın Ekinci'nin bu politikayı takip edip etmediğini Sayın Bakan acaba bi
liyor mu? 

Sayın Bakanım, siz Bakansınız, 15 Ocak tarihli "Artvin Sesi" ve Artvin Serhat" gazetele
rini lütfen mahallinden isteyin* Gerek Borçka-Hopa tünelinin ve gerekse Yusufeli İlçesine bağ
lı ve Borçka arasında olan Çoruh Nehri vadisindeki barajların kademeli bir şekilde, bu yıl için 
ihale edileceğini sayın milletvekili arkadaşımız bu gazetelerde beyan etmiştir; ancak, ben, dev
leti ve yönetimi çok iyi bildiğim, ödenek imkânlarınızın da ne derece olduğunu bildiğim için 
gerekli araştırmaları yaptım. Ancak, vatandaş, halen, geçmişte olduğu gibi, devamlı olarak kan
dırılmaktadır. Bu nedenle, bunlar gerçekten yapılacaksa, basına beyanat verelim; ama, yapıl
mayacaksa, halkı önce ümitlendirip, sonradan da hayal kırıklığına uğratmamıza gerek yok. 
Elbette ki, benim de, iktidar mensubu olan milletvekilimin de arzusu, muhakkak ve muhak
kak, Artvin için bir iki iş yapmaktır. Hatta, bu gibi, herkesin yararlanabileceği bir hizmeti hal
ka sunabilmek en büyük idealimizdir. Bu konuda bir ayrıcalığımızın olması mümkün değildir. 

Hopa Limanının 180 milyar lira civarında bir ödeneğe ihtiyacı olduğunu biliyorum ve 
6 300 metre uzunluğundaki bu tünel bittiği zaman, Türk ekonomisine katkısıyla beraber tah
min ediyorum ki, kendini 2 yıl içerisinde amorti de edecektir. Yörede 20 kilometrelik bir dağ 
yolu tırmanılmaktadır. Bu nedenle, diğer illere nazaran bu tünelin yapımı daha çok önem taşı
maktadır. Çünkü, bölgede kara taşımacılığını aşağı yukarı günde 500 TIR'la İran hududuna 
bağlayan Hopa Limanından, büyük çapta kara nakliyeciliği yapılmaktadır. Bunun için de, bu 
tünelin muhakkak ki, en kısa zamanda temelinin atılarak inşaatına başlanmasını Sayın Bayın
dırlık Bakanından özellikle talep ediyoruz. 
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Ayrıca, Elektrik Etüt İdaresince yıllardır tüm işlemleri tamamlanan; ancak, bu konuda 
Artvin'le bazı yazışmaların yapılarak, Yusufeli'ne gerekli yatırımların yapılmamasını öneren 
yazılar da vardır. Yusufeli halkı şu anda tedirgindir, yatırım yapamamaktadır, bina yapama
maktadır. Bu vadi içerisinde nerelere baraj yapılacağı nerelere yapılmayacağı konusunda he
nüz kuşkular vardır. Yalnız, kesin olarak bildiğimiz şudur ki, etütler tamamlanmıştır, en azın
dan, vatandaşa bir mesaj olarak hangi barajların yapılıp hangilerinin yapılmayacağının belir
tilmesi gerekir. Kademeli olarak yapılacak 10 baraj vardır. 

Şunu da vurgulamak isterim : Türkiye'de, son yıllarda yapılan tüm etüt çalışmalarına gö
re* enerji üretimi bakımından, en yararlı suların, Artvin-Çoruh Nehri vadisinde olduğu tespit 
edilmiştir. Maliyet bakımından çok daha ucuza mal olacağından bunu da Sayın Bakanın çok 
ivedi olarak ele almasını ve göç erozyonunun devam ettiği, işsizliğin devam ettiği Artvin'de, 
bu gibi, küçük de olsa, bir yatırımın 1992 yılı içinde yapılmasını beklerken, maalesef, bunu 
da göremedik. Ancak, Sayın Bakanım, "karayollarına bağlı Ardanuç-Dere yolunun yapımı için 
gerekli çalışmaları ve etütleri yapıyoruz" diye bir ifade kullandılar; fakat, Artvin Valiliğine 
yazılan bir yazıyı, Artvin Valiliğinde gördüm. Gördüğüm yazıda, "Bu yıl kendi imkânlarımız
la inşaatına başlayacağız" diye bir cümle vardı. Bunun hangi devlet ciddiyetiyle bağdaştığını 
pek anlayamadım. Devletin bu gibi yatırımlarda bir programı, bir ödeneği olur. Bunu prog
ramda görmüyoruz. Programda olmadığını Sayın Bakanın kendileri ifade ettiler. Bunun öde
neğinin olmadığı da açıkça ortadadır. 

Netice olarak benim söylemek istediğim şudur : Büyük yatırımlar, toplumun ve devletin 
orada yaşayan ve yaşamayan tüm insanların menfaatma olacak hizmetlerdir; tüneldir, enerji
dir, yoldur. Bunlar, topluma kaçınılmaz hizmetlerdir. Bu gibi konularda halka gerçek mesaj 
verilmesini talep ediyorum. 

Sayın Bakanın da kendisine önerdiğim, bu üç konuda, mademki diğer milletvekili arka
daş da üzerinde titizlikle duruyor, iki ortak iktidar taraftarları olarak şu basına verdikleri be
yanattaki vaatleri bir an önce gerçekleştirmeye, yerine getirmeye davet ediyor, saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatinoğlu. , 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, sayın hatip, sözlü soruyla ilgili konuşurken, 

ismimden bahsederek, "vatandaş aldatılmıştır" şeklinde ifade kullanmıştır; benim için cevap 
hakkı doğmuştur, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, zaptı getirtip inceleyeyim efendim. 
Sayın milletvekilleri, soru cevaplandırılmıştır. 
Genel Kurulun evvelce almış olduğu karar gereği, sözlü soru önergelerinin'cevaplandırıl

ması için ayrılan bir saatlik süre tamamlanmıştır. 
Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler, kısmına ge

çeceğiz; ancak, hem Hükümetin hem Komisyonun huzurda bulunmasını sağlamak amacıyla, 
saat 17.35'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.22 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 17.38 

BAŞKAN : Başkanvckili Yasin Hatiboğlu 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

,—_ e 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 64 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır. 
Sayın milletvekilleri, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di

ğer İşler" kısmına geçiyoruz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 208, 
385, 419 ve 454 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve Millî Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe 
Komisyonları Raporları (1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 1/213) (S, Sayısı :35) (1) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının... 

HASAN EKtNCt (Artvin) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Ekinci size, birleşime ara vermeden önce, zabıtları getirtip inceleyece
ğimi, şayet sataşma olduğu kanaatine varırsam söz vereceğimi ifade etmiştim. Müsaade buyu
runuz, zabıtlar kolay gelmiyor, şu ana kadar da gelmedi, ama gelecek. O nedenle birleşimi ka
patmadan önce zabıtları inceleyeceğim size söz verip veremeyeceğim hususunu ifade edeceğim 
efendim. 

Sayın milletvekilleri, 1 inci sıradaki Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Ka
rarnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 208, 385, 419 ve 454 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameler ve Millî Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporlarının görüşmelerine 
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır. 
Sayın Hükümet?.. Hazır. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler daha önceki celselerde tamam

lanmış, maddelerine geçilmesinin oylamasında kalınmış idi. 
Şimdi tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

(1) 35 S. Sayılı Basmayazı 26.3.1992 tarüıli 62 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
(13.2.1983 tarihli ve 179 sayılı, 8.6.1984 tarihli ve 208 sayılı, 23.10.1989 tarihli ve 385 sayılı, 

9.4.1990 tarihli ve 419 sayılı, 28.8.1991 tarihli ve 454 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin', 
değiştirilerek kabulü hakkında Kanun Tasarısı) 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç . > ' ' . 

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; Anayasa,' 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 
sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim 
hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine 
ilişkin esasları düzenlemektir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, grupları ve şahısları adına söz almak isteyen var mı? 

AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) — Sayın Başkan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Cemil Tunç; buyurun. 

RP GRUBU ADINA AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; zabıtlardan da anlaşıldığı gibi, bu tasarı görüşülmeye başlandığı zaman tümü üzerinde 
sadece ANAP Grubu söz almış, diğer grupların söz almalarına belki de imkân kalmamıştı. 
İşte ben bu fırsattan istifadeyle vaktimin imkânı nispetinde kanun tasarısının tümü üzerinde 
durmak istiyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kanun tasarısının genel gerekçesinde şöyle deniliyor; "Böylece, Ba
kanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı gelişmelerin ve teşkilatlanma kural ve ilkelerinin 
çok gerisinde, işlemez ve ihtiyaçları karşılayamaz hal almıştır. Bugüne kadar istenen seviyede 
düzenleme yapılamamıştır." Bunların hepsi doğrudur. Acaba, önümüzdeki tasarı bu tıkanıklı
ğı giderebilecek mi? Ben buna inanmıyorum; çünkü, hepsini okudum, inceledim, gördüm ki, 
şekil değişikliğinden başka bir şey değildir. İşin ruhî yönü, yani özü tamamen ihmal edilmiştir. 
Siz istediğiniz kadar değişiklik yapın, eğer işin özüne inemezseniz verim almanız mümkün ol
mayacaktır. Hâlâ başını açmadığı için eğer bizim eğitim kurumlarımızda, okuyamayan veya 
yurttan atılan öğrencimiz varsa, şekil değişiklikleriyle bu tasarıdan bir netice almak mümkün 
değildir. 

Sayın milletvekilleri, tarih süreci içerisinde eğitim ele alındığında; sosyal, ekonomik, ida
rî, siyasî ve dinî yapımızın eğitimle çok yakın ilişkisi olduğu görülecektir; çünkü, ekonomik, 
siyasî, sosyal ve dinî yapımızın temel taşları insandır. Eğitim de, kişinin her yönden gelişmesi
ne yönelik olan ve belli bir amacı taşıyan faaliyet olarak tanımlanmaktadır. Eğitim, hayat bo
yu süren bir olgudur. Şayet, kusurlu bir eğitim sonunda yetersiz insan yetiştiriliyorsa, o toplu
mun, yukarıda işaret edilen ana unsurları da eksik demektir. Yoksa, ne sosyal ne siyasî ne eko
nomik, ne idarî ne de dinî yapı kendiliğinden teşekkül etmemektedir. 

Genel hatlarıyla kısaca tarifine işaret edilen eğitimin, 21 inci Asrın şafağının söktüğü şu 
günde, Türkiye'deki, özellikle son 70 yıllık durumu nedir? Türk eğitimi, insanı, çağın ne fazla 
içinde ne fazla dışında, her şeyden bir miktar bilerek; fakat, hiçbir şeyi tam bilmeyerek hayata 
hazırlamaktadır. 
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Her ülkenin kendine has bir eğitim sistemi vardır. Biz buna kısaca milletlerin mektebi, 
yani okulu diyoruz. Bu mektep, ders program ve müfredatı, disiplini; örf, âdet, anane ve yarı
nını teslim edeceği.yani yetiştireceği neslin siluetinin ana hatları, hatta binaların imar şekliyle 
. öteki milletlerden farklıdır. 

Bu düşünceden hareket ederek, Türk mektebine baktığımız zaman, yukarıda da kısaca 
işaret edildiği gibi, yaklaşık 300 yıldan beri öyle bir insan tipi Üretmektedir ki, ne amacı, ne 
fiziği, ne de ruhî silueti belirsiz, her taraftan kendini yabancı kuvvetlere teslim etmiş, idealsiz, 
düşüncesiz bir insan tipi ortaya çıkmıştır. Bugün, idarî, sosyal, ekonomik ve maneVî yapımız 
bu eğitimin sonunda oluşmuştur. 

Sayın milletvekilleri, çok ilginçtir, bugün, eğitim denilince çağrıştırdığı ilk kavram, prob
lem olmaktadır. Halbuki, bu iki kavram, taşıdıkları nosyon bakımından, biri ötekine zıt İki 
kavramdır. Tezatlar ülkesi Türkiye'de, bu anormallik de böylece normalleştirilmiştir. Eğitimin, 
çözümler üretmesi gerekirken, problem üretmesi, sömürge ülkelerinde ve sadece bizde olan bir 
olgudur. 

Eğitimin önünde çözüm bekleyen meselelerine bakmadan önce, eğitim ve eğitim sistemi 
kavramlarının ayrı ayrı başlıbaşına birer kavram olduklarını belirtmekte yarar görüyorum. 

Türk mektebinin özünde duran problemler şunlardır : öğretmen seçilmesi, yetiştirilmesi 
ve istihdamı; Türkçe eğitimii ders kitapları, yabancı dil eğitimi, sınıf geçme ye imtihan sistemi, 
üniversite önünde yığılma, nüfus artışına paralel sınıf sayısının yetiştirilememesi, özel okullar 
ve dershaneler, 0-6 yaş arası okul öncesi eğitimi -ne yazık ki, bu yaş grubundaki çocuklarımıza 
eğitimi, Türkiye'de, Susam Sokağı vermektedir. O Susam Sokağı ki, Türkiye'nin neresinde ol
duğu belli değil; o Susam Sokağı ki, orada gitardan başka saz yoktur; o Susam Sokağı ki, Noel 
Babadan başka büyük yoktur; o Susam Sokağı ki, yılbaşından başka bayram yoktur- özürlü
lerin eğitimi, azınlık okulları, yurt dışındaki işçi çocuklarının eğitimi -ki, şunu da ifade etmek
te fayda görüyorum : Yurt dışındaki çocuklarımızdan 5 bjn kişiye yaklaşık olarak ancak 1 öğ
retmen düşmektedir- yükseköğretim, bir de modern ve çağdaş eğitim teknolojilerinin eğitimde 
kullanılması. 

Yukarıda başlıklar halinde verdiğim problemler, hepimizi çok; ama, çok yakından ilgilen
dirmektedir. Çözümü konusunda, ülkenin bir gün bile zaman kaybına tahammülü yoktur. Hal
buki, bu problemlerin çözümü yerine, siyasî iktidarlar, bu problemleri, siyasî ikbal malzemesi 
olarak kullanmak suretiyle, yeniden problem üretmişlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir hastalığın tedavisinin yapılabilmesi için, gerekli olan, 
uzman bir hekim tarafından sağlam bir teşhis koymaktır. Şayet, hastalığa isabetli bir teşhis 
konmazsa, tedavi sonuçsuz kalır. Yukarıda sayılan ve sayamadığımız pek çok problemi bünye
sinde barındıran ve şu anda tam anlamıyla işlerliğini yitirmiş bulunan Türk mektebinin prob
lemlerini çözmek için, problem kaynaklarının çok iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Bu prob
lemlerin, bize göre, dört ana kaynağı vardır : 

1. Türk mektebi bilimsel eğitim araştırmalarından yoksundur, 
2. Eğitim politikalarının tespitinde sosyal yapıyı oluşturan hiçbir kesimin görüş, düşün

ce, arzu, istek ve oyları alınmamaktadır. ı 
3. Yürürlüğe konulan eğitim faaliyetlerinin sonucu değerlendirilmemektedir. 
4. 60 milyonluk bir ülkenin geleceği demek olan eğitimin tüm sorumluluğu siyasî otorite

nin iki dudağı arasına verilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, eğitim, toplumun bütün kesimlerini ilgilendirdiği için, gündemdeki 
yerini sürekli korumuştur, îster görevi olsun ister olmasın, eline kalemi, mikrofonu alan her
kes bu konunun uzmanı kesilmiştir ve bunlar tarafından farklı çözümler üretilmiştir. 

Uzmanlık asrında yaşadığımız halde, nedense, eğitimde, uzman görüşüne iltifat edilme
mektedir; bu konuda genellikle şûra ve komisyonlara önem verilir. Halbuki, gerek şûra ve ge
rekse geçici olarak oluşturulan komisyonların bilimsel yönü yoktur; hissiyat ve siyasî düşünce 
hâkimdir. 

Peki, eğitim sisteminde kalıcı bir çözüm nasıl sağlanabilir? Bunun için yapılacak en akılcı 
ve bilimsel yol, eğitim sisteminin, bugünkü işlevini yitirmiş hantal bünyeden kurtarılarak, bi
limsel araştırmaya dayalı, toplumun bütün kesimlerinin iştirakiyle belirlenen eğitim politikala
rı üreten ve yürürlüğe koyan, yürürlüğe koyduğu eğitim politikalarının sonucu periyodik ola
rak kontrol ve denetleyebilecek bir bünyeye kavuşturulması olacaktır. 

Kısaca, Türk eğitiminin, bugünkü eğitim sisteminden hiçbir yapı malzemesi almadan, ye
niden imar edilmesi gerektiğine inanıyor, hepinize saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tunç, teşekkür ediyorum. 
SHP Grubu adına, Sayın Köklü; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. ' 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Ka

nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair 208, 385, 419 ve 454 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler hakkında Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına görüşlerimi sunacağım. Konuşmamda, daha ziyade, 2 nci maddenin 
lehinde ve daha iyi işletilmesi yönünde görüşlerimi sunmaya çalışacağım. 

Millî Eğitim Bakanlığında görevli öğretmen ve yöneticilerin denetimi, çeşitli yönleriyle, 
tatmin edici olmaktan uzaktır, özellikle, 1980 sonrası teftişler ve soruşturmalar inandırıcılık
tan yoksun, sübjektif yargılara dayalı olarak yürütülmüştür. Müfettişler bu kurumun gerektir
diği formasyondan uzaktır. Müfettiş atamaları politik ölçülere ve tercihlere dayandırılmıştır. 
Aynı konuyla ilgili eleştirilerde, denetimler sırasında öğretmenlerle ilgili asgarî müşterek yok 
denecek kadar azdır. Bir müfettişin bunu kesinlikle böyle yapın dediğini, bir başka müfettiş 
kabul etmemektedir. Denetimlerdeki tavırlar öğretici, motive edici olmak bir yana; öğretmen 
ve yöneticiyi işinden soğutucu, şevkini kırıcı, boş verici olmaya iten biçimdedir. Nitelikten çok 
nicelikler üzerinde durulan denetimlerde öğretmen ve yöneticilerin insiyatif kullanabilmelerini 
teşvik bir yana; bu tür durumlara hoşgörüsüz yaklaşılmaktadır. Verilecek raporların işlevsellik 
taşımadığı, taşısa bile çifte standartlı yaklaşımlarla yine hiçbir şeyin değişmeyeceği anlayışı hâ
kimdir. 

Okul müdürlerinin, öğretmenlerin derslerine girmelerinin ve bunu sicile yansıtmalarının 
da yararsız olduğu, giderek bu tür denetimlerin öğretmene saygısızlığa dönüştüğü görülmekte
dir. Okulun kapanacağı gün derse girip, öğretmenden ders anlatmasını istemek; onbeş gün sonra 
emekli olacak öğretmenin dersini teftiş etmek; branşı matematik olan bir müdürün, çok rahat 
biçimde, bir felsefe dersinin nasıl işleneceğini bildirebilmesi, yüzlerce olaydan birkaçıdır. 
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1980 sonrası ortaöğretim kurumlarındaki soruşturmalarla, ilköğretim okullarının ders ve 
idarî denetimlerinin ilköğretim müfettişlerine verilmesi de bir başka rahatsızlık konusudur. Özel
likle millî eğitim müdürlerinin etki ve yetkileri soruşturmanın selametini etkilemekte, ayrıca 
aynı eğitim düzeyine sahip iki kişiden birinin soruşturmayı yürütmesi, güven sorununa yol aç
maktadır. Müfettişler yönetici ve öğretmene tek yönlü olarak beklenenleri dile getirmekte, öğ
retmen ve'yöneticilerin görüş ve düşüncelerini genellikle dikkate almamakta ya da almaz gö
rünmeyi yeğlemektedir. Müfettişlere saygı ve güvenden çok, korku duyulmaktadır. Mevcut mü
fettişler yetkin bir kurul tarafından değerlendirilmeli, çağdaş eğitim politikasının gereklerine 
göre davranmaları sağlanmalıdır. Denetimler ilke, yöntem ve yaklaşım açısından çağdaş anla
yışa uygun olarak gözden geçirilmeli, buna uygun olarak yenilenmelidir. Müfettiş adaylarının 
eğitimleri üzerinde daha çok durulmalıdır. Yükseköğretmen okulu çıkışlı öğretmenlere müfet
tiş olmada öncelik tanınmalı, bu öğretmenlerden dersanelerde görev yapanların, müfettiş ola
rak Bakanlığa dönmeleri, imkânı üzerinde durulmalıdır. 

Yönetici ve öğretmen atamalarında, yer değiştirmelerde, terfilerde veya cezalarda müfettiş 
raporlarının geçerliliği ve bunun sınırları belirlenmeli; müfettiş de, denetlenen de yapılan işin 
anlamlı olduğunun bilincinde, sorumluluğunda olmalıdır. Öğretmenlerle ilgili olarak düzenle
nen teftiş raporları, bir iki saat derse girmenin dışında, başka yöntemlerle hazırlanmalıdır. İlk
öğretim kurumlarının orta kısımlarının teftişi Bakanlık müfettişlerince yapılmalıdır. II teftiş 
kurulları, ilköğretim müfettişlerinin kendilerince, seçimle oluşturulmalıdır. Böylece, teftiş ve 
soruşturmalar objektif ve tarafsız yapılmalıdır. 

Yöneticiler ve yöneticilik sorunu : Yöneticiler özellikle 1980 sonrasının tüm özelliklerini 
sergilemişlerdir, öğretmenler arasında nesnel bir soruşturma, kurul toplantı tutanakları, yö
neticilerin neredeyse tamamının; 

1. Antidemokratik yapıda olduklarını, 
2. Atatürk ilkelerine ya inanmadıklarını ya da bunları yeterince kavramadıklarını, 
3. Meslek bilincine sahip olmadıklarını, 
4. Taraflı inisiyatif kullanmaktan, bilimsel düşünme yeteneğinden uzak; okulu, gelinesi 

değil, kaçılası hale sokan tutum ve davranışlara sahip sorunu çözen; okulu, eğitime, öğretime 
hazırlayan değil, sorun yaratan oldukları görülecektir. Çoğu ilahiyat fakültesi, islam enstitü
sü, imam-hatip çıkışlı ya da herhangi bir tarikatın üyesi durumundaki yöneticilerin en kısa 
zamanda değiştirilmesi, Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemlidir. [RP sıralarından 
alkışlar (!)] 

ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Ayıp, ayıp... 
URAL KÖKLÜ (Devamla) — Tutum ve davranışlarıyla çevresine kendini kabul ettirmiş, 

yetenekli kişilerin en kısa zamanda yönetici kadrolarına atanmaları, eğitimde, moral yönden 
aşınmayı büyük ölçüde giderecektir. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) — PKK'lıları getirin... 
ALİ OĞUZ (İstanbul)—Eşkiyaları, PKK'lıları getirin... 
URAL KÖKLÜ (Devamla) ~ Atatürkçüleri getiririz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Eşkiya getir, eşkıya; PKK'lıları getirin; ortaklarınızı getirin... 
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URAL KÖKLÜ (Devamla) — Bu öğretmenlerin saptanmasında, Bakanlık müfettişleri ra
porları, okul birimlerinde uygulanabilecek anket ve nabız yoklamaları, demokrasinin ve katı
lımın gerçekleşmesi ilkelerinin de hayata geçirilmesini sağlayacaktır. 

Ders kitapları ve müfredat programları çağın çok gerisindedir. Bilginin, düşüncenin son
suzluğu söz konusu olduğuna göre, okullarda verilmesi gereken, temel bilgilerdir. Hangi temel 
bilgilerin, nasıl bir müfredat programıyla, kaç saatlik derslerde verileceğiyle, kitapların biçimi
nin, içeriğinin nasıl olacağının temel bakış açısı; 

1. Ö grenciye, bilgi edinmenin, araştırmanın zevkini aşılamak, yolunu öğretmek, düşün
me ve düşünceyi geliştirme yol ve tekniklerini doğrudan ya da dolaylı olarak bilgilerin verilişi 
sırasında Özümletmek, 

2. öğrencinin merakını, hayal gücünü harekete geçirmek, 
3. öğrencinin estetik duygu ve düşünce dünyasını geliştirmek olmalıdır. 

Müfredat programları, en kısa zamanda, çağımıza uygun biçimde değiştirilmelidir. Bu de
ğişim, zaman içinde değişecek bilgi ve araştırmaları içine alabilecek bir yapıda olmalıdır. Bu 
değişiklikler, üniversitelerde ve kamuoyunda yeterince olgunlaştırılarak yapılmalı, her yeni ba
kan, yeni bir değişikliğe gerek duymamalıdır. Müfredat programı ve yeni eğitim sistemini uy
gulamada, öğretmen ve kitabın işlevi, amacına uygun çizilmelidir. Bu amaçla, öğretmenler en 
kısa zamanda kaynaklar ve hizmet içi eğitim yoluyla bilgilendirilmelidir, 

Kredili sistemin uygulanması aceleye getirilirse, sonucun verimsiz olacağı açıktır; çünkü, 
bu sistem için, ne yöneticiler ne Öğretmenler ne de kamuoyu yeterince bilgilendirilmemiştir. 
Bunun sonucu, sistem değişikliğinin en önemli özelliği olan, ezbere dayalı eğitime son vermek; 
araştırıcı, eleştirici, problem çözücü, Atatürk ilke ve inkılaplarına dayalı demokrasiyi kavra
mış ve buna bağlı insan yetiştirmek olmasına rağmen, bunu yerine getirecek yapıyı oluştura-
madığı için, ne olduğu, nasıl uygulanacağı kestirilemeyen duruma düşmüştür. 

öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre ders seçmelerini sağlamak amacıyla seçmeli dersle
rin sayısı artırılmıştır. 

Gereksiz ders yükünün azaltılmasında da oldukça iyi bir noktaya gelinmiştir. Bu sistemin 
aksayan yanları düzeltildikten sonra da iyileştirilebilmesi, sistemi benimsemiş öğretmenlerle 
mümkündür. Müfredat programları, ders kitapları, yönetici ve öğretmenlerin eğitimleri, ki
taplara konulacak parçaların seçimi, işleniş teknikleri gibi konular için oluşturulacak komis
yonda, branş uzmanları dışında, pedagog, grafiker, dil uzmanı, araştırma tekniği uzmanları
nın da bulunması şarttır. 

Televizyon aracılığıyla derslere daha çok yer verilmelidir. 
Çeşitli vesilelerle kentlere gelen bilim adamlarının, sanatçıların, okullarda konferans ver

meleri, açık oturumlar düzenlemeleri, zaman zaman hatırlanmakla birlikte, yetersiz uygulan
maktadır. Bu konuda branş öğretmenlerinin düşüncelerine sıcak bakılmalıdır. 

İnsanlarımızın, araştırma, ortak iş becerme ve yaratıcılık özelliklerini geliştirmek için, özel
likle iki nokta üzerinde durulmalıdır : Bunlardan birincisi, ilkokullara tiyatro dersinin konul
masıdır. Tiyatro aracılığı ile öğrencilerin oyun gereksinmeleri karşılanırken, oyunla, birtakım 
temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazandırılması mümkündür. 

İkincisi, halen seçmeli dersler arasında bulunan araştırma teknikleri dersi de zorunlu hale 
getirilmelidir. 

Bütün bunlar, yerleştirilmek istenen eğitim sisteminin başarısı açısından şarttır. 
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Ayrıca, her şeyden önce, okullarımıza zorunlu olarak demokrasi ve insan hakları dersleri
nin konulmasında fayda görüyorum. 

öğretmen evleri, yerinde bir düşüncenin ürünüdür; ne var ki, tüzüğü ve işleyişleri ile, açı
lış amacını gerçekleştirmekten uzaktır. Sorunların çözümü, buralara atanacak yöneticilerin se
çiminin öğretmenler tarafından yapılmasına, buralarda görev yapacak personelin bu işe uygun 
olmasına, gerekirse sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve buralarda çalışan personele gelir pa
yından bir miktar verilmesine bağlıdır. 

Şimdiyedek öğretmenlerin yaz tatillerini geçirebilecekleri uygun yerler yaratılamamıştır. 
öğretmenler, tatil yerlerindeki okullarda, dersliklerde koğuş usûlü barındırılmakta, bu ise öğ
retmenleri moral olarak olumsuz yönde etkilemektedir, öğretmenlerin, yaz tatillerini, ekono
mik koşullarına uygun, insan onuruna yakışır bir biçimde geçirebilmeleri için, hâlâ, uygun yer
lerin bulunması mümkündür. 

Eğitim ile ilgili yapılacak değişikliklerin yerinde olup olmadığını görmek amacıyla, Ba
kanlığımız, deneme okulları kurmuştur. Bu tür okulların bulunmasında sayısız yarar olduğu 
açıktır. Ancak, bizde hiçbir özel kuruluş ya da kişiler, deneme okulu açmak için bir girişimde 

' bulunmamışlar veya bu tür girişimlere izin verilmemiştir. Bunda, devletin merkeziyetçi yapıda 
olması bir etkendir. Oysa, Avrupa ve Amerika'da ünlü deneme okulları açılmış, bu okullarda 
uygulanan yeni eğitim sistemleri ve anlayışlarından, deneyimlerden tüm dünya eğitimcileri ya
rarlanmışlardır. Bizde de, vaktiyle devletin uyguladığı köy enstitüleri modeli, bu tür bir girişim 
sayılabilir. Deneme okulları, eğitimin motoru, daha sağlıklı eğitim için arayışın, sondaj yap
manın, yaratma cesaretinin, değişime ve gelişmeye açıklığın bir göstergesidir. > 

Yeni eğitim sistemleri projeleri yarışmaları düzenlenmelidir. Uygun projelerle Bakanlığa 
başvuran özel okullara fırsat tanınmalı, projelerle ilgili karar verecek komisyonda, yalnızca 
Bakanlık temsilcileri değil, üniversitelerden ve eğitim alanında tanınmış kişilerden üyeler bu
lunmalıdır. 

Meslek okulları mezunlarının kendi alanlarında yükselmeleri konusunda, başta imam-hatip 
okulları olmak üzere, meslek okulu mezunlarının üniversite sınavlarına girerek, çok farklı mes
leklerde eğitim görmeleri mümkündür, özellikle imam-hatip okullarında, laik eğitime son de
rece ters, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı bir eğitim verildiği açıktır. Meslek okulu mezun
larının her tür yüksekokula girebilme hakları, aslında... 

BAŞKAN — Sayın Köklü, Grubunuz adına konuşma süreniz 10 dakikadır; şu anda 17 
nci dakikayı kullanıyorsunuz, lütfen toparlayın efendim. 

*URAL KÖKLÜ (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
...İmam-hatip mezunlarının, gelecekte görülmek istenen bir siyasal iktidarın temellerini 

atmak amacına yönelik olduğu sır olmaktan çıkmıştır, öyleyse, özellikle imam-hatip liselerin
de verilen eğitimin, Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun yürütülmesi, bu amacın yerine getirilip 
getirilmediğinin sık sık denetlenmesi gerekir. Burada verilen eğitim, Türkiye'nin geleceği açı
sından son derece önem taşımaktadır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına yaptığım konuşmada sözlerime burada son ve
rirken, hepinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN •— Sayın Köklü, teşekkür ediyorum. 
Grupları adına başka söz isteyen sayın üye var mı efendim? Yok. 
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Şahıslan adına söz talebi?.. Yok. 
1 inci madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
1 inci maddenin kabulü hususunu oylarınıza sunuyorum : Maddeyi, okunduğu biçimde 

kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde, okunduğu biçimde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, izin verirseniz, Sayın Ekinci'nin talebiyle ilgili olarak getirttiğim za

bıtlar konusuna değinmek istiyorum. Ancak, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre, Sayın Ekin
ci'nin iddiasını tespit etmek zorundayım. 

Sayın Ekinci, hangi sözlerle size sataşıldığı iddiasında veya kanaatindesiniz, açıklar mısınız? 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Benim adımdan bahsedilerek, basında bazı hususlar göste

rilmek suretiyle, halkın, benim tarafımdan aldatıldığını ifade ettiler. 
BAŞKAN — Sayın Ekinci, sizin adınız burada birkaç yerde geçiyor, gayet iltifatla zikre

dilmiş ismi şerifiniz. 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — O, bakanın ifadeleri efendim. 
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim, müsaade buyurunuz... 
O, basına intikal ettiği söylenen haberlerin matufu aleyhi Sayın Bakandır, yani, Bakanın 

konuşmasına atfen, Sayın Hatinoğlu o şekilde beyanda bulunmuş, hatta, devamında," elbette 
ki, benim de, İktidar taraftan olan milletvekilimin arzusu da, muhakkak ve muhakkak Artvin 
için bir iki işlem yapmak ve hatta, bu gibi herkesin yararlanabileceği bir hizmeti halka sunabil
mek en büyük idealimizdir" diyor. 

Bu sebeple, Sayın Ekinci'nin iddia ettiği biçimde sataşma bulunduğu kanaatinde değilim; 
ama, eğer Sayın Ekinci ısrar ederse oylayacağım; ancak bir hususu müsaadelerinize arz etmek 
istiyorum : Sataşmanın olmadığı bu kadar açıkken, eğer oylarla bir sataşma hakkı doğurur
sak, yanlış teamüllere de vesile oluruz. Bu hususu arz ettikten sonra tekrar soruyorum : Sayın 
Ekinci, israr ediyor, direniyor musunuz? 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Müsaade ederseniz, söylediğim yeri okuyun, ondan sonra 
sizin kararınıza uyacağım, yukarıdan tekrar okuyun efendim. Söylediğim konu, Bakanla ilgili 
değil, mahallî basında çıkan, "halkı aldatmaya matuf..." 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, aynen oradan okuyorum : "Sayın Bakan, aca
ba mahalllî gazeteleri, soruyorum, 15 Ocak 1992, siz Bakansınız, Sayın Bakanım, gene Artvin 
mahallî gazetelerine bakıyorum, Sayın Bakan, gene gazeteleri lütfen mahallinden isteyin, 15 
Ocak tarihli Artvin'in Sesi..." Bu şekilde devam ediyor, söylediğiniz yer burasıdır; bütün zaptı 
okudum, sataşmanın olmadığı kanaatindeyim. Bütün bunlara rağmen direniyorsanız oyla
yacağım... 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Direnmiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Ekinci. 
Değerli milletvekilleri, 2 nci maddenin müzakerelerine gelmiş bulunuyoruz. Rica ediyo

rum, grupları adına söz talebi olan değerli arkadaşlarımız şimdiden taleplerini gönderirlerse, 
hem zamanı iyi değerlendirmiş oluruz hem de birtakım karışıklıklara sebebiyet verilmemiş olur. 
Gruplar ve şahısları adına söz talepleri varsa bu arada göndersinler; ondan sonra, dönüp yana 
yana konuşmacı aramayalım. , 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
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Görev 
MADDE 2. — Millî Eğitim Bakanlığının görevleri şunlardır : 
a) Atatürk inkılap ye ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 

Türk milletinin millî, ahlakî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve ge
liştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Ana
yasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti 
olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline 
getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumla
rının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, program
lamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak, 

b) Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını 
açmak ve yükseköğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer bakanlık kurum ve kuru
luşlarınca açılmasına izin vermek, 

c) Türk Vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleri dü
zenlemek ve yürütmek, 

d) Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan ve yükseköğretim dışında kalan örgün 
ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmeliklerini bir
likte hazırlamak ve onaylamak, 

e) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğ
renim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında işbirliğinde bulunmak, 

f) Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, 
Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek, 

g) Okullardaki bedeneğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
h) Yükseköğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddî yönden destek

lemelerini sağlamak. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Avni Akyol söz 

talep etmişlerdir. 
Sayın Akyol, buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA AVNİ AKYOL (Bolu) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekili 

arkadaşlarım; Yüce Meclisi, sizleri, en içten duygularımla, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 
Görüşülmekte olan kanun hükmünde kararname, Türk Milletinin geleceği ve kaderiyle 

doğrudan ilgili, en önemli, çok hayatî derecede ağırlıklı, hukukî ve idarî bir düzenlemedir; fa
kat, ne yazıktır ki, bu düzenlemeyle, bundan tam ellidokuz yıl öncesine dayanan, 1933 yılında 
yürürlüğe giren 2287 sayılı Maarif Vekaleti Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanuna 
göre kurulmuş olan Millî Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatının genel yapısı yeniden düzen
lenmektedir; önemi, ağırlığı, hayatîliği ve millîliği bundan gelmektedir. 

Şüphesiz, 1933'ten 1983'e kadar geçen elli yıl içinde, 2287 sayılı Kanun üzerinde çok.deği-
şiklikler yapılmıştır; ancak, bu değişikliklerin hiçbiri, 1983 yılındaki kadar geniş kapsamlı ol
mamıştır; bir millî eğitimci ve millî eğitim tarihini biraz bilenlerden biri olarak arz etmek is
tiyorum. 
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Bilindiği gibi, ilgili kanun hükmünde kararname, 14.12.1983 tarihinde Resmî Gazetede ya
yımlanmış ve o tarihte, aynı gün Yüce Meclise sunulmuştur. Bu kanun hükmünde kararname 
üzerinde, 1983'ten bugüne kadar da bazı değişiklikler yapılmıştır; dört defa büyük değişiklik 
yapılmıştır; 1984, 1989, 1990, 1991... Komisyonları ifade etmiyorum. 

Bu dört değişiklik içinde, 1983'ten sonraki en kapsamlısı, yapı ve yönetimde en önemlisi, 
yeni yapılanma amaçlı, günün ihtiyaçlarına ve çağdaş eğitim, yönetim, teşkilatlanma anlayışı
na dayalı değişiklikler ve ilaveler, Bakanlığım döneminde yapılan üç değişiklikten ilki olan 
23.10.1989 tarihli ve 385 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleştirilmiştir. Hatta, bu 
kanunî düzenlemeler dışında, kanun hükmünde kararnamelere dayalı bu değişiklikler dışında, 
geçen yılki yasama döneminde, yani 18 inci yasama döneminde -şu tutanakta gördüğünüz gibi-
sayın milletvekillerinin, Millî Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonundaki sayın üyele
rin ve hatta doğrudan doğruya benim ve Bakanlığımın, yeni ihtiyaçlar karşısında verdiği tek
lifler de, kanunla, bu düzeye gelir hale getirilmiştir. Kaldı ki, bunun ötesinde, hükümet deği
şikliği olmuş, malum, kadük olmuş. Yeni Hükümet döneminde, Sayın Bakan Toptan'ın bütün 
teklifleri, en olumlu, ılımlı ve uzlaşmacı bir anlayışla, yaklaşımla ele alınmış, düzenlenmiş, Millî 
Eğitim Komisyonunda, rMillî Eğitim Komisyonunun Sayın Başkanı buradalar, biri orada ka
bul edilmedi, o teklifle geliyorum buraya huzurlarınıza, Anayasa Komisyonunun Sayın Başka
nı burada- Plan ve Bütçe Komisyonunda, en iyi bir şekilde benimsenmiştir; fakat bunlardan 
biri, kırk yıllık geçmişi olan ve 100 - 110 profesörle, bilim adamıyla birlikte çalışan, dünyayı 
da, mukayeseli eğitim açısından biraz izlemiş, gezmiş, görmüş, karşılaştırmış, onları yazmış, 
savunmuş bir kimse olarak çok önem verdiğim, hayatî derecede ağırlıklı gördüğüm, komisyon 
üyesi olmadığım halde, Millî Eğitim Komisyonuna giderek, Sayın Menteşe'den izin alarak, bir 
başka toplantım olduğu için ilk sözü istirham ederek, uzun uzadıya arz ettiğim bir husus, ma
alesef, geçen yıl kabul edilen, geçen yıl Yüce Parlamentonun komisyonlarından geçen ve elim
de bulunan şu 18 inci dönem tutanaklarında olan hüküm yer almamıştır. Anayasa Komisyo
nunda da çok savunduğumu hatırlıyorum ve maalesef, orada sadece Sayın Mümtaz Soysal, 
o görüşümüzün ışığında görüş bildirmiş, düşüncelerini belirtmiş, doğruluğunu ifade etmiş; ama, 
bizim ANAP oyları ve Sayın Soysal'ın oyları yetmemiştir; bu görüşümüz reddedilmiştir. 

Sayın Bakandan istirham ettim, rica ettim : ''Benim, bunun arkasında kırk yılım var, 110 
tane profesörün kırkar yıllarını da çarpın... Bu, benim mesleğim, alanında, birazcık, hem aka
demik, hem pratik uzman geçinenlerdeniz" dedim, olumlu karşıladılar, ılımlı karşıladılar. 

Anayasa Komisyonunda, tasarının 51, 52 ve 53 üncü sayfalarında karşı ve ilave oy görü
şümde de açıkça belirttim. Sayın Bakan, tekrar iyi niyetle konuya eğileceklerini ifade ettiler; 
çünkü, ben, o karşı görüşümde, şimdi arz edeceğim teklifimin kademeli olarak gerçekleştirile
bileceğini, şeffaflık, berraklık, demokrasi, özerklik, etkinlik, yerinden yönetim sloganlarının 
ve ilkelerinin en çok tartışıldığı bu dönemde, bunun reddinin uygun olmayacağını ifade ve arza 
çalıştım ve Sayın Bakan olumlu, ılımlı yaklaşımda bulundular. Onun için, ben de karşı oyu
mun bir yerinde, "...fakat, Millî Eğitim Bakanı, teklif ve tavsiyeler üzerine, tekrar, durumu 
inceleyeceğini belirtmiştir" diye ifade ettim ve Sayın Bakan da, benden birkaç gün sonra bu
nu, "yerinden yönetime uymak lazım" şeklinde, demeçlerinde ifade ettiler. 

Değerli Başkan, değerli arkadaşlarım; neydi teklifimiz? Anayasa Komisyonunda bulunan 
arkadaşlarım hatırlayacaklardır, çok önemli bir yeniden düzenlemedir. Teklifimizin asıl amacı 
şu idi: Merkezin, bilinen, altından kalkılamayan yükünün azaltılması. Merkezî yönetimi, da
ha çok, millî eğitim politikalarını düzenleme; öğretmen yetiştirme, sistemi geliştirme, ortak 
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hizmetleri araştırma ve geliştirme çalışmalarını ve nihayet devlet adına denetim ve gözetimi 
yapma gibi ana görevlerle yükümlü kılmak -Hani Atatürk'ün de güzel bir sözü vardır "icra 
eden, karar verenden güçlüdür" diye- diğer işler de, işin görev ve sorumluluğunu yüklenenlere 
devretmek; ama, denetim, standartlar, ortak vatandaşlık ilkeleri, amaçları hepsi merkezden
dir, Bu, Türkiye'nin gereği ve bir gerçeğidir. Bu yaptığımız da Amerika'dakinin aynı değil, bir 
benzeridir, Almanya'dakinin Danimarka'dakinin vesait bildiğiniz yerlerdekilerin bir benzeri
dir; oralarda yerel yönetimlere veriliyor. 

Türkiye henüz yerel yönetimlere verecek durumda değil -Sayın Bakana katılıyorum- Türkiye, 
henüz, bugünkü yapısıyla, bugünkü varlıklarıyla, durumuyla, özellikleriyle, güzellikleriyle, yerel 
yönetimlere bu işi vermeye hazır değildir, buna katılıyorum. Bunu bildiğim için, idare hukuku, 
eğitim hukuku görmüş; ama, alanı hukukçu olmayan bir arkadaşınız olarak -benim teklifim, 
çok açıkyüreklilikle, Anayasanın öngördüğü ilkeler doğrultusunda, merkezden yönetimin, ye
rinden yönetime benzer, yetki genişliğine dayalı, ilkesine uygun olarak yetkileri devretmeyi; ama, 
Öğretmene, öğrenciye, okul müdürüne, eğitim bölgelerine, veliye, mahallî idare yöneticilerine 
daha çok görev ve sorumluluklar yükleyerek, onları işin içine sokarak, eğitimi, sadece devletin 
bir sorumluluğu ve görevi olmaktan çıkarıp, toplumun ana sorunu, geleceği, ve kaderi olduğu 
bilincinin gereklerini yüklemeye dönük bir ilave idi, bunların organlarına yetki verme idi. 

DYP ve SHP'nin bildirgelerini, programlarını inceledim, hep dediklerim yazılıdır; öz, muh
teva ve ilkeler itibariyle var; hele, koalisyon programında olmayan yok. O zaman, buna ters 
düşmek olur, kendi programınıza, tüzüğünüze, seçim bildirgelerinize ters düşmek olur. Özel
likle SHP'de bir Sayın Mümtaz Soysal çıktı -şükranlarımızı arz ettim, şu anda burada yoklar-
Onun savunmasıyla kaldı. Yetki genişliğine dayalı, görevi, işin yapıldığı yere doğru yetkilendir
meye dönük olan bu ilkeyi benimsemek, bana göre, çağdaşlığın, çoğulcu demokrasinin, gerçek 
demokrasinin ta kendisidir, demokrasi eğitiminin ta kendisidir. Bu görüşümü, şunca yıldan sonra, 
meslek taassubuna bağlamayacağınıza, aslında meslekte on yıl kaldığımı; bunu, kesinlikle, yap
tığımız işin savunulması ve partimizin görüşünün benimsenmesi biçiminde anlamayacağınızı 
biliyorum; çünkü, hiç, bu duygularla, düşüncelerle değil; yani partimizin gelecek çıkarıyla de
ğil; toplumun, milletin, tarihten taşıdığımız vebal doğrultusunda, geleceğimizin, gelecek nesil
lerin daha kişilikli, daha karakterli, daha aydın olmalarını sağlayacak sistemi mahallinde kur
maya dönük bir teklif olarak arz ettim. 

Dünyanın gelişmiş ülkelerine bakınız, hepsi böyle, hep bu sayede kalkınmışlar, gelişmiş
lerdir. Demokrasi eğitimi, sadece demokrasi eğitimi, demokrasi aşkı, ruhu, heyecanı, bilinci 
verilmeden sağlanmaz ve bunlar sadece tepedekilere has davranışlar değil; yeri, mahallî idare
ler; yeri, ayağına tatilde ve oy zamanlarında gittiğimiz halkın kendisidir, içidir... 

BAŞKAN — Sayın Akyol, 15 inci dakikanızı kullanıyorsunuz, yani, süreniz geçmiştir; to
parlamanızı rica ediyorum. 

AVNt AKYOL (Devamla) — Sayın Başkan, toparlayacağım; ayrıca şahsım adına da söz 
istemiştim, konuşmamı uzatmak istemem. 

BAŞKAN — Şahsınız adına da konuşacak mısınız? 
AVNt AKYOL (Devamla) — Evet, o talebim de vardı. 

' BAŞKAN — O zaman isterseniz ikisini birleştirdim... 
AVNt AKYOL (Devamla) — Hayhay, ikisini birleştireyim ve bitireyim. Çok teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 
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Eğer demokrasiyi, sadece partiler açısından, partilerimiz açısından, kişiliklerimiz açısın
da görürsek ve sadece nutuklarda, seçim bildirgelerinde varsayarsak, vatandaşlarımıza, demok
rasinin gerçek ruhu, aşkı, heyecanı, kişiliği ve karakteri kazandırılamaz; adamlara tapılır, adam
ların peşinden koşulur, ilkelere, görüşlere, ideallere ve değerlere ikinci planda yer verilir, de
mokrasiye değil, demagojiye yol açılır, açılmaktadır. Bu uygulama, insanlarımızı senlik benli
ğe götürmektedir. Bugünkü demokrasi eğitiminden yoksunluk, ya da verilen demokrasi eğiti
mini, sadece ders geçmek, sınıf geçmek, karne almak için gören anlayış, gerçek hayatın okul 
olduğunu bilmezlikten gelme ve gerçek imtihanın da hayatımızın sonunda ahirette Allah'a karşı 
verileceğini unutma gafleti, delaleti veya gününü gün etme siyaseti bizi düşündürmektedir. 

Toplumu uzlaştırıcı ve toplumu birleştirici unsurlar var, ilkeler var; bunları, burada otur
duğumuz için zedelemeye hakkımız yok. Bunları yozlaştıran, dejenere eden, soysuzlaştıran ya 
da ikinci plana atan, çifte standart uğruna kendi çıkarlarımıza amaç yapan tutumlardır. Mu
halefette ayrı, iktidarda ayrı davranışlar... Bu bakımdan, yaradılandan, yaradana götüren sev
giyi temel ilke yapmadıkça; bunun gerektirdiği saygıyı ve hoşgörüyü kendimizden esirgedikçe; 
karşılıklı anlayış, uzlaşma ve paylaşmayı sözde bıraktıkça; haklarda eşitlik, uygulamada ve dav
ranışlarda açıklık ve genellik, adalet her şeyde, her zaman, her yerde, her şartta ve her durum
da doğruluk ve dürüstlük gibi evrensel ilkeleri ihmal ettikçe, demokrasi, sözde kalmaktan ve 
günümüzü gün etmeye yaramaktan öteye gitmeyen bir araç olur. Bu bakımdan, görüşümü -
Sayın Bakanla da görüştüm- bağlayıcı yönde şöyle sürdürmek istiyorum : Sayın Bakan da, şim
diki görüşmemiz sırasında, yeni yaptığım açıklamaların ve ilavelerin ışığı altında, gerçekten, 
her geçen gün, yükü daha fazla hissediyor olmalılar. Sayın Bakan, sayısı her geçen gün artan, 
14 - 15 milyona ulaşan, 1930'ların, 1940'ların nüfusunu aşan bir ordunun komutanıdır. Dev, 
orası devi... Onu nasıl idare edeceksiniz!... Onun için, çekenler bilir, yapanlar bilir... 

Bize yakışan idare-i maslahat politikasını bırakıp, gerçekçi olmak ve bunun gereğini yap
maktır diye düşünüyorum ve kanun hükmünde kararnamenin son fıkrası olarak -geçen yıl, 
son fıkralardan sonra, genel bir hüküm olarak koymuştuk- teklifimizin kabulünü arz ediyorum. 

Çok hızlı değişen ve gelişen dünya şartları içinde, ona yetişmeye -tarihteki günlerimizde 
olduğu gibi- o seviyeye ulaşmaya mecbur ve mahkûm nesillerden sorumlu siyasetçiler olarak, 
gereğini yapmaya mecburuz diye düşünüyorum ve görüşümü daha da geliştirerek, değiştirerek 
şöyle özetlemek istiyorum : Millî Eğitim Bakanlığının, üstlendiği hizmetleri daha etkili ve ve
rimli gerçekleştirebilmesi için, merkezde, genel amaç ve politikaların tespiti, sistemin kurulma
sı ve sürekli geliştirilmesi, öğretmenin, Bakanlıkça yetiştirilmesi ve eğitimi, fertlere^ toplumun 
bir üyesi ve fert olarak, temel vatandaşlık anlayış ve davranışlarının... 

BAŞKAN — Sayın Akyol, bu zannediyorum bir değişiklik önergesi; bunu okutacağız za
ten efendim. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Okutacaksınız, biliyorum. 

BAŞKAN — Onu okutacağız efendim. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Hayhay; teşekkür ederim. 

Millî ve ortak kimlik özelliklerinin kazandırılması, gerekli kaynakların sağlanması, dene
tim ve gözetim; diğer bütün iş ve işlemlerin illerde ve -Sayın Bakan onu daha uygun gördüler 
gibi geldi- birdenbire değil; elverişli ve uygun yerlerde çok programlı liseleri, çıraklık eğitimin
den başlayıp meslekî teknik okullar arasında yatay ve dikey geçişleri sağlayacak şekilde, taşra
daki elemanlara görevi veren, bildiğimiz meslekî ve teknik okulları geliştiren ve artıran bir 
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uygulamanın gerçekleştirilmesi ve bunun da kademeli olarak yapılması konusundaki teklifi
mizi yazılı olarak da arz ettiğim için ve Sayın Başkanımızın haklı uyarısı ve ilavesiyle daha de
rine girmeden bir şey ilave ederek sözlerimi bağlamak istiyorum : Sayın Bakan da okumuşlar
dır; dünkü Milliyet Gazetesinde, yıllarını bu işlere vermiş Bir eğitimcinin -15 tane de kitabı ol
duğunu yazıyor. Düşünen, duyan ve hissedenlerin, sık sık politika değişiklikleriyle; ellerine koz 
vermemeliyiz demeyeceğim de, dillerine de düşmemeliyiz demiş oluyorum; ama, onları haklı 
çıkaracak şeyleri az yapmamalıyız. 

tki cümleciğini okuyorum : "Tepeden tırnağa, eğitimcilerin, hatta eğitimden biraz anla
yanların elinden alınıp gelişigüzel memurlara teslim edilmesi devam ediyor..." Kültürlü, dene
yimli bir kişi... "Millî Eğitim bakanlarıyla birlikte, yönetmeliklerin, ders kitaplarının tek de
ğiştiği ülke Türkiye..." Şartlar ne kadar değişirse, bunlar da değişecek; ama, bakanlarla değil, 
ilim adamlarıyla, meslek adamlarıyla. "Millî Eğitim bakanlarınca iki de bir yapılan bu bilinç
siz, bu hiçbir eğitsel dayanağı bulunmayan değişikliklerin, eğitim alanında ne büyük bir yı
kım; ekonomik yönden ne büyük kayıp olduğu 40 küsur yıldan beri bir türlü anlaşılamamıştır. 
Bu yüzden, kültürsüzlük, halk, üniversite mezunu, milletvekili, bakan kılığında her an toplu
mumuzu vurmaya devam ediyor. Bugün her alanda, özellikle sosyal ve kültürel alanda görülen 
çöküşler, bilgisiz, sorumsuz, yanlış ve bu yüzden değişken kararların doğal sonuçlarıdır" diye 
yazı devam ediyor, bu kadarını ifade ediyorum. Bu yazılanlardan ben de payımı alıyorum ve 
lütfen, millî eğitimi, millî oluşunun devletin en üst politikası oluşunun, Türk Milletinin gelece
ği ve kaderi oluşunun gereğine göre düzenlemeliyiz diyorum. Hani, 57 milyonu, 60 milyon di
yoruz ya; bu kadar kişiyi, kaderde, kıvançta, tasada, fertte ve onu yaratan Allah'ta birleştiren 
vatanda; vatan sevgisiyle uzlaştıran, bütünleştiren bir potada eriterek nesilleri yetiştirmeyi amaç
layan bir yörüngede olması dileğiyle, sözlerime son veriyor, saygılar sunuyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Grupları adına başka söz talebi var mı efendim? 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Grubumuz adına Sayın Ömer Ekinci konuşacak efendim. 
BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Ömer Ekinci; buyurun 

efendim. 
RP GRUBU ADINA ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

2 nci madde üzerinde Grubumuzun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; bu 
vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, biraz evvel SHP sayın sözcüsü, Grubunun görüşlerini açıklarken, 
nedense, büyük bir hazımsızlıkla büyük bir baskıyla, sanki yer yerinden oynamış gibi, idareci
lerin, yöneticilerin, imam-hatip lisesi çıkışlı Yüksek İslam Enstitüsü mezunu olarak görevde 
bulunduklarını, bunların bir an evvel görevden uzaklaştırılıp, çağa daha yakın insanların gö
rev başına getirilmesini burada beyan buyurdular. 

Tabiî, bizim, fikirlere sonsuz saygımız vardır. Fikirlere saygısı olmayanın, kendi fikri yok 
demektir; biz fikirlere saygılıyız. Bu sözcünün fikirlerine de saygılıyız; ancak, sözcünün unut
tuğu bir şey var : Türkiye'de 350 tane imam-hatip lisesi var. Bu imam-hatip lisesi mezunları, 
üniversite imtihanlarında aşağı yukarı yüzde 40 başarı gösteriyorlar. 
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Bendeniz, imam-hatip lisesi çıkışlı ve yüksek islam enstitüsü mezunu olmakla şereflerin 
en yücesine ulaştığımı, bu yüce kürsüden huzurlarınızda ifade etmekten şeref duyarım. (RP 
sıralarından alkışlar) Çünkü, bugüne kadar, ne devletimin okuluna ne devletimin sokağına ne 
devletimin kâğıdına... 17 senelik devlet hizmetim vardır. Devletiminbir topluiğnesini yakama 
takmadım. Haktan yana olduğum için, hesabını vereceğimden dolayı her zaman hakkı düşü
nerek, adaleti düşünerek hareket etmişimdir. İnanıyorum ki, bütün yüksek islam enstitüsü me
zunları, bütün ilahiyat mezunları aynı şeyi düşünmektedirler. Bu arkadaşımızın... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Başkaları hırsız mı? Nasıl laf öyle yani? 
ÖMER EKİNCİ (Devamla) — Biz sizi sabırla dinledik, siz de bizi dinleme lütfunda bulu

nacaksınız... 
BAŞKAN — Sayın Ekinci, siz konuşmanıza devam edin efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Cevap verme, devam et. 
ÖMER EKİNCİ (Devamla) — Efendim, Türkiye'de çocuklarını imam-hatip lisesine gön

deren babalara ambargo koyamazsınız. Bu babalar, çocuklarının orada okumasını istiyor. Ak--
si halde, eğitim özgürlüğünü kısıtlamış olursunuz. Ben bir babayım; dört tane çocuğum var 
ve yine iftiharla söylüyorum ki, çocuklarımın dördünü de imam-hatip lisesinde okuttum veya 
okutuyorum. Çocuklarımın ikisi mezun oldu. İkisi de şu anda okumaya devam ediyor. Ben, 
baba olarak, ille bale okuluna, ille başka okullara göndereceğim!.. 

12 Eylül'den önce hangi okul mezunlarının neler yaptıklarını bu millet çok iyi biliyor. Bir 
imam-hatip lisesi çıkışlı öğrenci, bir ilahiyat fakültesi öğrencisi, bir yüksek islam enstitüsü öğ
rencisi ne bir kundaklama olayına ne bir banka soygununa karışmış ne de devletinin okulları
na bir zarar vermiştir. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ve bilmemiz de gerekir. 

Sayın konuşmacı, bilhassa meslek lisesi çıkışlıların üniversiteye girişleri ile ilgili olarak, 
imam-hatip lisesi çıkışlılar için, siyasî bir iktidarın, geleceğe zemin hazırladığı yolunda, Gru
bumuza doğru dönerek ve sataşarak konuşmuştur. Sadece imam-hatip lisesi mezunlarının üni
versitelere girmesi konusunda değil, inşallah imam-hatip lisesi mezunlarının harp okullarına 
gitmesi ve oralardan vatanını, milletini, devletini muhafaza edecek, koruyacak subayların ye
tişmesi içinde bu kürsüden yakında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 

Geçen sene, bendeniz, Kars'ta, Rus hududunda karakolları gezerken asteğmenlerin hepsi
nin benimle beraber vakit namazlarını kıldıklarını gördüm. Asteğmenlere özellikle sordum : 
"Neden siz buralardasınız?" Asteğmenlerin cevabı şu : -Beş karakol gezdim, beşinde de buna 
şahit oldum- "Eğer bizlerden farklı düşünceye sahip olan, Marksist, Leninist düşünceye sahip 
olan bir asteğmen burada olursa, ertesi gün bu karakolların Rusya'ya teslim edildiğini görür
sünüz. Çünkü, -kibrit çöpü gibi binaları göstererek- 'Siz burada pisliklerin içerisinde oturu
yorsunuz; fakat bakın, Rusya'nın fabrikaları gözüküyor, bir an evvel oraya geçin' diye onların 
eğitimine, onların militanlığına yardımcı olurlar." 

Gelin, din düşmanlığı yapmayı bırakın da, şu dini anlamaya çalışın, anlayın şu dini; şu 
dinde ne bereketler var, neler var ve bu millet nasıl ancak dini ile feyiz bulacaktır, anlamaya 
çalışın. 

Yavuz Sultan Selim Han'dan bir örnek vererek, sözlerimi noktalayacağım. Yavuz Sultan 
Selim Han, Çaldıran Zaferi dönüşünde, yanında Şeyhülislam İbn-i Kemâl ile at üstünde gider
ken, Cennetmekân Şeyhülislam İbn-i Kemâl'in atı tökezledi, Yavuz Sultan Selim Han'ın kafta
nına çamur sıçrattı, kaftanını kirletti. 
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FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — "Kirletmiş" de bari... 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Ne büyük olay!.. 
ÖMER.'EKİNCİ (Devamla) — Çok büyük olay, siz anlayamazsınız. 
Şöyle göz ucuyla baktı ki, İbn-i Kemâl üzülüyor bu hadiseye, hemen sırtından kaftanını 

çıkardı, yanındaki vezirine uzattı, "Al bu kaftanımı, öldüğüm zaman tabutumun üzerine at, 
ulemanın atının ayağının çamuru sıçramıştır" dedi. Bu kadar değerlidir. 

Deveye sormuşlar, "Yokuşa mı iyi gidersin, inişe mi?" diye. Zavallı deve de cevap vermiş, 
"Yahu, bu yolun hiç düzü yok mu?" Neden düz yol dururken, bu milleti, yokuşa, inişe sürü
yorsunuz; neden anlamaya çalışmıyorsunuz? 

• - • ' • • ' . 

• Yüce Heyetinizden anlayanlar anlamışlardır, onlara hiçbir sözümüz yok; fakat bu işte na
sibi olmayanların da anlamalarını Yüce Allah'tan niyaz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, teşekkür ediyorum. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Başkan, izin verirseniz anlatmak istediğim bir konu var; 

arkadaşlarımız yanlış anlamışlardır... 
BAŞKAN — Onu anlatmayın efendim, talebiniz nedir? 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Her şeyden evvel, ben burada Atatürkçü ilkeyi savundum. 
BAŞKAN — Tabiî efendim, söylediğiniz, zabıtlara geçti. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) — Her şeyden evvel, laik bir eğitimi savundum. Laik bir eğitimi 

savunmakla birtakım suçlamalara muhatap oldum. Söz verirseniz aydınlatmak istiyorum. 
BAŞKAN —• Efendim, yeterince konuştunuz, aydınlattınız. Atatürkçü ilkeyi savunduğu

nuz konusunda kimsenin tereddüdü yoktur. Zabıtlara da geçmiştir. 70 inci madde, bu hususa 
da müsait değildir. 

v ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, babasından utansın... 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, müsaade buyurun... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ayıp, ayıp!;. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sana ayıp!.. 
BAŞKAN — Gruplar adına başka söz talebi var mı efendim? 
Gruplar adına söz talebi yok. 
Şahısları adına?.. 
Sayın Seyfi Şahin, buyurun efendim. 
Sayın Şahin, süreniz 5 dakikadır. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teklif edilen bu madde, 

bir yerinde, Türk Milletinin millî, ahlakî, manevî, kültürel değerlerini koruyan; ailesini, vataT 

nını ve milletini seven insan tipi yetiştirmeyi öngörüyor. » 
İnsanlar, dünya görüşlerini, yaşama felsefelerini, şu üç temel madde üzerine kurarlar : 
1. Aileden aldığı terbiye, 
2. Okuldan aldığı terbiye, 
3. Çevreden aldığı eğitim veya terbiye. 
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Bu üç eğitim metodu, fikirde, dilde, işte birlik yaptığı zaman, o insanın dünya görüşü ve 
felsefesi teessüs eder ve insanlar arasında dengeli bi ahenk ortaya çıkar, İnsanlar, o toplumun 
fertleri, birbirlerini daha çok severler. Ancak, Türkiye'de aileden alınan eğitimle, çevreden, -
televizyon, radyo vesaire ile- alınan eğitim, okuldan alınan eğitim birbiriyle çelişirse, o zaman, 
değişik insan tipleri ve gayet heterojen bir eğitim medotu ortaya çıkar ve insanlar arasında uyum
suzluk, ahenksizlik ve maalesef -Meclis içinde ve dışında gördüğümüz- Türk toplumunun fert
lerinde birbirine karşı güvensizlik meydana gelir. 

Bugün tartıştığımız konu, Türk Milletinin, biraz önce söylediğimiz gayede birliğini mey
dana getiren, -aile temel olmak üzere ailede verilen eğitimin okul tarafından desteklenmesi ge
rekir, Ancak, son yüzyıllarda, Türk toplumunun, aileden kopuk bir eğitime tabi tutulması, 
cumhuriyet döneminde ailemizin dağılmasına yönelik bazı hukukî tedbirlerin alınması ve özellikle 
son zamanlarda Anavatan Partisi tarafından, Türkiye'nin her tarafının yabancı kültürlerin is
tilasına -özellikle yabancı ideolojiler ve propagandalar yönünden uğratılmasından sonra, bu
gün görüyoruz ki, çok sigara ve içki içen insanlar ve, okullarımızda gördüğümüz yabancı kül
türlerin istilaları, Türk toplumunu, maalesef, maddî ve manevî açıdan dirençsiz hale getirmiştir. 

Geçen yıl Almanya'ya gittiğimde, oradaki işçiler bana şunu söylemişlerdi: "Biz çocukla
rımızı anaokullarına vermek zorundayız; çünkü, Almancayı öğrenmedikleri takdirde okula alın
mıyorlar. Çocuklarımızı anaokuluna verebilmek için ya Katolik kilisesine veya Protestan kili
sesine götürmemiz gerekiyor. Acaba, Türk Devletinin böyle bir tedbiri yok mudur?" 

Değerli, arkadaşlarım, dünyada her millet, kendi millî kültürü ve inancı çerçevesinde eği-
i tim yapar; bu anaokulundan üniversiteye kadar böyledir. Henüz Genel Kurula gelmedi; ama, 

Türk medeniyeti tarihi derslerine dair ben ve arkadaşlarım tarafından bir kanun teklifi veril
miştir. Komisyonlarda kabul edilirse, Türk Milletinin fertleri, kendi tarihini, kendi kültürünü 
ve her şeyini daha iyi öğrenir, kendi insanını daha iyi eğitir ve yüce ideallere giden insan tipleri 
yetiştirir. 

Kıymetli arkadaşlarım, eğitimin esası, insanın terbiyesidir, işi ehline vermektir. Sadece ah
lakî, millî veya dinî terbiyenin verilmesi yetmiyor; bunun yanında meslekî eğitimin de en üst 
seviyede olması gerekmektedir. Maalesef, bugün teklif edilen kanun ve daha önce çıkarılan 
kanunlar meslekî yönden verimsizdir. 

Lise mezunlarının üniversiteye girememesi de çok büyük bir problemdir. Geçen dönem 
LÎMME projesi uygulaması Türkiyede lise mezunlarına meslek edindirme açısından gerçekten 
faydalı olmuştur. Bunun reorganize edilerek lise mezunlarının meslek sahibi olmalarına çalı
şılması gerekmektedir. Türkiye'de, büyük işsizlik bulunduğu, borçlu olduğumuz ve problemle
rimizi halledemediğimiz bir dönemde, millî eğitimin moral ve meslekî gücü zirvede olmalıdır. 
Yüksek ideal sahibi insanlar bu memleketi idare etmelidir; bizim insanımız, sokakta bindiği 
yabancı arabaya tahammül edememelidir; bizim insanımız, "Neden başkası aya gidiyor da.biz 
Vega yıldızına gitmiyoruz" demelidir. "Neden Londra okullarında Türkçe eğitim yapılmıyor 
da, Türkiye'de İngilizce eğitim yapılıyor" denilmelidir. Neden Türk Anayasasında "Türk dili, 
mecburi dildir" denir de, okullarında ve üniversitelerinde yabancı dille eğitim yapılır? Manevî 
yönden bu derece çökertilmiş toplumlarla, şüphesiz, hiçbir yere gidilemez. Onun için, Türk 
millî eğitimiyle Türk insanının, dünyadaki gelişmiş eğitim ve insan seviyesine getirilmesi hedef 
olmalıdır. Ondan daha önemlisi; fedekâr, çalışkan, meslek sahibi ve işinin erbabı insanlara, 
hem yönetimde hem eğiümde-ve hem de her türlü meslek alanında gerekli yetki ve görevler verilmelidir. 
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Bu duygularla hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Şahin. 
Madde hakkında grupları ve şahısları adına başka söz talebi yoktur. 
2 nci maddeyle ilgili olarak iki adet önerge vardır, önergeleri, önce geliş, sonra aykırılık 

sırasına göre okutup, işlem yapacağım. 
Buyurun okuyun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 35 Sıra Sayılı Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine (ı) fıkrasııiın 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Avni Akyol 
Bolu 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Kaya Erdem 
izmir 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Rüştü Kâzım Yücelen 
tçel 

"ı) Millî Eğitim Bakanlığının, üstlendiği hizmetleri daha etkili ve verimli gerçekleştire
bilmesi için; 

Merkezde : 
Genel amaç ve politikaların tespiti, 
Sistemin kurulması, 
öğretmen yetiştirilmesi ve eğitimi,v 

Fertlere, toplumun bir üyesi ve fert olarak, temel vatandaşlık anlayış ve davranışlarının, 
millî ve ortak kültürel kimlik özelliklerinin kazandırılması, 

Gerekli kaynakların sağlanması, 
Toplumun ihtiyaçları, fertlerin istekleri ile çağın gerekleri doğrultusunda araştırma, geliş

tirme, destekleme ve yönlendirme çalışmalarının yapılması, 
Devlet adına eğitim ve öğretimde gözetim ve denetim hizmetlerinin yürütülmesi. 
tilerde : 
Eğitim, öğretim, eğitimin yönetimi, organizasyonu, rehberlik ve danışma hizmetlerinin 

planlanması ve uygulanması, 
Eğitim bölgeleri kurulması: Eğitim ortamı açısından ortak özellikleri ve şartları olan yer

leşim birimlerinde bulunan çeşitli tür ve derecelerdeki okulların birbirleriyle yatay ve dikey ge
çişlerini sağlayacak tek eğitim organizasyonu ve yönetimi altında birleştirilerek, beşerî ve fizikî 
kaynakların en rasyonel şekilde kullanılması ve değerlendirilmesi hizmet ve görevlerini yapmak." 

BAŞKAN — Efendim, bir dakikanızı rica edeyim... 
Değerli milletvekilleri, 2 nci maddenin görüşülmesinin bitimine kadar sürenin uzatılması 

hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Süre uzatılmıştır. 
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Gerekçe: Tük Millî Eğitim sisteminin beklenilen ölçüde başarılı, verimli, etkili, fonksiyo
nel olamayışının en önemli sebeplerinden biri, merkezden yönetim ilkesine çok sıkı bir şekilde 
bağlı olmasıdır. Oysa, Millî Eğitim Bakanlığının daveti üzerine 1974 yılında ülkemize gelerek 
rapor veren ünlü profesör, çağın en etkili ve bugün için de geçerli düşüncelerle tanınmış eği
timci ve filozof John Dewey, Bakanlığın, bütün faaliyetlerini, fikrî ve manevî rehberlik konu
larına yöneltmesini, kırtasiyecilikten, bürokratik geleneklerden, formlitelerden uzaklaşmasını, 
uygulamanın ve ayrıntıların yerinden yönetim ilkesine göre mahallî alan ve birimlerde yapıl
masını tavsiye eder. Gereğinden fazla merkeziyetçi bir uygulamanın mahallî ilgileri ve girişim
leri engelleyeceğine, mahallî şartlara ve ihtiyaçlara uyumu zorlaştıracağına dikkati çeker. 

tik defa 1939 yılında basılan John Devvey'in bu raporundan sonra, 1946'da girilen çok 
partili çağdaş ve gerçek demokrasi dönemi ve sürecinin bir gereği olarak hazırlanan 1948 yılın
daki ilkokul programında yer alan demokratik eğitim anlayışı, ülkemizde ilk defa 1949 yılında 
toplanan 4 üncü Millî Eğitim Şûrasında en geniş ve gerçekçi bir şekilde çok yönlü olarak ele 
alınmış ve'işlenmiştir. 

Prof Dr. Tahsin Banguoğlu'nun Millî Eğitim Bakanlığı döneminde gerçekleşen bu Şûra
nın bir raporunda, bugün bile aynen katılacağımız şu acı; ama, gerçek cümleler yer almıştır. 

"Millî Eğitim Bakanlığının bütün teşkilatı, okulları, kurumları, sıkı sıkıya merkezden idare 
edilir. Eskiden beri devam eden bu durum, millî eğitimin mahallîleşerek memleket gerçekleri
ne uymasına, teşkilatın gelişmesine, teşkilat başında çalışanların, bağımsız karar verebilir, ki
şilikli insanlar olarak yetişmesine imkân vermemektedir. Millî Eğitim Bakanlığı, mahallî oto
ritelere yer vermeli, okul ve kurumları kendi kendine işler hale getirilmelidir. Bugünkü idare 
tarzı devam ettikçe, millî eğitim işleri, bürokratik olmaktan kurtulamayacak, okul ve kurum
ları mahallî gereklere, memleket gerçeklerine göre işlemeyecek, sosyal hayatın gerektirdiği özelliği 
kazanamayacaktır." 

Kalkınma plan ve programıyla çeşitli araştırma ve yayınlarda, ülkemizin gerçekleriyle bağ
daşır bir yapılanma ve yönetim modeli içerisinde okul yöneticilerine^ öğretmenlere, ailelere, 
mahallî idarelere ve çevre halkına, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına daha çok yetki, görev 
ve sorumluluk verilmesi öngörülmektedir. Bunun, gerçek ve sağlıklı, çağdaş ve katılımcı de
mokratikleşme gereği ve şart olduğu bilinmekte ve savunulmaktadır. 

Belirtmeye çalıştığımız bu tarihî, millî, ilmî, meslekî ve zarurî gerçeklerden dolayı, teklifi
mizin kabulü ve benimsenmesi yolundaki ortak sorumluluğumuzun anlayışla ve tasviple karşı
lanacağına inanıyoruz. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesine aşa
ğıdaki (ı) fıkrasının eklenmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

i) Yüksek öğrenimde Anayasa ile tanınan din ve vicdan hürriyeti ve insan hakları esas
ları içerisinde kıyafet serbestinin uygulanmasını sağlamak. 

Melih Gökçek Şevket Kazan Mehmet Keçeciler 
Ankara Kocaeli Konya 
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Cemal Tercan Ahmet Dökülmez 
izmir Kahramanmaraş 

Tuncay Şekercioğlu 
Elazığ 

BAŞKAN — önergeleri önce geliş sırasına göre okuttuk; şimdi de aykırılık sırasına göre 
tekrar okutup işleme koyacağım. 

Yalnız, teklif edilen madde hükmünü okuyun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olna 35 Sıra Sayılı Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine (ı) fıkrasının 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Avni Akyol 
Bolu 

' ve arkadaşları 

' 'ı) Millî Eğitim Bakanlığının, üstlendiği hizmetleri daha etkili ve verimli gerçekleştire
bilmesi için; 

Merkezde ; > 
Genel amaç ve politikaların tespiti, 
Sistemin kurulması, ; 
öğretmen yetiştirilmesi ve eğitimi, 
Fertlere, toplumun bir üyesi ve fert olarak, temel vatandaşlık anlayış ve davranışlarının, 

millî ve ortak kültürel kimlik özelliklerinin kazandırılması, 
Gerekli kaynakların sağlanması, 
Toplumun ihtiyaçları, fertlerin istekleri ile çağın gerekleri doğrultusunda araştırma, geliş

tirme, destekleme ve yönlendirme çalışmalarının yapılması, 
Devlet adına eğitim ve öğretimde gözetim ve denetim hizmetlerinin yürütülmesi. 
İllerde : 
Eğitim, öğretim, eğitimin yönetimi, organizasyonu, rehberlik ve danışma hizmetlerinin 

planlanması ve uygulanması, 
Eğitim bölgeleri kurulması; Eğitim ortamı açısından ortak özellikleri ve şartları olan yer

leşim birimlerinde bulunan çeşitli tür ve derecelerdeki okulların birbirleriyle yatay ve dikey ge
çişlerini sağlayacak tek eğitim organizasyonu ve yönetimi altında birleştirilerek, beşerî ve fizikî 
kaynakların en rasyonel şekilde kullanılması ve değerlendirilmesi hizmet ve görevlerini yapmak." 

BAŞKAN — Sayın Komisyon değişiklik önergesine katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katıl

mıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılmadı. 
Sayın Hükümet?.. 

Ahmet özdemir 
Tokat 
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MlLLÎ EĞÎTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkanım, Sayın Ak-
yoPun iyi niyetli yaklaşımından kuşkum yok; ama, komisyonlarda da ifade ettiğim gibi, öner
geyle öngörülen birtakım merkez yetkilerinin daha aşağı birimlere devredilmesi zaten bu tasa
rının 57, 58, 60, 61 inci maddeleriyle sağlanabiliyor. Yani, Bakanlık merkez teşkilatının bu ka
bil yetkileri zaten var. Onun dışında, önergeyle öngörülen eğitim bölgeleri kurulması fikri, bi
ze göre, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar içerisinde, şu anda, bu aşamada yanlış algıla
nabilecek ve yorumlanabilecek bir düzenlemedir; o nedenle önergeye katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadılar. 
Sayın Akyol, önergeniz üzerinde konuşacak mısınız efendim? 
AVNİ AKYOL (Bolu) — Evet, çok kısa olarak... 

. BAŞKAN — Buyurun. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Anlaşmıştınız hani... 
AVNİ AKYOL (Bolu) — Evet, anlaşmıştık ama... 
BAŞKAN — Sayın Ergüder... 
Sayın Akyol, bir iki cümleyle lütfen... 
AVNt AKYOL (Bolu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gerçekten, Sayın Toptan'ı 

tanımakta güçlük çektiğime ilişkin pasajları hiç okumamıştım. Yerinden yönetim ilkesine bu 
kadar karşı ve kuşkulu durmanın, ne koalisyon protokolleriyle ne kendi seçim bildirgeleriyle 
ne tüzükleriyle ne de bugüne kadarki laflarıyla, hiçbir münasebeti olmadığı gerçeğini ortaya 
koydular. Anlaşmış gibi bir tavır ortaya koydular. "Sayın Bakan, bu anlayışınızdan sonra şu 
bölümleri atladım, okumadım" dedim; ama, kendisine okudum... 

Bürokratlar, merkezdeki, kullanamadıkları, bilmedikleri hakları ve yetkileri vermek iste
mezler, vermezler; masaizm hastalığı, müdürizm hastalığı iliklerine işlemiştir. Ben de yaptım 
25 sene... (RP sıralarından, "Aynı hastalıktan geldiniz" sesi) 

Teşekkür ederim; sizi Allah'a havale ediyorum. (Gülüşmeler) 
BAŞKAN — Sayın Akyol, başı daralan Allah'a havale ediyor; siz, sözü bir cümleyle to

parlar mısınız efendim... 
AVNt AKYOL (Devamla) — Hayır toparlayamam. (Gülüşmeler) Biz neleri toparlamadık 

ki... Yaşımızdan dolayı yakışanı yapmak istiyoruz, iyi örnek olmak istiyoruz. 
Efendim, yadırgadım; katılmıyorum. Demogoji yapmak da istemiyorum. Bazı arkadaşla

rımızın akıllarına, vicdanlarına, sağduyularına, çifte standartlı olmayan davranışlarına; iyilik, 
güzellik, hak ve adalet için yapılması budur diyen, bu uğurda kırk yılı geçmiş olan 100-110 
profesörle de çalışmış olan bir arkadaşınızın, dört milletvekiliyle beraber verdiği teklifinin, hiçbir 
parti amacı gütmeyen teklifinin takdirini vicdanlarınıza bırakıyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akyol, teşekkür ediyorum. 
MlLLÎ EĞtTlM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Bir şey ekleyebilir miyim? 
BAŞKAN — Sayın Koksal, böyle bir usulümüz yok; siz katılmadınız önergeye, mesele bitti. 
Efendim, önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge 

kabul edilmemiştir. 
İkinci önergeyi okutuyorum : 
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, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesine aşa
ğıdaki (ı) fıkrasının eklenmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

ve arkadaşları 

ı) Yüksek Öğrenimde Anayasa ile tanınan din ve vicdan hürriyeti ve insan hakları esas
ları içerisinde kıyafet serbestinin uygulanmasını sağlamak. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? » 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Katı

lamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Önergeye şu gerekçeyle katıl

mıyoruz Sayın Başkanım : Madde, Millî Eğitim Bakanlığının görevlerini saymaktadır. Arka
daşlarımızın önerdiği düzenleme, 2547 sayılı Kanunda değişikliği öngören bir düzenlemedir. 
O nedenle, teknik bakımdan, bize göre bu yasayla düzenlenmesi mümkün olmayan bir içerik 
taşımaktadır; o sebeple katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, önerge çokluğunu önlemek için Öğrenmek istiyorum; yani, böyle 
bir önerge başka bir maddede mi gelmeli? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Başka bir kanunda gelmeli efen
dim, bize göre, üniversiteleri ilgilendiren bir kanunda gelmeli. 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Anayasa Komisyonu Başkanı sıfatıyla bu konuda bir 

açıklamada bulunmak istiyorum... 
BAŞKAN — Efendim, önergeye sadece Komisyonun ve Hükümetin katılıp katılmama 

hakkı... 
İHSAN SARAÇLAR (Samsun) — Biz de Anayasa Komisyonu olarak... 
BAŞKAN — Tabiî, siz de komisyonsunuz; ama buradaki asıl komisyon, ana komisyon 

Millî Eğitim Komisyonudur; oradan sorduk, katılmadılar, Hükümet de katılmadı... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sizin de yorum hakkınız yok Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Ben yorum yapmıyorum efendim; bu husus açıklanmazsa, arkasından 10 

tane 15 tane önerge gelecek... Ben zamanı iyi kullanmak zorundayım... 
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmadı. 
Önerge sahibi söz istiyorlar mı? 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Gökçek; buyurun. 
Efendim, lütfen, çok kısa olsun. 
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İ. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; öncelikle şunu ifade 
etmek istiyorum ki, verilmiş olan önergenin, hiçbir siyasî partinin spekülasyonuna meydan ver
memek maksadıyla, müşterek kararla geçmesi son derece iyi olur kanaatindeyiz. Aynı hususu 
Anayasa Komisyonundaki görüşmelerde de teklif ettik; 9'a 7 reddedildi ki, o anda 5 tane Doğ
ru Yolcu arkadaşımız da, aynı şekilde, önergenin lehinde oy kullandılar. Tekraren onlara şük
ranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Mesele şudur : Üniversitelerde hâlâ türban meselesi devam ediyor. Rektörler ve öğretim 
görevlileri zaman zaman, maalesef, başörtülü kızlarımızı dersten çıkarıyorlar, Hatta, bütün 
partilerden oluşan bir heyet, daha birkaç gün önce, Orta Doğu Teknik Üniversitesine gitmek 
suretiyle bu konuda girişimlerde bulundu. Yani, bu, bir türlü bitmek bilmiyor. 

Türkiye'de, deniz kenarında bir insanın çırılçıplak; anadan üryan denize girmesi insan hak
ları oluyor, erkekten dönmelerin sokakta fahişelik yapması insan haklan oluyor; ama, bunun 
haricinde, bir kadının, sırf inancından dolayı başını örtüp üniversiteye gitmesi insan haklan 
olmuyor... Böyle adaletsizlik olmaz! 

Bu konuyu, üniversiteler, devamlı olarak birbirlerine pas atmak suretiyle idare edip gidi
yorlar. 

Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısının görüştü
ğümüz şu 2 nci maddesiyle, Millî Eğitim Bakanlığına, bir yığın -yükseköğrenimle ilgili- görev 
yükleniyor. Bizim yapmış olduğumuz teklifte de, yükseköğrenimde Anayasayla tanınan din ve 
vicdan hürriyeti ve insan haklarr esasları içinde kıyafet serbestisinin uygulanmasını sağlamak 
görevi, Millî Eğitim Bakanlığına, yani Sayın Bakana veriliyor. Bu noktada Sayın Bakanın ya
pacağı bir girişim hadiseyi kökünden rahatlıkla halledebilecektir. 

Yapmış olduğumuz görüşmelerde şöyle bir endişe dile getirildi : "Efendim, YÖK buna 
uymazsa ne olur?.." YÖK buna uymazsa, en azından, bu kanun çıktıktan sonra, başlarını ört-
tükleri için, türban giydikleri için okuldan atılan kızlarımıza kanun nezdinde hak doğar. 

Bizim istirhamımız şudur değerli milletvekillerinden : Lütfen, bu, siyasî bir spekülasyon 
olmasın; Doğru Yol?un, SHP'nin, ANAP'ın, Refah Partisinin, MÇP'nin ve DSP'nin müşte
rek oylarıyla çıkan bir karar olsun, hepimizin ortak kararı olsun -Çünkü, bu bir insan hakkıdır-
bu yara da bu suretle halledilsin. 

Teşekkür ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Gökçek, teşekkür ediyoruz. 
önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Önergeyi oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, 2 nci maddeyi, okunmuş biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde okunduğu biçimde kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, süremizin aştığı görülmektedir. 
Görüştüğümüz kanun tasarısının kaldığımız yerden müzakeresini yapmak ve 16 Nisan 1992 

Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati 19.13 

< ^ j j ^ 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 45 arkadaşının, Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.'ni 
haksız ve keyfî zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza 
Kanununun 240 ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Mustafa Ta
şar hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına 
ilişkin önergesi (9/5) (GÖRÜŞME GÜNÜ : 21.4.1992 Salı) 

S E C İ M 

1. — Çevre Komisyonuna üye seçimi. 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

(3^^ 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — 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) 

2. — 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) 

3. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magİc 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) 

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

5. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 

6. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

7. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendillcr 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) 

8. — 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) 

9. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

10. — 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) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

11. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç!' isimli yabancı askeri birliğin fâaliyetlerinin 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) 

12. — 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 Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (İO/19) 

13. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ye 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) 

14. — Şırnak 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) 

15. — 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) 

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

17.— Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

18. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

19. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

' 2 0 , — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçleri
mize yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98. 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/9) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

21. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesin
de meydana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

22. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit ethıek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 

23. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti
mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 

24. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil Hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

25. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Ince'öz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve, gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 Üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

26. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

27. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

28. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 Üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

29. — Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

30. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

31. — Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerejkli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin Önergesi. (10/36) 
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32. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şcndillcr ve 10 arkadaşının, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumunun yayınlan konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

33. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, Ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

34. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarruf
ların ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuştu
rulması amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

35. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocakların
da ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların 
verimli ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/38) 

36. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşının, yaşlıların 
ekonomik ve sosyal sorunlarını tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

37. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin Önergesi (10/40) 

38. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan dep
rem bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup 
uymadığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

39. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve 
ilçelerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca,bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/42) 

40. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, maden
cilik sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak Ön
lemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

41. — istanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocakların
da çalışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin.önergesi (10/44) 

42. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan dep
reminde yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 
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43. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasın
da iş güvenliği tedbirlerinin almıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın - 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

44. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçi ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

45. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görev
lilerinin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politi
kalar- tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

46. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde 
kurulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli 
derneklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/49) 

47. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıkları-. 
na bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

48. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan dep
reminde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

49. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörü
nün içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri 
almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

50. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yatakla
rımızın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/52) 
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I. — Sımak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

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

3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Dcrin'in, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/31) 

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

* 5. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Aydın Adnan Menderes 
Stadındaki tribün inşaatına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/45) 

* 6. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Büyük Menderes projesi 
içindeki Sultanhisar ve Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/46) 

* 7. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Aydın - Denizli karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/47) 

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

*9. — 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) 

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

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

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

*13. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in, son bir yılda kaçırılan çocuk
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/57) 

14. — 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) 

= = = = — " "E 
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*15. —Aydın Milletvekili Cengiz Altmkaya'nın, Bağ - Kur üyesi vatandaş
ların sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/59) 

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

*17. —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 Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/61) 

18. — 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 Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/62) ' " ' ' . ' 

19. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Bolvadin ilçe
sinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 

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

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

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

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

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

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

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

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

28. — İstanbul 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) 
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29. — 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) 

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

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

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

*33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinde orman alanında 
Bakanlık Teşkilatlanmasına ilişkin'Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/78) 

34. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Çekiç Güç'Ie ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

.. 35. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

36. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük ka
pısına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

37. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

38. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sa
nayi sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/83) ' 

39. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İli Hopa-Bprçka 
Cankurtaran Tüneline ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/84) 

40. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Hinin kalkın
mada öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

41. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde üniversi
te açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/86) 

42. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına 
ve yasak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

43. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

44. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Sivas Sağlık Meslek Lisesi 
öğrencilerinden birinin intihar ettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/89) 

45. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'm, pamuk üreticilerinin uğ
radıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 
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46. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık; ve Bakanlıklarda
ki müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

47. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, televizyon programlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/92) 

48. — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/93) 

49. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Zorunlu Tasarruf kesintile
rine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/94) 

50. — Trabzon Milletvekili Fahrettin Kurt'un, Kamu İşveren Sendikaları
nın kaldırılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/95) 

51. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, bazı gazetelerde yer alan 
"SHP kurultayından önce partinin üst kurul delegelerinin Devlet imkânlarından 
yararlandınldıkları"na dair habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/96) 

52. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Ipragaz A.Ş.'nin hisselerinin 
bir Fransız firmasına satıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/98) 

53. — Kastamonu Milletvekili Murat Başcsgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/99) 

54. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/100) 

55. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Ta
rım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

56. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piya
sa fiyatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/102) , 

57. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüsle
rinde yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 

58. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere ödenen para
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

59. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz -
Simav ilçeleri ile Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/105) 

60. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

61. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/107) 
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62. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

63. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip 
ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

64. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT İhalesini alan firmanın 
herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

65. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaşla
rımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

66. — Afyon Milletvikili Halil İbrahim özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi ile 
ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/112) 

67. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya ilinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

68. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İli köy santralle
rine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/114) 

69. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115)-

70. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon - Çay İlçesi belediye işçileri
nin maaşlarını alamadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/116) 

71. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

72. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi olduğu 
Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

73. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse se
netlerinin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119) 

74. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
İline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) 

75. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine tes
lim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/121) 

76. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Gök
sün - Andırın karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/122) 

77. — İstanbul Milletvekili Mehmet Scvigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

78. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurhak ilçeleri
ne polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/124) 
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79. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

80. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

81. — İzmir Milletvekili Cengiz Bulut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "<Ci
nayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

82. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul - Küçükçekmece Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

83. ^-İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

84. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun 
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

85. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahala
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

86. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/132) 

87.— İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

88. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un,, E - 5 Karayolunun Halkalı -
Sefaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

89. T-. Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

90. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136) 

. 9.1. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti 
alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

92. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

93. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, günlük bir gazetede 
yeralan "Washington'da Demirci - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru Önergesi (6/139) 

'94. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mah
kemelerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/140) 

95. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 
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96. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andı
rın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

97. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

98. —Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/144) 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasma ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

100". — Kahramanmaraş MilletveKİli .Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Ka
rayolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146) 

101. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

102. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesi-, 
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

103. — İstanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

104. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğreti
cilere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine İlişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

105.— Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul DGM Baş
savcısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olay
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/151) 

106. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

107. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yol
larının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

108. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/154) 

109. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına İlişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

110. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 
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111.— Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

112. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

113. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/159) 

114. — Trabzon Milletvekili Kemalettin GÖktaş'ın, vergi cezalarının affıyla il
gili Kanun tasarısından yararlanacak kişilercjlişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/160) 

115. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün,* şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

116. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

117. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

118. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınma
dan TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 

119. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

120. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge 
Müdürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

121. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Li
ce depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

122. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli 
Dicle İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/169)' 

123. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu 
orman envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/170) 

124. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Hava
alanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) 

125. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

14 
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126. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) 

127. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

128. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine 
ve tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

129. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun tli Espiye İlçesi Eri-
. cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

130. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

131. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe 
alınmaları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrıl
madıkları iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/178) 

132. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Bele
diyesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

133. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 

134. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçe
si Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/181) 

135. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

136. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

137. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'da "Eğitilebilir Çocuk
lar İş Okulu" açılmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/184) 

138. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) 

139. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. öğretmenler Bankası'nın 
1988-1991 yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

140. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

141. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine 
hafif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/189) 
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142. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

143. —- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

144. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

145. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) ^ 

146. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaev
lerine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiası
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

147. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan Çevre 
Koruma Kolları üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında başarılı 
olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen ''ÇEVRE 
BERATI" na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

148. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, İl Çevre Koruma Va-
kıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

149. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari-, 
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/197) 

150. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

i 151. -— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

152. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

153. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 

1 soru önergesi (6/202) 
154. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa- », 

rıoğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

155. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri iline doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) 

156. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, istanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 
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157. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane ilçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

158. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde Millî Savun
ma Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığına devredilen binaya ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/207) 

159. — istanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

160. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi 
ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

161. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) , 

162. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

163.— Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

164. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) \ .' . 

165. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KORTAN SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

166. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

167. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "is
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

168. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SlSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) 

169. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218) 

170. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

171. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/220) 

172. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması 
vaatedilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/221) 
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173. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertckin'in, bir Devlet Bakanının basın 
toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/222) 

174. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın', Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

175. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çul
lar Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/224) 

176. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

177. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

178. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi 
ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/227) 

179. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygula
nan doğal gaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

180. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 

181. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâ-
zımkarabckir - Sarıvelilcr ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

182. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/231) 

183. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

184. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinde Karama-
noğlu Mehmet Bey Üniversitesinin ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/233) 

185. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

186. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Ka
raman - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanmdan sözlü soru öner
gesi (6/235) 
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187. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

188. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

189. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.l. kömür sahalarında kömür 
çıkarılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/238) 

190. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

191. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

192. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

193. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanındari sözlü soru 
önergesi (6/242) 

194. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekâlet eden 
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243) 

195. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

196. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.l. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

197. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörü
nün 1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/246) J 

198. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247) 

199. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, binaları tamamlanan ve ihti
yaç duyulan yerlere imam hatip liselerinin açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/248) 
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200. — Şanlurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Akçakale İl
çesi Millî Eğitim Müdürlüğünde çalışan bazı personelin görevden alındığı iddiaları
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/249) 

201. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Scyitömür Termik 
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

202. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

203. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

204. — izmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, bir Devlet Bakanının yanında çalışıp 
çalışmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) 

205. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

206. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

207. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

208. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) 

209. — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

210. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köp-
rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

211. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

212. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakam hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

213.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) . 

20 
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214. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

215. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

216. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Dev
let görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/265) 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair 208, 385, 419 ve 454 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve Millî 
Eğitim, Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/49, 1/59, 1/150, 1/182, 
1/213) (S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

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. — 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) 

4. — 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) 

5. — 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) 

X 6. — 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 7. — 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) 

8. ^- Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı : 27) (Dağıtma ta
rihi : 21.2.1992) 

X 9. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

XII. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında, 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

12. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

13, —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 Sa
yılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 37) (Dağıtma tarilıi: 25.2.1992) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 16. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

17. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Deği
şik 5 inci Maddesine Bir Fırka Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

18. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Para
sının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Affına Dair Ka
nun Tasan ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi: 33.1992) 

19. — 2802 Sayılı Hâkimler ve Savalar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savalar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonlan raporlan (1/333) (S. Sayısı: 49) (Dağıtma tarihi: 33.1992) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Avrupa'da Ortak 
Mermi İmalaüna İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/305), (S. Sayısı: 51) 
(Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

21. — Tababet ve Şuabatı Sanatlannın Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonlan 
Raporlan (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 63.1992) 

22. — Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasansı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/345) (S. Sayısı: 54) (Da&tma tarihi: 233.1992) 

X 23. — Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma'nın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonlan 
Raporlan (1/313) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 10.4.1992) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




