
DÖNEM : 19 CİLT : 9 YASAMA YILI : 1 

© O 

66 ncı Birleşim 

21 . 4 . 1992 Salı 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA I 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in, Suriye'ye yaptığı resmî ziyarete ilişkin 

gündem dışı açıklaması ve İstanbul Milletvekili İsmail Safa Giray, Kocaeli Mil
letvekili Şevket Kazan, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve İçel Milletvekili Aydın 
Güven Gürkan'ın grupları adına konuşmaları 

2. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, değişik hiyerarşik kademe
lerde yapılan tayinler ve yer değiştirmeler ile Hükümetin izlediği genel personel 
politikası ve muhtemel sonuçlarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Ba
kanı Şerif Ercan'ın cevabı 

3. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, AIo-Bilgi ve Alo-Tel adı verilen 
PTT telefon bantları uygulamasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Ulaştırma 
Bakanı Yaşar Topçu'nun cevabı 

244 
245 
249 
249 
249 

249:259 

259:264 

264:270 



T.B.M.M. B : 66 21 .4 .1992 0 : 1 

•' ••" Sayfa 
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nen'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/389) 275:276 
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6. — Uşak Milletvekili Fahri Gündüz'ün, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/25) 278 

7. — Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/26) . 278:279 

8. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan'ın, (10/4) Esas Numa
ralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/27) , 279 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME', MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 277 

1. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve 
Nusaybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlula
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eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi (9/5) — 242 — 279:297,298 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, yurt dışına yaptığı resmî ziyaretlere; Almanya, Avusturya 
ve Avrupa topluluğunda, ülkemizdeki terör olgusunu saptıran yanlış ve çarpık yorumların yol 
açtığı haksız eleştirilere; Dağlık Karabağ sorununun çözümüne; Azerbaycan'la ilişkilerimize; 
Libya ve Kıbrıs konularındaki son gelişmelere ve bunlara karşı Türk Hükümetinin izlediği po
litikaya; Bosna - Hersek'in toprak bütünlüğünü tehdit eden olaylara; Mısır Cumhurbaşkanı 
Hüsnü Mübarek ve Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın ülkemizi ziyaretlerinin Türkiye ba
kımından önemine; İngiltere, İtalya ve İran'da yapılan seçimlerin sonuçlarına; dünyadaki yeni 
yapılanma ve oluşumlarda Türkiye'nin konumuna ilişkin gündem dışı açıklamada bulundu; 
ANAP Bitlis Milletvekili Kâmran İnan, SHP Ankara Milletvekili Ali Dinçer, DYP Samsun 
Milletvekili İrfan Demiralp, RP Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk de aynı konuda grup
ları adına görüşlerini belirttiler. 

İstanbul Milletvekili Güneş Taner'in, Türk ekonomisinin bugünkü durumu ve alınması 
gereken acil tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşmasına Devlet Bakanı Tansu Çiller; 

İçel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Türkiye'nin yeni Türk Cumhuriyetleriyle ilişkileri 
ve bu önemli konunun bir siyasal koordinatör makam tarafından desteklenmesi, yürütülmesi 
ve koordine edilmesi gereğine, 

Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bir TBMM Heyetiyle katılmış oldukları, Londra'da 
yapılan 'Avrupa'nın Geleceği" konulu toplantıda edindiği izlenimlere ve Türkiye Cumhuriye
ti Devletinin de Avrupa'daki yerini ve dış dünyadaki ilişkilerini yeniden gözden geçirip yeni 

*bir yapılanmaya gitmesi gerektiğine, 

İlişkin gündem dışı konuşmalarına da Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin cevap verdi. -

İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, (10/5 ve 10/8) esas numaralı Meclis Araştırması Komis
yonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi ve, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Geçici Başkanlığının, Komisyonun Baş
kan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimine ilişkin tezkeresi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

21 Nisan 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.40'ta son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 

— o — — 

Halil Çullıaoğlu 
İzmir 

Kâtip Üye 
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II . — GELEN KAĞITLAR 

17. 4. 1992 Cuma 

Tasarı 

1. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Sayılı Kanuna Ekli Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinde Değişiklik Yapılması; Gelir ve Kurumlar Vergileri Üzerinden ödenen Fonların Bir
leştirilmesi; Gümrük Vergisi Hâsılatı ile Fon Payı Hâsılatının Dağılımı; 26.1.1967 Tarihli ve 827 
Sayılı Kanun ile 31.10.1990 Tarihli ve 3675 Sayılı Kanunun, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı, 
2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı, 29.5.1986 Tarihli ve 3294 Sayılı 
Kanunların Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/385) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.1992) 

Teklifler 

1. —Çorum Milletvekili M. Ateş Amiklioğlu ve 4 arkadaşının; 25.8.1971 Gün ve 1475 
Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/293) 
(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.4.1992) 

2. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in; 2996 Sayılı Maliye Vekaleti Teşkilat ve Vazifele
ri Hakkında Kanunun 21 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 
135 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesine dair Kanun Teklifi (2/294) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14.4.1992) 

3. — Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar 
ICanununun Geçici 68 inci Maddesinin Değiştirilmesine dair Kanun Teklifi (2/295) (Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.4.1992) 

4. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/296) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.4.1992) 

5. — Ankara Milletvekili Ali Dinçer'in; Kesikköprü Kasabasının İlçe Olması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/297) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.4.1992) 

6. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Doğan'ın; Kalkınmada öncelikli Yörelerde ve Bu Yö
reler Dışında Olup da Kent Dışında Kurulu Toplu ve Münferit Kamu ve Özel İşyerlerinde Çalı
şanların Asgari Ücretlerinin ve Asgari Ücrete Tekabül Eden Ücretlerinin Vergiden Muaf Tutula
cağına Dair Kanun Teklifi (2/298) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.4.1992) 

7. — İçel Milletvekili Istemihan Talay'ın; 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanla
ra Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması
na lleşkin Kanun Teklifi (2/299) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.1992) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne yapılan ata
ma ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) (Başkanlığa geliş tari-
lü : 14.4.1992) 
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2. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan "Alo" 
servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14.4.1992) , 

3. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup siyasî 
kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/276) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.4.1992) 

4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz olarak yapıl
dığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/277) (Başkanlığa geliş tarihi i 14.4J992) 

5. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı
na yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) (Başkanlığa geliş tari
hi : 14.4.1992) 

6.— İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün görevinden 
alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 14.4.1992) 

7. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük bir gazetede yayınlanan "Falcı Mü
şavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/280) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 14.4.1992) 

8. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacaklarının ne za
man ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 14.4.1992) 

9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini ödemeyenlerin 
sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/282) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.4.1992) 

10. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu prim borcu
na getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/283) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.4.1992) 

11. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, Irak'a Tür
kiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/284) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.1992) 

12. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. hastanele
rinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/285) (Başkanlığa geliş tarihi : .16.4.1992) 

13. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Emet İlçesine bağlı PTT'Ierin ça
lışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/286) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.1992) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, DPT'da çalışan ve 436 sayılı K.H.K. ile Hazine 

ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devredilen personelin özlük haklarına ilişkin Devlet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/122) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.3.1992) 

2. — İzmir Milletvekili Cemal Tercan'ın, Erzincan depreminde zarar gören vatandaşların 
borçlarına ve yıkılan işyerlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/123) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 26.3.1992) 
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3. — tzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı hakkın
daki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/124) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 13.4.1992) 

4. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Ankara Büyükşehir Belediyesinde bazı ihaleler
de usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/125) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14.4.1992) -

5. —Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir Devlet Bakanına ait TEK-ART adlı şir
ketle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/126) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 14.4.1992) 

6. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 20 Ekim 1991 seçimlerinde kazanama
yan milletvekili adaylarından kimlerin hangi kurumlara atandıklarına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/127) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.4.1992) 

7. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, kaçak eşya satışlarının arttığı ve kontro
lünün yapılmadığı iddialarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/128) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.4.1992) 

8. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kurtköy Havaalanı, Kartal Sanayi Tesis
leri ile Asfalt Fabrikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/129) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 14.4.1992) 

9. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, esnaf, işçi Bağ-Kur'lu ve bunların emek
lileri ile süper emeklilerin durumlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/130) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14.4.1992) 

10. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Mardin-Dargeçit İlçesi Çukurdere Köyüne gü
venlik güçlerince baskın yapılarak götürülen bazı kişilerin Öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişle
ri Bakanından yazılı soru önergesi (7/131) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.4.1992) 

11. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın, Dargeçit-Tanyeri Köyünde 9.4.1992 tarihin
de yapılan arama sırasında bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/132) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.4.1992) 

12. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, memur ve işçi emeklilerinin, maaş ödemele
rine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/133) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.1992) 

13. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesi çok amaçlı liselerinin 
çeşitli sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/134) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 16.4.1992) 

14. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in imam hatip lisesi mezunlarının yeterlilik bel
gelerine ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/135) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.4.1992) 

15. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesi Devlet Hastanesinin uz
man personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/136) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 16.4.1992) 

16. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Müca
dele ekipleri tarafından gözaltına alınan bir vatandaşın işkenceye maruz kaldığı iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/137) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.1992) 

17. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Nevruz kutlamaları sırasında Şırnak'ta bir va-, 
tandasın gözaltına alındıktan sonra intihar ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/138) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.1992) 
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21. 4. 1992 Salı • 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'de Nev
ruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/53) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.4.1992) 

248 — 



T.B.M.M. B : 66 21 . 4 . 1992 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Işılay Saygın (İzmir), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

" O • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 66 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın Milletvekillerinin, 
salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(İstanbul Milletvekili H. Hüsnü Doğan'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin'e Suriye gezisiyle ilgili ola
rak ve üç arkadaşıma da gündem dışı söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — içişleri Bakanı ismet Sezgin'in, Suriye'yeyapttğt resmî ziyarete ilişkin gündem dışı açıkla
ması ve istanbul Milletvekili ismail Safa Giray, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan, Erzurum Milletve
kili ismail Köse ve içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'tn grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN — Suriye'ye yaptığı resmî ziyaret hakkında bilgi vermek üzere, Hükümet adı
na, Sayın İçişleri Bakanı İsmet Sezgin; buyurun. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin de
ğerli üyeleri, aziz arkadaşlarım; Suriye Arap Cumhuriyeti İçişleri Bakanının, iki ülke içişleri 
bakanlarının sorumluluk alanlarına giren konularda görüşmelerde bulunmak üzere yaptığı davete 
icabet ederek, 14 - 17 Nisan tarihlerinde Şam'a resmî bir ziyarette bulundum. 

Ziyaretim sırasında Suriyeli meslektaşımla yaptığım görüşmelere ilaveten, Cumhurbaşkan 
Yardımcısı Sayın Abdülhalim Haddam ile de görüştüm ve Cumhurbaşkanları Sayın Hafız esad 
tarafından kabul edildim. Suriye Cumhurbaşkanına, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Baş
bakanımızın sözlü mesajlarını sundum. Sayın Hafız Esat ile yaptığımız görüşme 4 saat sürdü. 

Öte yandan, biri, güvenlik sorunlarını, diğeri, sınır meselelerini ele almak üzere, Suriyeli 
karşıtımla kurduğumuz iki alt komite, konuların teknik veçhelerini inceledi. 

Görüşmelerim sırasında, Türkiye'yi rahatsız eden ve iki ülke ilişkilerinin hak ettiği mertebe
ye ulaşmasını engelleyen sorunları açıklık ve samimiyet içinde ortaya koydum, öncelikle, PKK 

' terör örgütünün Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinden duyduğumuz rahatsızlığı ve Türkiye'nin, te
rörün iç ve dış kaynaklarının kökünü, gereken yol ve yöntemleri kullanarak kurutma konusun
daki kararlılığını, Hükümetimizin belirlediği politika çerçevesinde Suriyeli muhataplarıma açık
ça anlattım. Her hal ve kârda sürdüreceğimiz bu mücadeleyi verirken, terörist örgütün suçlarını 
Türkiye ve Dünya kamuoyuna teşhir ederken, uyuşturucu madde kaçakçılığına da bulaşan bu 
cinayet şebekesinin arkasında Suriye'nin bulunmadığını itan etmek istediğimizi vurguladım. 

Ayrıca, teröristlerin Suriye topraklarından ve Suriye denetimi altındaki bölgelerden des
tek gördüğüne dair elimizdeki bazı bilgilen verdim. 
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Bu bağlamda, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk sorumluluğu ve karşılıklı yarar 
ilişkisi çerçevesinde, daha ileriye götürülmesi hususunda; içişleri bakanlarına Önemli görevler 
düştüğünü ifade ettim. Suriye Cumhurbaşkanı Muhterem Hafız Esad, Cumhurbaşkanı yar
dımcısı Sayın Abdülhalim Haddam ve Suriye İçişleri Bakanı, " Türkiye'yi rahatsız eden un
surlara karşı bizimle işbirliğine hazır olduklarını, PKK terör örgütünü Suriye'de yasadışı ilan 
ettiklerini, Türkiye'ye yönelik terör eylemleri gerçekleştiren örgütlerin Suriye'deki faaliyetleri
ni sürekli olarak izleyeceklerini, bu cinayet şebekesinin mensuplarını yakaladıklarında tutuk
layacaklarını ve yargı önüne çıkaracaklarını'-' taahhüt ettiler ve ziyaretim sırasında yaptığımız 
görüşmelerin somut neticelerini en kısa zamanda göreceğimizi, yanlış anlamalara son verilece
ğini bildirdiler. Bu hususlar, Suriyeli meslektaşımla imzaladığımız sonuç belgesi çerçevesinde 
yer alan tutanaklara da dercedilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Suriyeli meslektaşımla imzalamış olduğumuz sonuç 
belgesi çerçevesinde, biri güvenlik konularıyla, diğeri sınır sorunlarıyla ilgili iki ayrı tutanak 
mevcuttur. Güvenlik konusuyla ilgili tutanak, Türkiye ile Suriye arasında 1987 yılında imzala
nan; ancak, her nedense, bir türlü işletilemeyen güvenlik işbirliği protokolünü, uygulamaya 
dönük olarak güncelleştiren unsurlar içermektedir. Bunlardan en önemlisi de, iki ülke arasın
da terörizme karşı sorunun süratle çözüme kavuşturulmasını sağlayacak temaslarla birlikte yü
rütülecek bir işbirliğinin öngörülmesi ve bu amaçla sorumlu makamlar arasında bir izleme me
kanizması kurulmasıdır. Terörizme karşı mücadele ve işbirliğinin esaslarını vazeden bu tutana
ğın, Suriye tarafının PKK'yı yasadışı ilan ettiği ifadesini ve örgüt mensupları yakalandığında, 
bunların tutuklanacağı ve yargı organlarına teslim edileceği taahhüdünü içeren bir maddeyle 
sonuçlandırılmasının, kendi içinde önemli bir anlam taşıdığını düşünüyorum. Diğer bir deyiş
le, terörist PKK örgütü, bu işbirliği metninde açıkça zikredilmiştir. 

Tutanaklarda, uyuşturucu madde kaçakçılığına karşı işbirliğinin geliştirilmesi hususu da 
ayrıca yer almaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, şu hususu da ifade etmek istiyorum : Suriye Cumhurbaşkanı ve Suriye 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, kendileriyle yaptığım görüşmelerde, Lübnan'ın Bekaa Vadisinde 
ve diğer bölgelerinde Türkiye'ye yönelik faaliyet gösteren terörist örgüt kampları konusunda 
Lübnan Hükümetiyle en kısa zamanda temasa geçeceklerini ve Lübnan Hükümetine, otorite
sini tüm Lübnan'a yaymasını teminen Taif Antlaşması uyarınca vermekte oldukları destek ve 
yardım bağlamında, Türkiye'ye karşı terör eylemlerinde bulunduğu bilinen örgütlerin Lübnan'
daki faaliyetlerine son verilmesi için girişimlerde bulunulacağını ve bu amaçla Lübnan Hükü
metiyle işbirliği yapılacağını bana bildirmişler ve bunu kamuoyuna açıklayabileceğimi açık olarak 
ifade etmişlerdir. 

Suriye'nin, uluslararası camiada mevcut olan teröre karşı dayanışma ruhuna uygun, bu 
sorumlu taahhüt beyanlarının tarafımızdan sevinçle not edildiğini belirtmek istiyorum. 

Suriye tarafının, dostluğumuzu öne çıkaran bu vaatlerinin, uygulamaya geçirilmesini özenle 
izleyeceğiz. Bu çerçevede, Suriye tarafıyla üzerinde mutabakata vardığımız hususların birlikte 
yaşamayı ve birlikte çalışmayı başardığımız ortak geçmişimizden hareketle, gelecekteki dost
luk ve işbirliğimizin kurulması yolunda iki ülke uluslarının refah ve huzuruna anlamlı bir kat
kı sağlamasını ümit etmek istiyorum. 

Suriye Cumhurbaşkanına, Sayın Cumhurbaşkanımızın vaki davetini yinelediğimde, Türk
iye'yi ziyaret etmekten ve ayrıca, Sayın Başbakanımızı Suriye'de görmekten memnuniyet duya
cağını bildirmiş olmasını da, Suriye tarafının Türkiye ile ilişkilerini geliştirme arzusunun bir 
ifadesi olarak değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. 
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Suriye yönetimi, Türkiye-Suriye ilişkilerini sürdürme ve geliştirme yönündeki bir iradenin 
şekillenmesi istikametinde müspet bir adım atmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, genel çizgilerini ve sonuçlarının özetini arz etmeye çalıştığım Suriye 
ziyaretimin neticelerinin bugünkü koşullarda olumlu ve tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. 
Bu neticenin alınmasında, Hükümetimizin kararlı ve inançlı politikalarının başlıca unsuru oluş
turduğunu, bunun yanı sıra sorunları açıkça dile getirmiş olmamızı ve uluslararası konjonktü
re ilişkin gelişmeleri de sayabileceğimizi düşünmekteyim; ama, hepsinin ötesinde, Suriye'deki 
temaslarım sırasında, toplumumuzda teröre karşı oluşan ve en anlamlı ifadesini Yüce Meclisi
mizin çatısı altında bulan mutabakatın ve ulusal dayanışmanın gücünü ve gururunu hissettiği
mi, siz değerli arkadaşlarıma şükrünlarımla birlikte belirtmek istiyorum. 

Hepinize tekrar teşekkürlerimi sunuyor ve derin saygılarımı yineliyorum efendim. (DYP, 
SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına, arkadaşlarıma 10'ar dakika süreyle söz vereceğim. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Safa Giray; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; evvela, Sayın Bakana, Suriye ile, özellikle çok güncel konumuz olan terörle ilgili 
konuda atılmış yeni bir adımın .detaylarını yahut bir özetini, burada Meclise bilgi olarak sun
duğu için, teşekkürlerimi ifade ederek sözlerime başlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Suriye ile ilişkilerimize, geçmiş dönemlerden beri, öyle zannediyo
rum ki, yalnız Suriye-Türkiye ilişkileri olarak değil, daha geniş bir çerçevede Ortadoğu ve dün
yanın çeşitli kutuplanyla ilgili ilişkiler içinde bakmakta fayda vardır. Suriye ile ilişkilerimizde 
çeşitli sorunlar var. Sınır sorunlarından ayrı olarak; su sorunu, ulaştırma sorunu, ticarî sorun
larımız, elektrik sorunu, bölgesel birtakım sorunlar ve o arada terör sorunu... Şimdi dünyanın 
konjonktüründe meydana gelen gelişmelere bakarsanız, bundan iki sene, hatta üç sene evveli
ne kadar, dünya iki kutuplu bir sistem içerisinde idi. Bu iki kutuplu sistem içerisinde Ortado
ğu, özellikle arap ülkeleri petrolün varlığıyla, Israil-Arap konusunun varlığıyla, bir huzursuz
luk ortamı olarak devam edegelmişti. İki kutbun herbirinin, özellikle petrol konusuda ve arka
sından İsrail konusunda çeşitli yararları ve ilgileri sebebiyle, burada dünyanın en enterasan oyun
ları oynanagelmişti. Hatta bu kutuplara Japon'u da petrolden dolayı ilave etmekte fayda vardır. 

Suriye'yele ilişkilerimiz -tabiî, bildiğiniz gibi- Hatay'ın Türkiye'ye ilhakı noktasına kadar 
gider, ondan evvel de elbette Lozan konusu vardır. Hatay'ın ilhakından bu yana Suriye, bu 
olayı hazmedememiştir ve Türkiye'yle ilişkilerinde bu olayı önemli bir nokta olarak bulundu-
ragelmiştir, hatta haritalarında Hatay'ı Suriye içerisinde göstermeye devam etmiştir. Bu anlat
tığım konjonktür içerisinde Suriye, bir yandan Arap Birliğini de kullanmak suretiyle, Irak'la 

.beraber, su problemini yaratarak, Türkiye'ye karşı bir ortam yaratmayı başarmıştır. 

özellikle su konusuna baktığımız zaman, 1960'lt yıllarda, -o zaman idarede bulunan özel
likle bugünkü Başbakanımız gayet iyi hatırlayacarlardır- Keban Barajının AID tarafından fi
nanse edilebilmesini sağlayabilmek için, Türkiye, su konusunda teknik düzeyde iki yıl uğraş
mak zorunda kalmıştır. O günkü tabloda, Irak'ın ve Suriye'nin yaptırdığı birtakım su etütleri, 
Fırat suyunun büyük bir bölümünün bu ülkelere bırakılması gerektiğini söyleyen bir rapora 
dayalıydı. Bu raporu hazırlayan, bir Amerikan firmasıydı ve AID, Irak ve Suriye'nin avukatı 
gibi karşımıza dikilmişti. Birtakım şartlan bize kabul ettirdikten sonra ancak AID'den finansman 
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imkânı bulunabilmişti. Aynı olay Karakaya'Barajı konusunda da cereyan etmiştir. O zamanın 
çeşitli Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları arasında bulunan Selahattin Kılıç'ın, bu konuyla 
ilgili olarak özel bir yazısı vardır. Bu yazı Dünya Bankasına yazılmıştır. Dünya Bankası, bizim 
başımızda aynı olayı takip etmiştir. Nihayet, Deniz BaykaPın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı sırasında, 1978'de imzaladığı bir protokol vardır. Bütün bu protokoller imzalanırken, 
daima, Türkiyeyle Suriye ilişkilerinin tümü gözden geçirilip, bir düzene sokulması amacıyla 
Türk hükümetleri gayret göstermişlerdir. Aynı şekilde, 1987'de, o zaman Başbakan olan bu
günkü Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut özafın Suriye'yi ziyaretinde bütün ilişkileri toparla
yan ve o arada terör konusunu da içine alan ve su verilişini terördeki davranışlarına bağlayan 
bir protokol daha yapılmış ve Resmî Gazetede de ilan edilmiştir. 

Sayın Bakanın söylediği gibi, o günlerde PKK terörü konusu o protokollerde yer almamış
tır. ilk defa bu sefer yer alıyor; ama bütün siyasî ilişkilerimizde, bütün görüşmelerimizde, me
sela benim yaptığım görüşmelerde, Lübnan'ın bakanı, "Bekaa Vadisinde bizim fiilî bir kont
rolümüz yok, oranın kontrolü Suriye'dedir" ifadesini kullanabiliyor; Suriye'li bakanla konuş
tuğumuz zaman da "Orası Lübnan toprakları, biz ne yapabiliriz ki?.. Zaten oradaki ilişkileri
mizi de şimdi yeniden düzenledik. Lübnan, kendisi buna bakmalıdır" tarzında ifadelerle kar-
şılaşmışızdır. Devamlı bu kaypaklık vardır; fakat bununla beraber, dünya ortamında, Arap birliği 
ortamında Türkiye'ye karşı, özellikle su gibi önemli hayatî bir nesneyi, insanların duygusallık 
yanlarına hitap edebilecek şekilde kullanarak, Türkiye aleyhinde sürekli işlemek başarısını gös
terebilmişlerdir. Tabiî, bu başarıyı gösterirken, devamlı olarak dünyadaki çeşitli konjonktürel 
ağırlıkları kullanmasını iyi bilmişlerdir. 

GAP'ın gerçekleşmeye başladığını, işin ciddiyetle ele alındığını gördükleri andan itibaren 
de, PKK'ya destekleri artmıştır, bu da 1984 yılına rastlar. 

Şunları söylemek istiyorum : Bugün gelinen netice, Sayın Bakanın anlattığı şekilde, güzel 
bir neticedir. O bakımdan, gerçekten memnunuz, teşekkür ederiz, destekleriz; ancak, Suriye'
yi bu konuda çok iyi takip etmek lazım geldiğini söylemek istiyorum. Her türlü konjonktürel 
değişmede bütün yazılanların, verilen sözlerin hepsinin unutulup, başka faktörlerin ortaya çı
karılabileceğini söylemek istiyorum. Türkiye'nin bugüne kadarki tecrübesi budur. Sayın Ba
kan da bu işin dikkatle ve özenle takip edileceğinden bahsettiler, işin özellikle o yönde çok 
sıkı takibinde yarar olduğu kanaatindeyim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Giray. 
Refah Partisi Grubu adına, Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan; buyurun efendim. 

(RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

İçişleri Bakanı Sayın tsmet Sezgin'in, komşu ülke Suriyeyi ziyareti ve bu ziyaret esnasında özel
likle, gerek güvenlik açısından, gerek sınır ihtilafları açısından Türkiyenin görüşlerini açıkça 
masaya getirerek, cesaretle ortaya koyarak, iki devlet arasında imzalanan anlaşma hakkındaki 
açıklamalarını dinledik. Sayın İçişleri Bakanına, bu açıklamalarından dolayı, huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. . 

Sayın ANAP sözcüsü konuşmaları esnasında, Türkiye ile Suriye arasındaki sorunların bir 
hayli geniş olduğunu ifade ettiler; ancak, biz şunu gayet iyi takdir ediyoruz ki, Türkiye'nin 
bugün bir numaralı meselesi terörün halli olduğuna göre, terörün halli konusunda da İçişleri 
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Bakanına ağır bir görev terettüp ettiğine göre ve Suriye ile bu konuyu görüşmek üzere Sayın 
İçişleri Bakanının bir ziyaret mecburiyeti hâsıl olduğuna göre, elbette, Sayın İçişleri Bakanının 
yapacağı görüşmelerde, konu, sadece güvenlik, sadece sınır meseleleriyle ilgili olabilirdi; Sayın 
ANAP sözcüsünün ifade ettiği genişlikteki bir müzakere, belki Dışişleri Bakanlığı tarafından 
yürütülebilirdi. 

Bunu işaret ettikten sonra, Sayın Bakana hem böyle bir anlaşmayı imzalamış olmasından 
hem de Genel Kurulu aydınlatmış olmasından dolayı teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, hepimizin takdir ettiği gibi, Türkiye'nin baş meselelerinden bir ta
nesi terör meselesidir. Terör konusu üzerinde, Parlamentoda, TV ekranlarında, açık oturum
larda çok konuşuldu ve konuşulmaya da arkası kesilinceye kadar devam edilecek. Bu konu üze
rinde Refah Partisi Grubunun görüşleri de dile getirildi, özellikle, 25 Mart tarihinde, bütçenin 
son konuşmaları sırasında, Genel Başkanımız terör konusuna değinirken, terörün 4 kaynaktan 
ortaya çıktığını ifade etmişlerdi; "Birinci kaynak dış güçler, ikinci kaynak politika hataları, 
üçüncü bir kaynak veya sebep tatbikat hataları, dördüncü bir kaynak da vaatlerin yerine 
getirilmemesi" demişlerdi. 

Bizim, terörün dış kaynaklı olduğuna dair açıklamalarımız karşısında, bazı çevreler, dış 
kaynak olarak Suriye'yi düşünmekte, Irak'ı düşünmekte ve İran'ı düşünmektedirler. Refah Partisi 
olarak bizim dış kaynaktan, dış tahrikten, dış tezgâhlardan anladığımız ise farklıdır. 

Şimdi, Sayın İçişleri Bakanımız, yaptıkları çok değerli açıklamalarında "Davet Suriye'
den geldi' buyurdular. Demek oluyor ki, Suriye'den gelen bir davet üzerine gidiyoruz ve bu 
davet üzerine yapılan görüşmelerde "Suriye, PKK örgütünü bir terör örgütü olarak tanıdı ve 
bu örgütün Suriye'deki faaliyetlerini her ne pahasına olursa olsun, anlaşma çerçevesinde önle
yeceğini, imkûn vermeyeceğini, hatta cezalandıracağını da ifade etti" buyurdular. Bu değerli 
açıklamalar gösteriyor ki, demek ki, iş zannettiğimiz gibi değilmiş; yani, Türkiye'deki terör 
olayının arkasında Suriye Devleti yokmuş. Neden yokmuş; eğer, gerçekten Suriye bu terör olay
larının arkasında olsaydı; 

1. önce, davet oradan gelmezdi. 
2. Böyle bir anlaşmayı Suriye, her ne pahasına olursa olsun imzalamazdı. 
3. Böyle bir anlaşma içerisinde, izleme komitesi kurulmasına rıza göstermezdi. 
4. Eğer, Suriye bu terörün arkasında olsaydı, kendi açısından imzaladığı bu anlaşma bün

yesinde, Lübnan'ın da bu gibi olaylar karşısında ikaz edilmesi konusunda bir görev üstlenmezdi. 

Demek oluyor ki, Suriye, bu konuda masaya samimî olarak oturmuş, Sayın İçişleri Baka
nıyla samimî olarak görüşmüş, bu kabulleri samimî olarak yapmıştır. Artık, bu samimî görüş
melerin arkasından, Sayın ANAP sözcüsünün ifade ettiği gibi, "Aman ha, dikkatli olun, Suri
ye sözünde durmaz" gibi birtakım vehimlere kapılmak yanlıştır kanaatindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, Refah Partisi olarak, dış güçler denilince, biz, dışarıdan gelen bu 
kanun dışı, bu insanlık dışı katliamları yapan örgütlerin oradan gelişine bakarak karar verildi
ğini sanıyoruz. Evet, oradan geliyor gibi görünüyor; ama, iplerini oynatan bu ülkeler değildir. 
İplerini oynatanlar, Osmanlıyı olduğu gibi, Türkiye'yi de bölmek ve parçalamak isteyen dış 
güçler ki, Amerika bunun arkasındadır, İsrail bunun arsakısdadır. (RP sıralarından alkışlar) 
Bunu görmek lazımdır, bunu bilmek lazımdır. 
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Gündem dışı bir konuşma münasebetiyle söz aldığımız için, Amerika'nın ve İsrail'in bu
nun arkasında olduğuna dair gerek Amerikalı ve gerekse İsrailli yetkililerin sözlerini, açıkla
malarını burada üzün uzun nakletmeyi gereksiz görüyorum. Sadece, çok değerli millctvekille-
rimizin, 25 Mart tarihli Meclis zabıtlarını tetkik etmek suretiyle, Refah Partisi Genel Başkanı 
Sayın Erbakan'ın, o Meclis zabıtlarında beyan ettiği isimlerin ve o isimlerin arkasındaki niyet
lerin ortaya çıkarılmasını temenni ediyorum. 

Bir hususta memnuniyetimizi ortaya koymak istiyorum : Sayın Genel Başkanımız terörün 
önlenmesi konusunda çeşitli tedbirler, çareler, çözümler meyanında bir çözüm daha önermiş
lerdi ve demişlerdi ki, "Bu olayların çözümü mümkündür. Bugün, Suriye, Irak, tran ve Türki
ye; bu dört devlet bir araya geldiği takdirde ve yine bu bölgede haklarının ihlal edildiğini iddia 
eden toplulukların temsilcileri de bir araya geldiği takdirde, bu meseleyi kökünden çözmek müm
kündür." 

Şimdi, bizim bu tavsiyemiz doğrultusunda Suriye ile münasebetler, dörtlü bir masa etra
fında olmasa da, ikili olarak başladı. Bu münasebetler tran ile devam edebilir, bir mani yok. 
Bu münasebetler, bu görüşmeler Irak ilç devam etmelidir; çünkü, bir Irak seyahatinin arkasın
dan Sayın Başbakanı ziyaret ettiğimde, Irak Başbakanının, bu terör olaylarıyla ilgili olarak, 
Türkiye ile işbirliği yapabileceği konusundaki mesajını kendilerine iletmiştim. Şu anda kendi
leri böyle bir müzakereye hazırdır ve öyle zannediyorum ki, artık, ortadan kaldırılması gereken 
ambargo için de böyle bir görüşme hayırlı bir kapıyı açmış olur. 

Memnuniyetimiz, Suriye ile bu müzakerelerin başlamış olmasıdır; ancak, önemli olan bir 
husus vardır. Terörün gerçek kaynağı konusunda belirtmiş olduğumuz "Perde arkasında Ame
rika var, perde arkasında İsrail var" tarzındaki ikazlarımız, kulakardı edilmemelidir. 

Neden edilmemelidir; bakınız 17 Nisan tarihli bir gazetede şu başlık altında bir haber oku
yoruz : "ABD Bekaa'nın vurulmasına karşı." Neden karşı, niçin karşı?.. Neden karşı, niçin 
karşı olduğunun takdirini Yüce Heyetinize arz ediyorum. 

O nedenledir ki, biz bu terör örgütünün gerçekten kökünü kazımak istiyorsak, bu konu
da, Suriye ile hasıl açıkça bir masada müzakerede bulunmuşsak, ilgisi yoktur diye düşünmeye
lim, İsrail ile de bu konuyu görüşelim, gerekirse Amerike ile de bu konuyu görüşelim; çünkü, 
biz bu perdenin arkasında onların varlığından endişe ediyoruz. Her ne kadar Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanı Sayın Bush, PKK örgütünün faaliyetlerini kınayan bazı açıklamalarda bu
lunuyorsa da, esas güvenilmemesi gereken açıklamaların Bush'un açıklamaları olduğuna, Yü
ce Meclisi inanmaya davet ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın İsmail Köse; bu
yurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADIN AİSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın İçişleri Bakanımızın Suriye'ye yapmış olduğu seyahat dolayısıyla, Doğru Yol Partisi Grubu 
adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime başlarken, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, özellikle sekiz dokuz yıldan bu yana ülkemizde vatandaşlarımızın 
öldürülmesine, güvenlik gücü mensuplarımızın şehit olmasına sebep olan ve yine bugün ülke
mizin bir numaralı olayı olarak devam eden terör bütün vatandaşlarımızı, bütün milletvekille-
rimizi ve sonuç itibariyle, her kesimi yakından ilgilendiren en önemli konularımızdan birisidir. 
Bu vesileyle, Suriye'ye yapmış olduğu gezi ve arkasından Suriye Devletiyle Türkiye Cumhuriyeti 
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Devletini temsilen yapılmış olan anlaşmayla ilgili olarak Meclisimize bilgi veren Sayın İçişleri 
Bakanına huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

Gerçekten, Sayın Bakan, ister içişlerini ilgilendirsin ister dışişlerini ilgilendirsin, çok önemli 
bir görüşme yapmış ve bu görüşme sonucunda da komşumuz olan, yıllardan bu yana münase
betlerimizin iyi ilişkiler içerisinde devam ettiği ve aynı inançlara sahip olduğumuz bir devletle 
dostane ilişkiler içerisinde bir anlaşma ortaya çıkarılmıştır. 

Bugüne kadar, ister Güneydoğu Anadolu Bölgemizde ister diğer büyük illerimizde vuku 
bulan olayların arkasında PKK denen bölücü örgütün parmağının olduğunu beraberce biliyo
ruz ve olayları da takip ediyoruz. O itibarla, önce, bu örgütün kaynaklandığı, eğitim yaptığı 
ülkelerin ve buna destek veren devletlerin destediğini çekmesini sağlamamız gerekirdi. 

Ben, geçmişteki uygulamaları, o günkü şartlar içerisinde iktidarda olan partinin temsilci
lerini de fazlaca kınamak istemiyorum, tenkit etmek istemiyorum; ancak, İçişleri Bakanımızın 
Suriye'ye gitmesi sonucu bu devletle yapılmış olan anlaşmanın gerçekten çok önemli bir sonuç 
olduğunu belirtmek istiyorum. 

Bütün evraklarımızda, devletin bütün istihbarat örgütlerinin evraklarında Bekaa Vadisi, 
PKK terör örgütünün eğitim üssüdür. Bu eğitim üssü orada olduğu müddetçe ve bu bir devle
tin müzaheretine müstahak olarak devam ettiği sürece ve oraya hangi devletten olursa olsun, 
gerekli lojistik yardımlar yapılmak suretiyle, oradaki eğitimini tamamlayanların, Türkiyemiz 
sınırlarından içeriye sokulmalarına devam edildiği müddetçe, bu olayları kesinlikle önlememiz 
mümkün değildir. 

İşte, Suriye ile yapılan anlaşma, Bekaa Vadisinin bu PKK örgütünün eğitim üssü olmak
tan çıkarılmasına sebep olacaktır, oradan uzaklaştırılmasına muhakkak suretle tesir edecektir; 
tabiî, Suriye Devleti yapmış olduğu anlaşmada samimî ise. 

Sayın İçişleri Bakanının yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti olarak Suriye Devletinin, yapmış olduğumuz bu anlaşma çerçevesinde samimî olup olma
dığını önümüzdeki gelecek günler gösterecektir. Bu, bir başlangıçtır. Bu, komşuluk ölçülerine 
sığmayan bir olaydır. Hele bir de Müslüman devletler olarak, aynı bölgenin devletleri olarak 
birçok meselede bir araya gelmek mecburiyetinde olan bu devletlerin, komşu devlete karşı, o 
devleti yıkmaya, vatandaşlarını bölmeye ya da öldürmeye yönelik hareketler içerisinde olması 
affedilir bir hareket değildir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyük devlet ölçüleri içerisinde sekiz senedir sabretmiştir, 
binin üzerinde hiçbir günahı olmayan vatandaşımız Öldürülmüştür, yine bine yakın devletimi
zin çeşitli kademelerindeki güvenlik görevlisi insanımız şehit edilmiştir. Bunun kaynağını bil
memize rağmen, buradan gelen tehlikeyi gördüğümüz halde ve devletin istihbarat örgütleri de, 
behemahal, bu vadinin çökertilmesinin gerektiğini söylemesine rağmen, esasen bugüne kadar 
muhafaza edilmesi bir ihmal eseridir. 

İşte, Hükümetimizin bu aktif dış politikası çerçevesinde, komşuluk münasebetlerinin ge
reği, Ortadoğu'da olmanın gereği, Müslüman bir devlet olmanın gereği ne ise, o gereklerin ye
rine getirilmesinin ikazı yapılmıştır. Ola ki Suriye Devleti, altına imza atmış olduğu bu evrakın 
takibi konusunda yanlışlıklar yaparsa ve vermiş olduğu sözü zaman içerisinde yerine getirmez 
ise, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yine kendi bünyesinde meselelerini düşünmek suretiyle, or
taya koyacağı daha değişik politikalarla bu meselenin üstesinen gelecektir, inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Irak ve İran'a sıra gelmiştir. Irak'a da gerekli ikaz yapılmıştır; an
cak, görüşme şartları henüz olgunlaşmamıştır. Tahmin ediyorum ki, önümüzdeki günlerde ve 
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aylarda aynı şartlar Irak Devletiyle de tran Devletiyle de bahis konusu olacaktır. İran'a seyahat 
yapan Cumhurbaşkanımız dahil, devletimizin diğer yetkilileri, bakanlarımız da aynı konuları 
tran yetkililerine söyleyerek ikazda bulunmuşlardır. Belki bizim tahmin edemeyeceğimiz kadar 
kısa bir süre içerisinde, tran ye Irak'la da olan münasebetlerimiz değerlendirilmek suretiyle, 
önce komşuluğa sığmayan davranışlar olduğunu söyleyerek, sonra aynı kaderi paylaşan, aynı 
coğrafyada oturan devletler olduğumuzu belirterek, en önemlisi de Müslüman olduğumuzu 
söyleyerek, yine Müslüman devletler olarak, birçok meselemizi beraberce halletmemiz gerekti
ğine inanan devletler olarak, bu bölücü terör hareketinin içerisinde bulunmalarının fevkalade 
yanlış olduğu yolunda o iki devlete de tahmin ediyorum ki, yakın bir tarihte yapılacak resmî 
görüşmeler sonucunda gerekli ikazlar yapılacaktır. 

Bu arada, Birleşmiş Milletlerin kararları vardır, tnsan hakları kavramının İyice belirdiği 
onbeş - yirmi senenin içerisindeki gelişmeler sonucunda, başta Helsinki Sözleşmesi, sonra AGtK 
süreci çerçevesindeki Paris Şartında ve yine Birleşmiş Milletlerin birçok kararında da, hiçbir 
devletin, diğer millî bir devletin sınırları içerisindeki bölücü terör örgütünü desteklemeye hak
kının olmadığı ortaya konulmuştur ve bir terör örgütünün millî sınırlar içerisinde takibi müm
kün değilse, başka devletlerin sınırları içerisinde buna müdahale etme hakkını dahi Birleşmiş 
Milletler kararları vermiştir. Onun için, gönlümüz, hiçbir zaman, komşu devletlerle münase
betlerimizi çıkmaza sokmaktan yana değildir; komşuluk şartlarımız ne ise o şartlar içerisinde 
meseleleri değerlendirmek gerekmektedir ve komşumuz olan devletlerden talebimiz iyiniyetle, 
olayları kötü bir noktaya götürmeden, başımızın belası haline gelen, milletimizin birlik ve bü
tünlüğünü yakından ilgilendiren bu bölücü olayın tezgûhlayıcısı ve Türkiye'de uygulayıcısı olan 
PKK örgütünün içlerinde barınmasına müsaade etmemeleridir. Aksi takdirde, demin bahset
miş olduğum şartlar içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi millî meselelerini halletme
nin yollarını, elbette ki, daha değişik şekilde ortaya koyma imkânına sahiptir. 

Değerli milletvekilleri, terörün kaynağı dış güçler dedik; terörü besleyen topraklar, onlara 
her türlü imkânları verenler dış güçler dedik; fakat, onun içerideki uzantısının beslenmesine 
ve buradaki eylemlerine mani olmak da, yine Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendi meselesidir. 

Sevinerek ifade ediyorum, almış olduğumuz haberlere ve her gün milletvekili arkadaşları
mıza gelen o bölgenin insanlarının ifadelerine göre halk; devletimizin, tabiî icra organı olan 
Hükümetimizin son aylarda almış olduğu kararları ve yaptığı icraatı yakînen takip etmekte 
ve gönülden desteklemektedir. Daha önce korkudan çeşitli olayların içerisinde sürüklenen ve
ya en azından Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenlik güçlerine istihbarat vermeyen vatan
daşlarımız, devletin varlığını hissedilir bir şekilde görmeye başladığı andan itibaren; devletin 
yanında oluduğuna, ona sempati duyduğunu -televizyondan gösterilen olaylarda da beraberce 
gördüğümüz gibi- alenen ifade etmektedirler. Bu durum, Hükümetimizin başarılı icraatlarının 
bir sonucudur. Güvenlik kuvvetleri, oradaki vatandaşlarımıza kötü muamele yapmadığı, ken
dilerine eza cefa çektirmediği, şefkatle yaklaştığı, onlara sahip çıktığı takdirde, o insanların 
da devletinin yanında olduğunu, son olaylar bir kere daha ortaya koymuştur. 

Bu şekildeki anlaşma sonucunda bu musibeti başımızdan defetmek için yapılan çalışma
lara en fazla sevinenler de yine o bölgede yaşayan insanlarımızda-; çünkü, huzura, güvene ve 
yapılacak olan yatırımlara en çok onların ihtiyaçları vardır. 
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Güneydoğu bölgemizde iş makineleri yakılmıştır, işlerin yapılmasına engel olunmuştur, 
bunlar da bahane olmuş ve oraya yapılan yatırımlar aksamıştır; dolayısıyla, oradaki vatandaş
larımız işsiz kalmıştır. İşsizliği önleyebilmek için orada önce güvenliği ve huzuru sağlayacağız, 
arkasından da yatırımlar yapılacaktır. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında Hüküme
timiz doğu ve güneydoğu bölgesine verilmesi'düşünülen 90 bin adet kadronun 5 bin adedinin 
acilen verilmesi kararını almıştır. Bü, yeni ve sevindirici bir haberdir. 

İşsizliği bahane ederek doğu ve güneydoğuda yaşayan halkımızı istismar etmek, anarşi ve 
terör oluyor diyerek, fevkalade yanlış gerekçelerle devletin binalarının camlarını çoluk çocuğa 
kırdırmak için onları sokağa çıkaranların bu gerekçeleri de artık ellerinden alınmıştır. Bu 5 
bin adet kadronun çok kısa bir zamanda uygulanması sonucunda o bölgemizde bir rahatlama' 
meydana gelecektir. 

Bunların arkasından, yine, orada, gerek öğretmenin olmayışı ve gerekse eğitime müsait 
olmaması dolayısıyla kapalı bulunan okullarımızda eğitim başlayacaktır. Evvelki gün ve dün 
17 bin öğretmenimiz kuralarını çekmişler ve çok yakın bir tarihte de eğitim süratle başlayacaktır. 

Sağlık en önemli faktördür. Sağlık hizmetleri.ve yeşil kart uygulaması güneydoğudan baş
lamak suretiyle oradaki vatandaşlarımızın bu ihtiyaçları da giderilecektir. 

Değerli milletvekilleri, bugün, güneydoğuda 8-10 ilimizde, devletimize sadakatla bağlı olan, 
binlerce yıldan bu yana etle kemik haline gelmiş olan, inanç birliğimiz, kader birliğimiz, akra
balığımız olan oradaki Müslüman vatandaşlarımızı, devlete ve bizlere düşman etme mücadele
si verenlerin bütün stratejileri kursaklarında kalmış, başarılı olamamışlar ve inşallah da başa
rılı olamayacaklardır. (Alkışlar) Devlet kararlıdır, o bölgede yaşayan insanlarımız da kararlı
dır; misakımillî sınırları içerisinde yaşamaya kararlıdırlar. Sayın Başbakanın da ifade ettiği gi
bi, kimseye vereceğimiz bir çakıl taşımızın, herhangi bir toprak parçamızın olmadığını, o böl
gede yaşayan insanlarımız da ifade etmişlerdir. O itibarla, millî devlet sınırları içinde yaşama
nın, o bölgedeki insanlarımıza vermiş olduğu zevki, rahatlığı, orada sağlayacağımız güvenlik 
sonucunda hep beraber göreceğiz. 

Değerli milletvekilleri, Sayın İçişleri Bakanının Suriye'ye yapmış olduğu seyahatten sonra 
yapılan anlaşmanın, bu olaylarda tesir edici sonuçlar yaratacağına inanıyorum. Temennimiz, 
diğer komşu devletlerin de ikaz edilmesi ve onlarla da aynı şekilde yazılı belgeler ortaya çıkarıl
masıdır. Hele, aynı ittifak içinde bulunduğumuz devletlerden, elimizde belgesi ya da bilgisi bu
lunan herhangi biri varsa, onun da, ifşa edilmek suretiyle, bu yüce milletin huzuruna getiril
mesi gerekmektedir; çünkü, dostluk münasebetleri içerisinde bulunduğumuz, hatta herhangi 
bir savaş anında aynı mevzide düşmanla beraber mücadele içerisinde bulunacağımız bir devle
tin, hiçbir dost devletin, "dostum" diyen devletin, o düşmanın eline, kendi imal etmiş olduğu 
silahı verip bünyemize sokarak vatandaşlarımızı öldürtmeye, güvenlik güçlerimizin mensupla
rını şehit ettirmeye hakkı yoktur. Onların da yakinen takip edildiğine inanıyorum. Tabiî, onla
rın da, gerekli belgelerle yine Yüce Meclisin huzuruna getirileceğine kaniyim. 

Terör olaylarının sona ermesini, milletimizin birlik ve bütünlüğünün muhafaza edilmesini 
temenni ediyoyrum, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, İçel Milletvekili Sayın Aydın Güven 
Gürkan; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
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SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel).— Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Sayın İçişleri Bakanımızın gezisinin -burada yaptığı açıklamalara göre- başarılı geçmiş 
olmasından SHP Grubu olarak büyük mutluluk duyuyoruz ve bu başarının elde edilmesine 
sağladığı katkılar dolayısıyla da Sayın tçişleri Bakanımızı kutluyor ve terör konusundaki başa
rılarının devamlı ve sürekli olmasını diliyoruz. 

Suriye'nin tavrında, Yüce Meclisin gözünden kaçmaması gerekli ciddî bir değişikliğin or
taya çıktığı anlaşılmaktadır. Gerek davetin onlardan gelmiş olması, gerekse Suriye'nin bugüne 
kadar PKK terörünü himaye edici bir tavrın içinde olduğunu kabul eder gözükmesi ve bugün 
bundan vazgeçmeyi taahhüt etmesi ve bunu yazılı bir belgeye bağlaması, Türkiye'nin terörle 
yaptığı mücadelede, Suriye'den gelen handikapların ortadan kaldırılması açısından son derece 
önemli ve son derece sevindirici bir gelişmedir. Diliyor ve umuyoruz ki, Suriye, bundan önceki 
vaatlerinden daha sadık bir biçimde kendini PKK teröründen arındırmak iradesini ve iyi niye
tini gösterir. Bunun, Ortadoğu'daki ve Türkiye-Suriye ilişkilerindeki barışa yapacağı katkı son 
derece önemlidir. 

Acaba niçin Suriye bu noktaya varmak ihtiyacını hissetmiştir? Sanıyorum bunda dünya
nın değişen konjonktürünün önemli bir rol oynadığı kadar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
nin bu konudaki enerjik ve kararlı tutumu da ciddî bir etken olmuştur. Kabul ediyorum; Suri
ye'nin bugün kendini terörden arındırması, terör desteğinden arındırması konusunda gerekçe
ler dünden çok daha fazladır : Amerika Birleşik Devletlerinin özellikle bu konuda gösterdiği 
kararlılık, Suriye'nin terör destekçiliğinden cayması konusunda kuşkusuz önemli bir rol oyna
mıştır; ama, bence, en az bunun kadar, Hükümetin, anarşi ve terörü aşma konusunda, Türki
ye'yi anarşi ve terörden arandırma konusunda gösterdiği kararlılık ve geliştirdiği enerji de, en 
az bu dış etken kadar önemli bir rol oynamıştır. 

Sayın milletvekilleri, anarşi ve terör karşısında, bir toplumun, bir Hükümetin ve bir yöne
timin yapabileceği en kötü şeylerden biri, paniğe kapılmak; bir diğeri ise, anarşi ve terörle, bir 
tür iç barış kurarak, kendisini bir tür kayıtsızlığa bir tür aldırmazlığa iterek, terörle yaşamayı 
kabullenen bir davranış içine girmiş olmaktır. ' -

Hükümetimizin, son dönemlerde geliştirdiği olağanüstü enerji ve kararlılık ve bu olağa
nüstü enerji ve kararlılığın tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi ve tüm Türk toplumu tarafın
dan, Türkiye toplumu tarafından destekleniyor olması, sanıyorum, bizi, içine düşeceğimiz bir 
tehlikeden kurtarmıştır; o da, toplum olarak, yönetim olarak, Meclis olarak, terörle birlikte 
yaşama, terörle bir tür iç barış içinde, birbirinin varlığını kabul ederek, birbirine göz yumarak 
yaşama gibi bir tehlikeden terörü aşma gibi bir kararlılığa varmış olmamızdır. 

Bence, son zamanlarda ve son aylardaki, Türkiye toplumunun geleceği açısından en se
vindirici gelişme, toplumun bir bütün olarak, hangi siyasal eğilimde olursa olsun, anarşi ve 
terörü -gerekirse bedellerini de ödeyerek- aşma kararlılığıdır. (SHP ve DYP sıralarından alkış
lar) Bu kararlılık, yeni bir kararlılıktır; çünkü, bundan önce yaşadığımız yıllar içinde, ne yazık 
ki, farkında olarak ya da olmayarak; bilinçle ya da bilinçsizce, terörle birlikte yaşamayı dener 
olmuştuk. Terör karşısında, âdeta onun varlığını belli sınırlar içinde kabullenerek, bir tür coe-
xistence, bir tür birlikte yaşama stratejisi kabul eder hale gelmiştik. Şimdi, toplum olarak ge
liştirdiğimiz yeni enerji ve yeni kararlılık, bence, Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli bir 
adımdır. 

Bir toplumun geliştirdiği enerji ve kararlılığı, yalnızca güvenlik güçlerine daha yüksek moral 
vermek, onları silah açısından daha çok donatmak, topluma psikolojik açıdan daha çok gü
ven vermekten ibaret saymamamız gerekir. 

— 258 — 



T.B.M.M. B : 66 21 . 4 . 1992 O : 1 

Bence, anarşi ve terörün ve silah kullanımının daha derindeki nedenlerine inmek gibi bir 
yükümlülüğümüz de vardır. Eğer bir ülkede, anarşi ve terör, iç ve dış nedenlerle çok uzunca 
bir süredir yaşıyorsa ve küçümsenemez bir boyutluluk kazanmışsa, bunu yalnızca ve yalnızca 
iç ve dış tahriklere bağlamak doğru değildir. Silahın kullanılması, silahı kullanan bir kesimin 
bulunması, bu silah kullanımının uzunca bir süre gitmesi, aslında, bu silahı kullanan insanla
rın bir şeyi ifade edemediklerini, bir arzularını dile getiremediklerini, bu arzularını gerçekleşti
rebilme yolunda barışçıl bütün yolların tıkandığı yolunda bir kanaatin oluştuğunu göster
mektedir. 

Onun için, güvenlik güçlerimizin yüksek moraline ne kadar önem veriyorsak, toplumsal 
dayanışmaya ne kadar önem veriyorsak, bu silah kullanımına iten psikolojik nedene de aynı 
önemi vermemiz gerekir. Eğer bir ülkede, silah kullanımı bir ifade biçimi haline geliyorsa, bir
takım arzuları iletebilmek, toplum bilincine taşıyabilmek, bunu topluma kabul ettirebilmek 
için bir araç haline geliyorsa, bu ifade biçimlerine, bu arzulara, bu isteklere, demokratik yolu 
açmaktan kaçınmamamız, çekinmememiz lazımdır. 

Ben demiyorum ki, bütün bu silah kullanan insanların, bütün bu arzuları haklıdır; ama, 
eğer bir ülkede, çok uzunca bir süre silahlı mücadele yapan gruplar varsa ve bunlar birtakım 
toplumsal destekler de sağlıyorlarsa, bunları, bu toplumsal desteklerden arındırmanın tek bir 
yolu vardır; o da : Demokratik açılımlara da, demokratik ifade biçimlerine de olabildiğince 
özgürlük tanıyarak, anarşi ve terörün altındaki ahlakî temeli almak, onun, toplumla sağlamış 
olduğu iletişimi koparmaktır. 

Onun için, Suriye gezisi ne kadar enerjik bir biçimde gittiyse, Fransa ile ilişkilerimiz ne 
kadar enerjik bir biçimde yürütülüp, terör karşısında, Fransa'nın kesin kararlılığı sağlandıysa; 
Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerimiz düne kadar olandan çok daha farklı bir biçimde 
terör açısından olumlu bir noktaya getirildiyse; güvenlik güçlerimiz, nasıl, yüksek bir morale 
kavuşturulduysa; toplum, nasıl, bir yüksek dayanışma duygusu içine itildiyse, aynı ölçüde de 
demokratik açılımlara önem vermemiz gerektiğine inanıyorum. 

Türkiye'de yaşayan herkes, nefes alan herkes, Türkiye'den sorumlu olan herkes, barışçıl 
yolların, demokratik yolların açık olduğuna inanmalıdır ki, silahın çekiciliğine, onun kestir
meciliğine, iç ve dış mihrakların tahriklerine kendilerini kaptırıyor olmasın. Onun için, Suriye 
gezisinde kazanılan başarıların, dış politikada kazanılan başarı ve desteklerin tek teminatı, de
mokratik açılımlarda göstereceğimiz başarıya bağlıdır. Bunun da yakın bir gelecekte Hüküme
timiz tarafından sağlanacağı inancı içinde, İçişleri Bakanımıza, Hükümetimize başarılar dili
yor; Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Gündem dışı söz isteyen arkadaşlarıma söz vereceğim. 

2. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, değişik hiyerarşik kademelerde yapılan tayinler ve 
yer değiştirmeler ile Hükümetin izlediği genel personel politikası ve muhtemel sonuçlarına ilişkin gündem 
dışı konuşması ve Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın cevabı 

BAŞKAN — Hükümetin izlediği personel politikası hakkında, Konya Milletvekili Sayın 
Mehmet Keçeciler söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 

Gündem dışı söz isteyen arkadaşlarımızın süreye uymalarını rica ediyorum. 
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MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün 151 inci 
gününü dolduran Hükümetin, bu süre zarfında izlediği personel politikası hakkındaki görüş 
ve düşüncelerimi arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum; bu vesileyle, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. > 

Anayasamız, 128 inci maddesinde "...kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli gö
revler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. 

Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakla
rı ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir" demek su
retiyle, devlet memurlarını, kanunî bir güven altına almış ve siyasî iktidarların partizanca mü
dahalelerine karşı korumak istemiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin idare şekli, aynı zamanda eşitlikçi bir demokrasidir. Ni
tekim, Anayasamızın 10 uncu maddesi."Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî 
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uy
gun olarak hareket etmek zorundadırlar." demektedir. 

Esasen, politizasyon veya partizanlık, gelişmiş ülkelerin kamu yönetimi sistemi içerisinde 
görülmeyen, daha ziyade, ideolojik tek parti sisteminin hâkim olduğu veya az gelişmiş ülkele
rin idarî yapısı içerisinde rastlanan ve yönetim mekanizmasını tahrip eden idarî bir hastalıktır. 

Politizasyonu kurumsallaştıran spols sistem denen veya Fransızların tabiri ile sistem de 
depouille dedikleri kayırma sistemi, Amerika Birleşik Devletlerinde 1894 yılında; yani 98 yıl 
önce terk edilmiştir. Bu sistemin dayandığı mantık kısaca şöyle özetlenebilir : Devletin genel 
müdürlükleri, valilikleri, müsteşarlıkları veya çeşitli hiyerarşik kademeleri, paylaşılması icap 
eden ganimetler, seçimleri kazanan siyasî partilerin paylaşması en tabiî haklarıdır. Nitekim, 
o dönemde Amerika Birleşik Devletlerinde Demokrat Parti kazandığında, Cumhuriyetçi Par
tinin bütün memurlarını atar, kendi adaylarını getirirdi; Cumhuriyetçi Parti kazandığında da 
tam aksini yapardı; ancak, bu şekilde işsiz kalan bir memur, Amerika Başkanını vurunca, iş 
değişir; Amerikalılar otururlar, düşünürler ve bu idarî sistemi, bir daha dönmemek üzere terk 
ederler. Bu mantık, gelişmiş ülkelerde tam bir asır evvel terk edilmiştir. 

Gelişmiş kamu yönetimi sistemleri, kamu görevlerini vatandaşlarına eşit, adil ve tarafsız 
hizmet verme esasına göre düzenlemektedirler, böyle düzenlemişlerdir ve bugün, gelişmiş dün
yada kamu yönetimi bu manada gelişmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, ne hazindir ki, Anayasamızın ve Anayasamızdan esinlenerek bugü
ne kadar geliştirdiğimiz personel kanunlarının, bu ileri gaye ve maksadına rağmen, altı aylık 
Hükümet, devlet memurlarında ciddî bir kıyım yapmaya başlamış; kış kıyamet demeden, okulda 
çocuğu var mı, ailevî durumu müsait mi diye düşünmeden, müsteşarından odacısına kadar, 
idarî personeli .baştan aşağıya değiştirmeye başlamıştır. Altı ay içerisinde, Hükümet, 19 müste
şar, 27 müsteşar yardımcısı, 88 genel müdür 65 genel müdür yardımcısı ve 714 de kararnameli 
veya ortak kararnameli olmak üzere, toplam 913 üst kademe yöneticisi tayini yapmış ve Resmî 
Gazetede bunlar yayımlanmıştır. Ayrıca, 119 tayinin de bugünlerde imzadan çıktığı ve Başba-

' kanlığa gönderildiği, Resmî Gazetede bugün yarın yayımlanacağı gazetelerde yer alan haberler 
arasındadır. 

Ben huzurunuzu işgal etmeden evvel bir araştırma yaptım! Hepimizin isminin bulunduğu 
4 Ekim 1991 tarihli Resmî Gazetede, siyasî partilerin adayları vardır. Ayrıca, Hükümetin 
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bugüne kadar yaptığı kararnameli atamaları Resmî Gazeteden çıkardım; hepsinin fotokopisi 
buradadır. Bunları birbirleriyle karşılaştırdım ve bazı sonuçlar buldum. Müsaade ederseniz, 
Resmî Gazetede çıktığı için bazı isimleri huzurunuzda zikretmek zorundayım. 

Hükümetin bugüne kadar yaptığı tayinler arasında -önce müsteşarlardan başlıyorum- şunlar 
vardır : İlhan Özdemir, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olmuş (DYP Giresun adayı); İlhan Kesici, 
DPT Müsteşarı olmuş (DYP İçel Milletvekili adayı); Sayın Necati Ersen, Millî Eğitim Bakanlı
ğı Müsteşarı olmuş (DYP İstanbul milletvekili adayı); Sayın Korel Göymen, Turizm Bakanlığı 
Müsteşarı olmuş (SHP İstanbul milletvekili adayı); Sayın Mahir Barutçu, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı Müsteşarı olmuş (DYP 1987 Eskişehir milletvekili adayı); Sayın Fahri Öz-
türk, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olmuş (Büyük Türkiye Partisi kurucu üyesi)... 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Çok iyi oldu. 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Daha olacak, çok olacak, 1 500 kişi 
olacak... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Bugün gazetelerde yer alan bir habere göre, jSayın 
Emre Kongar, Kültür Bakanlığı Müsteşarlığına tayin edilmiş ve kendisi SHP İstanbul milletve
kili adayıdır. Sayın Kenan Kolukısa, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına tayin edil
miş (DYP Malatya milletvekili adayı); Sayın Ali Naci Tbncer, Başbakanlık Müsteşar Yardımcı
lığına tayin edilmiş (DYP Ankara milletvekili adayı). 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim, süreniz doldu. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Sayın Aytaş Bilgiç, Çevre Bakanlığı Müsteşar Yar
dımcısı olmuş (DYP İsparta milletvekili adayı). 

Bugünkü gazetelerde çıktığı için onu da ifade ettim. 
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş)—Daha da olacak... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. -
Lütfen toparlayın Sayın Keçeciler. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Genel müdürlükler veya bu ayardaki birimlere ya

pılan atamalara gelince : Hasan öztürkmen, Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Genel Mü
dürlüğüne tayin ediliş (SHP Gaziantep milletvekili adayı). 

ADİL AYDIN (Antalya) — Yapılamaz mı?.. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Yiğit Gülöksüz, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

na tayin edilmiş (SHP İzmir milletvekili adayı); Aziz Gümüş, PETKİM Genel Müdürlüğüne 
tayin edilmiş (DYP Genel İdare Kurulu Üyesi); Mustafa Korel Aytaç, Petrol Ofisi Genel Mü
dürlüğüne tayin edilmiş (DYP Muş milletvekili adayı); Turan Güven, Başbakanlık Teftiş Kuru
lu Başkanlığına tayin edilmiş (DYP Genel İdare Kurulu Üyesi); Erman Yerdelen, Türk Hava 
Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığına tayin edilmiş (DYP Genel İdare Kurulu Üyesi); Tevfik 
Ertüzün, Ereğli Demir - Çelik Yönetim Kurulu Başkanlığına tayin edilmiş (DYP Ankara mil
letvekili adayı); Atilla Sezgin, Demir - Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğüne tayin edilmiş (DYP 
İzmir milletvekili adayı); Hasan Mollaoğulları (DYP Gümüşhane milletvekili adayı) Hazine 
Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne tayin edilmiş; Asım Enhoş, Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Genel Müdürlüğüne tayin edilmiş (Antalya milletvekili adayı); Dursun Kaya, Orman Genel Mü
dür Yardımcısı (DYP Bolu milletvekili adayı); Ömer Tarkan, Basın - Yayın Genel Müdürlüğü 
Vekili olarak tayin edilmiş (DYP Ankara milletvekili adayı); Mehmet Yılmaz, ORÜS Genel 
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Müdürlüğüne tayin edilmiş (Gümüşhane milletvekili adayı); Durukan Çulha, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne tayin edilmiş (Trabzon 
eski il başkanı); Osman Çelik; ORKÖY Genel Müdürlüğüne tayin edilmiş (DYP Afyon aday 
adayı). 

Valiler ve büyükelçiler seviyesinde de atamalar var. Bunları da kısaca ifade edeyim. 
BAŞKAN — Sayın Keçeciler, zamanınız çok geçti; toparlayınız lütfen. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Hemen toparlıyorum Sayın Başkan. 
Güneş Gürseler, Başbakanlık Başdanışmanı ve Büyükelçi, (SHP Tekirdağ milletvekili adayı 

ve 18 inci Dönem Milletvekili); Turgut Yücel, Büyükelçi - Müşavir (DYP Gümüşhane adayı); 
Naci Parmaksız, Siirt Valisi (DYP Karaman milletvekili adayı); Fevzi Yılmaz, Bingöl Valisi (DYP 
Niğde milletvekili adayı); Kaya Uyar, Kütahya Valisi (DYP 1987 milletvekili adayı); Sami Sön
mez, Manisa Valisi (DYP Sivas milletvekili adayı); Kadir Uysal, Balıkesir Valisi (DYP tzmir 
eski il başkanı). 

Değerli milletvekilleri il bazında da pek çok tayin var. Orman bölge müdürlüğü, millî eği
tim müdürlüğü, sağlık müdürü vesaire gibi, milletvekili adayı olmuş kimseler arasından veya 
il başkanları veya ilçe başkanları arasından yapılmış pek çok tayinler var. Neredeyse, bu aday 
listesinde yer alıp da, seçimleri kaybetmek bir imtiyaz haline geliyor. Bunlar Türkiyemize fay
da getirmez... 

MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur) — Siz öğrettiniz, siz!.. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Partizanlık ve politizasyon hastalığı, idareye bir 

defa bulaştı mı, sarkaç hareketi gibidir; daha sonra gelen iktidarları da zor durumda bırakır. 
Şimdi, bir sayın bakan çıkıp, belki Hükümet adına bunlara cevap verebilir; bizim döne

mimizde milletvekili adayı olup da, seçimi kaybetmiş bir tane müsteşar tayini gösterin... Müs
teşarken siyasete katılan var; Ekrem Pakdemirli aramızdadır, Yusuf Bozkurt özal aramızda
dır; ama, seçimi kaybeden bir kişinin müsteşar olarak tayin edilmesi sözkonusu değildir. 

İBRAHİM ARISOY (Niğde) — Arpalıklar ne oluyor?.. Arpalıklar dolu... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Danışma kurullarını iptal ettiniz. Biz de sevinçle 

karşıladık, dedik ki, "İyi, demek ki, bu politizasyona mani olacaklar." Beklerdik ki, danışma 
kurullarını iptal eden Hükümet, oturup, ilçe başkanından, yönetim kurulu üyesi tayin etmez. 
Danışma kurullarının icraî yetkisi yoktu, KİT'e giderler, otururlar KİT'in genel davranışları 
hakkında gözetim görevini yaparlardı; ama, siz, oturup Ereğli Demir - Çelik gibi, Türkiye Cum
huriyetinin bugüne kadar gerçekleştirdiği ikinci büyük yatırımının -GAP'tan sonra en büyük 
yatırım- yönetim kurulu üyeliklerine ilçe başkanlarını tayin ediyorsunuz, ilçe başkanlarından 
yönetim kurulu üyeleri tayin ediyorsunuz ve diyorsunuz ki, "kamu iktisadî teşebbüslerinin arpa
lıklarını kapattık." Bu fikrinizden sonra niye vazgeçtiniz anlamıyorum; herhalde "Atın ölümü 
arpadan olsun, kır atın ölümü arpadan olursa olsun" dediniz ve bütün yönetim kurulu üyelik
lerine aynı şekilde tayinler yaptınız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sonuç olarak şunu söylüyorum : Değerli milletvekilleri, sözlerimin ispatı buradadır. Altı 
aylık personel politikası sonunda vardığınız nokta şudur : seçim otobüsü şoföründen, Başba
kanlık Garaj Amiri tayin ettiniz; il başkanından, vali tayin ettiniz; milletvekili adayından, ge
nel idare kurulu üyesinden, genel müdür, müsteşar tayin ettiniz; ilçe başkanından KİT yöne
tim kurulu üyesi tayin ettiniz. 
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Aşırı bir partizanlık, politizasyon hastalığı, Türk idaresini sarmaktadır; bunun, Türkiye'
ye fayda yerine zarar getireceğini özellikle hatırlatıyor ve beni dinleme nezaketini gösterdiğiniz 
için hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan, cevap vermeme müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Edirne) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üye

leri; Konya Milletvekili Sayın Mehmet Keçeciler'in, Hükümetin izlediği personel politikası ko
nusunda gündem dışı yapmış oldukları konuşmaya Hükümetim adına cevap arz ediyorum. 

Hükümetimiz, iktidara geldiğinde, "Eşit işe eşit ücret'.' ilkesinden tamamen uzaklaşmış, 
kurumlar arasında ücret farklılıklarına yol açmış ve çalışanların moralini ve verimliliğini olumsuz 
yönde etkileyen ödeme çeşitlerinin son derece çoğaldığı ve hatta, uygulayıcıların dahi içinden 
çıkamayacakları hale gelmiş bir personel rejimi devralmıştır. Hükümetimiz, personel rejimin
de bir reform yapılması gerektiğini görerek, konuyu hükümet programına almıştır. 

Hükümet olarak programda yer verdiğimiz belli hedeflerimizi gerçekleştirmek için mutla
ka birtakım işler yapmak zorunluluğunda olduğumuz hepinizce malumdur. Bir kadro oluştur
mak zorundayız. Ama, bu kadroyu, Sayın Keçeciler'in iddia ettikleri gibi, partizan bir kadro 
olarak değil, aksine, partizanlığa son veren devlet kadrosu olarak oluşturmaya mecburuz. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar, gülüşmeler) Bizi bu hedefe ulaştıracak olan mekanizma, 
devletin üst kademe yöneticileridir. Hükümetin, beraber çalışacağı üst düzey bürokratları be
lirlemesi en doğal hakkıdır. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Siyasîlerden!.. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Aday olanlardan!.. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Devamla) — Bu uygulama dünyanın her yerinde böy

ledir; bizde de geçmişte böyle olmuştur, bundan sonra da haliyle böyle olacaktır. 
Bu gerçeklerin ışığında meseleyi ele almakta yarar vardır. 
HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Zabıtlara geçiyor bunlar. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Devamla) — Tabiî, bu, sınırsız bir tasarruf değildir. 

Biz, yapılan atamaların kanuna ve nizama uygun olması üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Yi
ne, biz Hükümet olarak, bu hususa azamî şekilde riayet ediyoruz. Kanun ve nizamın dışında 
bir seçme yapmıyoruz. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Teşkilatlarınız yapıyor. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Devamla) — İkinci bir önemli husus da şudur * Biz, 

personelin müktesep hakların ve kanun ve nizam altındaki haklarına kesinlikle saygılıyız. As
la, en ufak bir şekilde haklarda azaltma meydana getirmiyoruz, kimsenin kutsal hakkına el 
uzatmıyoruz. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — En az 30 tane Danıştay kararı getiririm size... 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Devamla) — Verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek 

için yapmak ve ortaya koymak mecburiyetinde olduğumuz bu tasarruf sırasında, üçüncü bir 
husus olarak da, atadığımız kişilerin ehil olmalarına azamî dikkat sarf ediyoruz. 

HÜSEYİN AKSOY (Eskişehir) — Demir - Çelik'teki gibi mi?.. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Devamla) — Ehil kişileri getirmek her iktidarın gö

revidir, bundan hiçbir iktidar kaçmamaz. Bu çerçeve içinde, görev değişikliği, tabiatıyla çok 
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normaldir. Yaptıklarımız, Anayasamızın 128 inci ve 10 uncu maddesi hükümlerine kesinlikle 
aykırı bir tasarruf değildir. 

Sayın Keçeciler, hükümet olma süremizi altı ay olarak ifade buyurdular. Biz henüz daha 
dört ayı geride bıraktık. 

RASlM ZAlMOĞLU (Giresun) — Ne fark eder?.. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Devamla) — tki aylık süre, epey bir zaman sürecidir. 
Devlet memurlarında kıyım yapıldığı iddiasını kesinlikle reddediyoruz. Çünkü, 913 üst ka

deme yöneticisini tayin ettiğimiz söyleniyor, yine."Altı-ay içinde" deniliyor. Oysa, biz, dört 
ay içerisinde bakınız nasıl bir atama yapmışız?.. Yani, 20 Kasım 1991'den, 21 Nisana kadar 
893 kişiyi müşterek kararnameyle atamışız. Bunun 398'i rutin atamadır, 495 atama yapılmış
tır. Oysa, Sayın Mesut Yılmaz Hükümeti zamanında -ki, iktidar değişikliği sözkonusu olmadı
ğı halde- 75 gün içerisinde 2 221 atama yapılmıştır. Bu mukayesenin ne insaf ölçüsüyle bağdaş
mayacak bir delil olduğunu huzurunuzda arz ediyorum efendim. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Siyasî atamalar doğru mu Sayın Bakan? 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Devamla) — Ayrıca, siyasî parti adaylarına görev 

verilmeyeceği hususunda, hangi yasamızda, hangi engelleyici hüküm mevcut? 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Yani, doğru?!. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Devamla) — Bunu da gözden uzak tutmamamızda 

yarar var. Bu kutsal çatının altında her şeyi söyleriz; ama, yasaya aykırılık iddiasında bulunur
ken, onun müstenidatını göstermeye mecburuz. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Sayın Bakan, siyasî atama var mı, yok mu? 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Devamla) — Sayın Keçeciler, sıraladılar atamaları. 

Bu, inkâr edilen bir husus değil. Resmî Gazetede yayımlandı, basınımızda haber haline getirildi. 
MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Kamuoyu duysun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ŞERlF ERCAN (Devamla) — Yani, malumun ilanı şeklinde ifade edil

miş oluyor. Hulasa, partizanca bir tutum olarak değerlendirmek yanlıştır; çünkü, daha önceki 
yönetimde sizler de bu şekilde hareket ettiniz ve bu, halin icabının bir gereğidir. Herkes çalışa
cağı kadroyu kendisi kurmaya mecburdur. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Bizimle ilgili örnek verin Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ŞERİF ERCAN (Devamla) — Danışma kurullarından söz ettiler. Ta

biî, Sayın Keçeciler, danışma kurullarının kaldırılmasını sağlayan bir hükümet olarak, bu şe
kilde hareket etmemizin de doğru olmadığını dile getirdiler. Biz hareketlerimizde doğru, yasal 
ve hakka dayanan bir tasarrufta bulunduğumuzu tekrar ediyoruz ve de danışma kurullarının 
kalkmasının Sayın Keçeciler'i üzmemesini istiyoruz. Çünkü, danışma kurullarındaki partizan
lardan artık yararlanılamaması, herhalde bir hüzün yaratıyor. ' * . . - " . 

Saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'mn, Alo - Bilgi ve Alo - Tel adı verilen PTT. telefon 
bantları uygulamasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu 'nun cevabı 

BAŞKAN — "Alo Bilgi", "Alo Tel" konusunda, Giresun Milletvekili Sayın Burhan Kara; 
buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BURHAN KARA (Giresun) —r Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son günlerde toplu
mumuzun karşı karşıya kaldığı modern bir tehlikeden ve tehditten bahsedeceğim. 
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Türk ailesini, Türk toplumunu tehdit eden bu modern tehlikenin halk arasında ve basının 
ilanlarından gördüğümüz kadarıyla "Alo Bilgi," "Alo Tel" adı verilen, PTT'nin 900'lü tele
fon bandıdır. 

Toplumlar, her zaman, yasadışı örgütlerin tehditleriyle karşı karşıya kalmazlar; bizde ol
duğu gibi, devlet eliyle, devletin bir bakanlığının desteğiyle veya büyük bir ihmali ile de tehlike 
veya tehditle karşılaşırlar. 

Sayın milletvekilleri, Batıda, gelişmiş ülkelerde, bu 900'lü telefonlar, bilim ve sanat adam
larının, ünlü siyasetçilerin topluma mesaj vermesine yarayan eğitim ve bilgi kanalıdır. Bizde 
ise, kontrolsüzlük, ihmal ve ilgisizlikten, falcılar, medyumlar, astrologlar, ünlü çıplaklar, dan
sözler ve seks taciri profesörler sayesinde yozlaşarak belden aşağı kaymış ve ahlâksızlık kanalı 
haline gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bakınız gazetelerdeki bu kanallarla ilgili ilanlara. Gerçi, Mecliste okun
ması bile herkes için zul kabul edilecek bu ilanlardan birkaç tanesini okuyalım. "Erotik fıkra
lar.", "öbür dünyanın zevki", "Tuvalette sıkıntı", "Temel'in seks hakkında düşünceleri" ve 
bunun gibi, birçok müstehcen yazılar, ilanlar gazeteleri boy boy süslemektedir. Bu ilanları gör
dükçe, okudukça söyleyebilir miyiz bu 900'lü telefonların, ilim, beceri ve bilgi artıracağını? 

Sayın milletvekilleri, toplumda en önemli unsur insandır, İnsan unsurunun kaynağı ise, 
modern toplumlarda sosyal bir bilim kabul edilen çocuk ve gençliktir. Bir toplumun geleceği, 
çocukların ve gençliğin ruh, ahlak, beden ve düşünce bakımından iyi yetiştirilmesine ve eğitil
mesine bağlıdır. Anayasamızın 58 inci maddesi de, "Gençliğin korunması" başlıklıdır. Gençli
ğin korunması, sadece fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması şeklinde ele alınmamalıdır; kitle ha
berleşme araçlarının, çocuğun, ruh, ahlâk ve düşünce bakımından gelişmesinde en büyük et
ken olduğu bir gerçektir. Hal böyle iken, toplumumuzu her türlü alışkanlığa, ahlaksızlığa, de
jenerasyona iten bu yayınlara, zararını günlerdir basınımız ve değerli yazarlarımızın uyarıları
na, halkımızın tepkisine rağmen, en ufak tedbiri almayı düşünmeyen yetkilileri, daldıkları bu 
erotik rüyadan uyanmaya davet ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu konuda, bir bilim adamımız bakın neler söylüyor : "Bu tür ya
yınlar, cinselliği ön plana çıkararak ve insan hayatı ile özdeşleştirerek, özellikle gençlere, haya
tın, cinsellikten ibaret olduğunu yayıyorlar. Bu şekilde insan hayatına hâkim olmasıyla birlik
te, bütün insan ilişkilerini zedeliyor ve hayata, gerçekçi, üretici, anlamlı yaklaşmaktan ve bak
maktan insan uzaklaşıyor. Bu tür yayınla insanımızın aklına kadın odaklı erotizm pompalan
makta ve tamamen, kadının cinselliği sömürülmektedir. 

Bu erotik kapsamlı telefonların başka önemli bir yönü ise gençlerdeki cinsel uyarılmayı 
aşırı derecede artırarak, cinsel münasebeti hayattaki en acil iş konumuna dönüştürmektedir 
ki, bunun kısa sürede getireceği netice, cinsel suçlarda, tecavüz olaylarında, homoseksüellikte 
artış ve kürtajda artıştır. 

Neticede, çocuklar iki şekilde öldürülmektedir; ya ana rahminde ya da anasız ve babasız 
büyütülerek. 

Sayın milletvekilleri, 900'lü telefonla sunulan erotik programların, ne ferdin gelişmesin
de, olgunlaşması yönünde ne de toplumsal huzur ve güven yönünde hiçbir faydası yoktur; yal
nızca ekonomik maksatlı olarak ve bir anlamda duygusal ve cinsel sömürüye dayalı, devlet des
tekli bu programların sürdürülmesi, devletin, insanların kullanılmasına yardımcı olması, hatta 
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teşvikçi olması demektir. Eğer devlet, gerçekten halkın devleti ise, halkına karşı bu zararı ve 
adeta zulmü uygulaması, büyük bir çelişkidir. 

Bu yayınlar yüzünden, toplumun en önemli modern ihtiyaçlarından biri olan telefon, ai
leler için, çocuklarını ahlaksızlığa iten bir araç olarak görülmeye başlanmıştır. Artık, veliler, 
çocuklarını bu ahlaksızlık derslerinden korumak için telefonlarına kilit takmaya başlamışlar
dır. Fakat, Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, ilgilileri ve Sayın Bakan, toplumdan yükselen bu 
seslere kulak tıkamaya devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, hiçbir kuruluşun, hele devlet kuruluşunun, halkımızı, toplumumu
zu bu şekilde manevî çevre kirliliği altında tutmaya hakkı yoktur. Toplumumuzu rahatsız eden; 
ebeveynimizi huzursuz eden; milletimizin, millî, ahlakî insanî manevî ve kültürel değerlerini 
tahrip eden bu yayınların bir an önce kontrol altına alınması gerekir. İlgililerimizin, bu konu
da millete acilen açıklama yapmaları zorunludur. 

Bir yazarımızın ifade ettiği gibi, devlet eliyle sergilenen bu rezaletin son bulmasını bekli
yoruz. Zahmetsiz ve büyük ölçüde kimlere kazanç kapısı açıldığının da açıklanmasını bekliyoruz. 

125 milyonluk bir pul harcamasıyla ilgili, eski bir bakanın Yüce Divana şevkini düşünen 
bu zihniyetin, hayalî ihracatçıları bile gölgede bırakacak vurgunlar vurduğu bu kanalın sorum
luları hakkında ne gibi işlemleri yaptığını Yüce Meclise açıklamasını diliyoruz. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer

li üyeleri; Giresun Milletvekili Sayın Kara'nın, Yüce Meclisimizin huzuruna getirdiği gündem 
dışı konu için söz almış bulunuyorum, önce, Sayın Kara'ya, bize bazı şeyleri açıklama fırsatı 
verdiği için teşekkür ediyorum. Bu konu, Bakanlığımızın bütçesi görüşülürken bize soru ola
rak da yöneltilmişti. Bakan olarak buna cevap vermiştim. 

Değerli arkadaşımızın burada ileri sürdüğü en büyük itham, devlet desteğiyle, halkımızın 
örf, adet, ahlak ve namus duygularının, çocuklarımızın yetişme tarzlarının, belli kazançlar doğ
rultusunda tahrip edildiği, bunu yapanlara imkân tanındığı yönündeki ithamdır. Eğer, Yüce 
Meclisteki arkadaşlarımız ve bizi dinleyenler, arkadaşımızın ithamına katılıyorsa, o zaman ben 
şu bilgiyi Yüce Meclise sunmak istiyorum : 

"alo Bilgi," bizden önceki Hükümet zamanında, yine benim açığa aldığım PTT Genel 
Müdürü ve yönetimi zamanında, Yönetim Kurulundan da geçirilmeksizin sözleşmeye bağlan
mış ve hat tahsis edilmiş bir telefon mesaj işlemidir. (DYP sıralarından alkışlar) Demek ki, 
değerli arkadaşımızın bize yönelttiği, "devlet destekli" şeklindeki tariz yerinde değildir. 

HÜSEYİN AKŞOY (Eskişehir) — Sayın Bakan, sonra saptırılmış... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — izin verirseniz cevap vereceğiz efen

dim. Bakınız, ben sayın arkadaşımızı dinledim ve teşekkür ettim; birtakım şeyleri açıklama 
fırsatı verdi. 

Şimdi, benim elimde bir sözleşme var, hukukçu arkadaşlarımız bunu bilirler; sözleşmeler, 
genel hukuk kuralı içerisinde yasa hükmündedir ve herkes ona uymak zorundadır. Bu sözleş
menin şartlan içerisinde, bu yayınların kontrolü söz konusu değildir. Kaldı ki, bu iş, esas itiba
riyle böyle bir yayın mekanizması da değildir. -
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Konu şudur : Dünyanın birçok ülkelerinde vardır ve bir mesaj servisi olarak tahsis edil
mektedir. Nasıl çalıştığını anlatabilmek için bir örnek vereyim ki, bundan birçok arkadaşları
mız yararlanmaktadır, hatta milletvekillerimiz yararlanmaktadır- İşyerinize mesajlı telefon alı
yorsunuz ve büronuzda bulunmadığınız zaman mesaj bırakıyorlar. Bu durumlarda telefonu
nuza "Şu anda burada değilim, beni aradığınıza dair isminizi, adınızı, soyadınızı, telefon nu
maranızı bırakırsanız dönüşte sizi arayacağım" diye not düşüyorsunuz ve oradaki mesajı veren 
ses, meselâ bir hanım sesi veya bir erkek sesi kimse, "Düdük sesinden sonra bu işlemi 
tamamlayınız" diyor, işte buna benzer bir işlem. Şimdi, bu, sözleşmeye bağlanmış ve tekel ola
rak sözleşmeye bağlanmış. Yani geçmiş PTT yönetimi, bu sözleşmeyi, Yönetim Kurulundan 
da geçirmeksizin imzalamış ve bunu yapan firmaya da tekel hakkı vermiş; başka kimseye böyle 
bir tesis kurma hakkını vermemiş. Üstelik, bununla da yetinmemiş, Ataköy'deki PTT santralı
nın üst katını tahsis etmiş, devletin binasını tahsis etmiş... 

Bendeniz, Bakanlığa gelir gelmez, böyle bir tekeli kabul etmediğim için firmaya görüşme 
teklifinde bulunduk. Kendilerini itham etmek amacıyla söylemiyorum; ama, bir değerli muha
lefet milletvekili arkadaşımızın yeğeni de firmanın ortağıdır, bana da yazdığı mektubu vardır, 
"Benim bu işle ilişkim yok" demiştir. Ben, buna rağmen, ilişkisi olup olmamasını da arama
dım, çağırttırdım ve dedim ki, "Tekeli kaldıracaksınız, tekel bize göre bir iş değil bir, ikincisi 
yayınlarınıza dikkat edeceksiniz" dedim. 

Bunun ücret tespiti de şöyle oluyormuş : Ücreti, firmanın kontrolü tespit ediyormuş ve 
firma kendi tespit ettiği kontüre göre PTT'ye hisse veriyormuş. Ben dedim ki, "böyle olmaz, 
PTT'nin kontörünü esas alacaksınız, PTT kontörü ne yazıyorsa ona göre herkes payını ala
cak." Arkadaşımız sorduğu için söylüyorum, bu firmaya, altı ayda, PTT 117 milyar lira ödemiştir. 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — tptal ederseniz ne olur Sayın Bakan?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — tzin verirseniz anlatacağım efen

dim; 20 dakika vaktimiz var. 
Değerli arkadaşımızın, şahsıma ve Bakanlığıma yönelik "Bu işler devlet destekli olarak 

yapılıyor" şeklindeki ithamı doğru değildir. Bakınız neden doğru değildir : Bu sözleşme şart
ları hazırlanmış olmasına rağmen, evvela bunu Ataköy PTT binasından çıkaracağımı, Ataköy 
PTT binasından bu tesisin çıkarılması gerektiğini kendilerine bildirdim, bununla ilgili süre he
men bugünlerde doluyor. Eğer, oradan bu tesisler çıkmassa kapının önüne koyacağız; bu bir. 

İkincisi, oradaki sözleşme şartlarıyla aşağı yukarı bağlıyız; çünkü, kanun önünde anaya
sal eşitlik var, her firmaya değişik sözleşmeler uygulamamız mümkün değil. Sözleşme şartları 
daha önce tespit edildiği için, daha sonra yaptığımız sözleşmelerde, buradaki ana ilkeler doğ
rultusunda hükümler kabul etmek zorunda kaldık; çünkü, niçin onunki öyle, niçin benimki 
böyle sorusuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Buna rağmen, biz, Bakanlık imkânlarını kullana
rak, bu kişilere yazı yazdık ve dedik ki, Bu yayınlar devam ederse, sözleşmelerinizi gözden ge
çirmek zorunda kalırız. "Yalnız, şu hususu değerli milletvekili arkadaşlarımın bilgisine sun
mak istiyorum : Bu yayınlar tek tek PTT hatlarından geçmediği ve -ki, istiyorsanız çalışma 
şeklini de anlatırım, zamanınızı almak istemiyorum- 30'luk tranklar şeklinde bilgisayarla ça
lıştığı için, böyle bir yayını, seçip, kesmek mümkün değildir; ancak, trankları kapatmak müm
kündür. Trankları kapattığınız zaman, başka mesajları da kapatmak zorunda kalacağınızdan, 
aradan bunu seçip alamıyorsunuz. Yani, bunların yayını, PTT'nin kontrolünün dışındadır. Biz 
sadece telefon hattını tahsis ediyoruz. Buna rağmen, aynen, değerli arkadaşlarımızın 
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döneminde -Bunu, gene, itham etmek için söylemiyorum, hassasiyetimi belirtmek için 
söylüyorum- Türkiye'de PTT'nin kablolu yayın sisteminden porno yayın yapan SAT televizyo
nunu cuma ve cumartesi akşamları saat 24.00'ten sonra nasıl kapattıysam -ben kapattım- bun
larda da, mektupla, "Bu yayınlarınıza devam ederseniz, sözleşmelerinizi gözden geçirmek zo
runda kalırız" dedim, 

OĞUZHAN ASILTÜRK (Malatya) — "Feshederim" deyin. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Ne zaman?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Değerli arkadaşlar, ben, size, ya

pılan işlemi anlatıyorum; yapılan işlem budur. Benim burada anlatmak istediğim şudur : Bu 
sözleşme bizden önce yapılmıştır ve devlet destekli olarak tarafımızdan yürütülen bir porno 
yayın değildir. Biz de bundan rahatsısız; arkadaşımızın söylediği doğrudur, yalnız son bir iki 
ay içerisinde, Bakanlığımıza, telefon faturalarına yapılan itirazların sayısı 75 binin üzerinde
dir. Biz de aynı şeylerden şikâyetçiyiz; ama, bu bağlanmış ve çalışma sistemi itibariyle de PTT'nin 
kontrolünde değil. Ben bütün bunları yaparken, devletin bir bakanı olarak, genel hükümler 
çerçevesinde, hukukçuluğumdan yararlanarak hareket ediyorum. 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Feshederseniz ne olur Sayın Bakan? Cezası ne?.. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efendim, fesih şartları içerisinde 
böyle bir kural yok; hatta, karşı tarafın hukukçuları bize şunu söylüyorlar : "Muhaberat gizli
dir, haberleşme gizlidir; haberleşmenin gizliliği içerisinde, siz, benim, kiminle konuştuğumu 
kontrol edemezsiniz..." -

CE VAT AYHAH (Sakarya) — Sayın Bakan, halk, gider, yıkar orayı... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, karşılıklı 

konuşarak bir şey yapamayız. Halkın, bizim resmî aksiyonumuz, resmî hareketimiz dışındaki 
hareketleri, tabiî ki, bizim kontrolümüzde olamaz. Ben, arkadaşımızın "devlet destekli" ifa
desine cevap veriyorum. Ben, Bakanlığa geldiğim günden beri bununla mücadele ediyorum, 
önüne geçmeye çalışıyorum, benim anlatmak istediğim bu; ama, olay benden önce. Ben ister
dim ki, değerli arkadaşım, burada gündem dışı konuşmadan evvel, bu işi yapan daha önceki 
bakan arkadaşlarımızın veya yönetimin yakasına yapışsın eğer bu kadar hassassa, "Niçin bu
na müsaade ettiniz?" desin... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Benim anlatmak istediğim 
o. Ben durdurmaya gayret ediyorum, hukukçuluğumdan ve genel hükümlerden yararlanarak. 

BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Bakan, usulsüz verildiğini söylüyorsunuz; niye iptal 
etmiyorsunuz o zaman?.. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — "Usulsüz" dediğimiz şu sevgili 
Kara : Siz doktorsunuz, ben hukukçuyum; PTT Genel Müdürünün ve Genel Müdür Yardımcı
sının imzası var; bunun, Yönetim Kurulundan geçirilip geçirilmemiş olması firmayı ilgilindirmez. 

BURHAN KARA (Giresun) — O zaman, ilgililer sorumlu olur, verin mahkemeye. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Zaten bu konuda soruşturma da 

yaptık, gereği için gerekli yerlere de gönderiyoruz, o ayrı mesele; yani, ondan da geri durma
dık. Benim Bakanlığımda rastladığım her türlü yasa dışı işlem için ben işlem yapıyorum; hiç
bir tanesi şimdiye kadar geri durmamıştır. Binaenaleyh... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Bakan, tayinlerdeki tutumunuzu burada da 
gösterin... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, karşılıklı konuşmayalım... 
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Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Benim, burada anlattığımdan ra

hatsız olmayınız. Değerli arkadaşımız, güzel bir konuyu, benim de üzerinde ısrarla durduğum 
bir konuyu dile getirdi, ben de ona cevap veriyorum. Bahsettiği gazetenin yazarına da bu şekil
de cevap verdim; ama, bir Hükümet yetkilisi olarak, bir Bakan olarak önümdeki sözleşmeyle 
bağlıyım. O sözleşmenin dışına çıkarsam, bu defa da bir başka arkadaşım gelir, beni, keyfi 
hareket etmekle itham eder, ben bu ithamla da karşılaşırım. O halde, keyfî hareket etmeden, 
hukukun içinde kalarak, ne yapılabilecekse bunu yapmaya çalışıyorum. 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Genel ahlaka uygun olması lazım. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efendim, genel ahlaka uygunlu

ğu... Bakınız, bu deyimlerle, bu ifadelerle meseleyi halledemeyiz değerli arkadaşlarım; ben hu
kukçuyum, istirham ediyorum. Genel ahlakın, kavram olarak kapsamını en iyi bilen arkadaşla
rınızdan birisiyim. Şimdi birisi çıkıp da derse ki, "Genel ahlak, Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'-
nun veya Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın tayin ettiği sınırlar içerisinde midir?" buna cevap 
verebilir misiniz; veremezsiniz. Bunun objektif ölçüleri var; o objektif ölçüler içerisinde kalarak, 
bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Hatta, ben -size bir adım öteye giderek söyleyeyim- bu ilan
larda söylenenlerin doğru olup olmadığını bizzat telefon ederek kontrol etmiş bir Bakanım. Siz 
benim hassasiyetimi ne sanıyorsunuz?.. Aynen, bizzat, o telefon numarası neresiyse, açıp, bura
da söylenenler doğru mudur değil midir dîye bakmış ve rahatsız olmuş bir arkadaşınızım. 

t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Çözüm, Sayın Bakan?!. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Çözüm olarak; arkadaşlarımıza 

arz edebileceğimiz husus şu : Bunu yapan firmalara gerekli yazıları yazdık. Sonra kendileriyle 
görüşeceğiz, diyeceğiz ki, Para kazanma uğruna, toplumun birtakım değerlerini bu şekilde har
camanıza göz yummamız, buna razı olmamız mümkün değil, yayınlarınızı düzeltin! Bu yayın
ları düzeltmezlerse, tekrar bir çözüm... Eğer benim yaptıklarımdan öteye, herhangi bir arka
daşımızın bildiği bir çözüm varsa, sözleşmeler ortada, durum ortada, teknik imkânlar da or
tada tek tek de benden geçmiyor. Benim binalarımın dışında ki, benim kontrolümün dışında
ki, başka yerlerdeki bantı nasıl kontrol edebileceğimi -aslına bakarsanız, PTT'nin böyle bir 
görevinin de olup olmadığını bana gösterebilecek -benim bildiklerim dışında bilgisi olan bir 
arkadaşım varsa, onu dinlemeye de hazırım. 

t. MELlH GÖKÇEK (Ankara) — Kanun teklifi getirin Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — O başka. Bu konuda kanun tek

lifinin genelde yapılması lazım değerli arkadaşlarım. Bugün basında da -basın derken, günlük 
gazeteleri kastedmiyorum, günlük, haftalık veya aylık olarak çıkan mevkuteyi kastediyorum-
bu tür, porna veya gençlerimiz için normal karşılanmayacak yayınlar yapılmaktadır, hikayeler 
anlatılmaktadır, bunlar yıllardır yapılmaktadır. Bunlar yıllardır yapılıyor. Çıka çıka, sadece muzır 
yayının poşete sokulması için bir yasa çıktı, bunun dışında bir şey çıkmadı. Bu konuda bir 
kanun teklifi gelirse, düşüncelerimizi, görüşlerimizi memnuniyetle ifade ederiz. 

1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Siz getirin Sayın Bakan. 
CENGlZ BULUT (izmir) — Sayın Bakan, el ele verelim, bu pislikten kurtulalım. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Sevgili kardeşim, ben, benden 

önce yapılmış olan bir sözleşmeye, mümkün mertebe, kamunun mutazarrır olmasını, kamunun 
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rahatsız olmasını önleyecek şekilde uygulayarak uymaya çalışıyorum. Bunun için yasa teklifini 
-düşündüğünüz yasa teklifi nasıl bir şeyse- getirin, ben bakayım. Onun dışında, benim sözleş
meyle bağlı olduğum bir işi, yasa kullanarak iptal ettirmeye kalkmam yanlış bir işlem olur. 
O zaman, beğenmediğiniz her türlü sözleşmenin karşısına bir yasa getirip ortadan kaldırmak 
gibi bir duruma düşersiniz ki, bunu da hukukla bağdaştırmak mümkün değil. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Yasa var, Sayın Bakan; Türk Ceza Kanununun 426 ve 428 
»inci maddeleri ortada duruyor... 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım Sayın Kazan, lütfen... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Değerli kardeşim, Sevgili Kazan, 

zatı âliniz Adalet Bakanlığı yaptınız; ben de hukukçuyum; bu söylediğiniz kanunları biliyo
rum. Size diyorum k i : Genel hükümler çerçevesinde yapılabilecek olanları yapıyoruz; ama, 
biliniz ki, bu yayınlar, devlet destekli değildir; bilakis, devlet kösteklidir, kösteklemeye çalışı
yoruz, engellemeye çalışıyoruz. Elimizdeki imkânlar budur. Bu da bizden evvel olmuş bir iş. 
Ben, benden evvel olmuş işin sorumluluğunu yüklenmiş olarak şu anda burada bulunuyorum. 

GÜROL SOYLU (İstanbul) — Sayın Bakan, sözleşme kaç yıllıkmış? 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Tatbikatını siz yapıyorsunuz. 
1. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Bakan, karşı çıkmıyoruz, destekliyoruz dikkat 

ederseniz. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Değerli arkadaşlar, teşekkür edi
yorum, teşekkür ediyorum da, bu şekilde karşılıklı konuşarak soruna çözüm bulamayız ve mevcut 
durum bu. Bu mevcut çerçeve içerisinde, olay, kontrolü tamamen PTT dışında olup, belirli şart
lara bağlı olarak yürütülen bir olaydır. Bunun için arkadaşlarımızın getireceği teklif varsa, bi
ze yapacakları öneriler varsa, bunları memnuniyetle dinlemeye ve icabını yerine getirmeye ha
zırım. Bu konuda yapılabilecek başka bir şey yoktur. Yapılabilecek her şey tarafımızdan yapıl
maktadır. Arkadaşlarımızın hassasiyetine ayrıca teşekkür ediyorum. Yalnız, bu hassasiyeti en 
az, kendileri kadar, bizim de göstermeye çalıştığımızı ve gösterdiğimizi buradan ifade ederek 
saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (DYP, RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

4. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Sımak ili idil ilçesinde son günlerde yoğunlaştığı 
iddia olunan terör, göç olayları ve güvenlik güçlerinin bu olaylarla ilgili tutum ve davranışlarına ilişkin 
gündem dışı konuşması ve içişleri Bakanı ismet Sezgin'in cevabı 

BAŞKAN — Şırnak İli İdil İlçesindeki son gelişmeler hakkında gündem dışı konuşmak 
üzere, Şırnak Milletvekili Sayın Mahmut Almak; buyurun. 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; sözle
rime başlarken, hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, izninizle, bugün gazetelerde çıkan bir iki haberi okuyarak konuş
mamı sürdürmek istiyorum : 

"İdil'den sonra Bismil'de-de göç girişimi gündeme geldi." 

"Midyat'ta bir minibüs ve bir kamyonu durduran silahlı kişiler, yolcuları kurşuna dizdi; 
8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı." 
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"Bismil'de gözaltına alınan Mirdat Kutlu'dan sonra, Abdulkadir Kurt'un da gözaltında 
öldüğü bildirildi. 42 yaşındaki Abdulkadir Kurt'un işkence sonucu öldüğü öne sürüldü." 

"Bismil'den bir yurttaş, 'Baskılar böye devam ederse, insanlar sokağa dökülüp, ilçeyi terk 
edecek. Bir Allahın kulu burada kalmaz, biz halkı durduruyoruz belki insan hakları heyetleri 
gelir diyoruz. Buraya, acilen insan hakları heyetlerinin, parlamenterlerin gelip inceleme yap
masını istiyoruz; yoksa, halk göçe başlayacak' diyor." 

"Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde başlatılan kepenk kapama eylemleri dün de sürdü. 
İşyerlerinin açılması amacıyla esnafa çağrı yapan güvenlik güçleri, sonuç alamayınca, dün sa
bah bazı işyerlerinin kepenklerini, halat bağlayıp, panzerle çekerek kırdı. Bu sırada 200 dük
kânın hasar gördüğü bildirildi. Kepenkleri güvenlik güçleri tarafından kırılan esnaf, işyerle
rindeki eşyalarını evine taşıdı" 

Basında çıkan haberler bunlardır değerli arkadaşlarım. 
Sayın Genel Kurula bir hususu arz etmek istiyorum : Çağdaş bir devlet, demokratik bir 

devlet, öncelikle çağdaş hukuk normlarını ilke edinen, bunları yaşama geçiren, yoğuran ve bi
çimlendiren bir devlet olmalıdır ve en önemlisi, çağdaş bir devlet, demokratik bir devlet, yöne
teni ve yönetilenleriyle aynı standartlara, aynı statülere tabi bir devlet olmalıdır. Yöneticisi başka 
bir statüye tabi, yönetileni başka bir statüye ya da standarda tabi bir devletin, çağdaş bir dev
let, demokratik bir devlet ya da halk tarafından denetlenen bir devlet olduğunu söylemek müm
kün değildir. ' 

Burada, yeri gelmişken bir hususu da belirtmek istiyorum. Bildiniz gibi, bir süre önce, 
îsveç Kültür Bakanı alkollü olarak araç kullanırken polisler tarafından yakalanmıştı; yalan da 
söyleyemediği için, alkollü olarak araç kullandığını ikrar etmek zorunda kaldı ve Kültür Ba
kanlığından istifa etmek zorunda bırakıldı ki, bu, tsveç toplumunun bir özelliğidir; özellikle 
devletin bugüne kadar uygulayageldiği bir politikadır. Bunu, özellikle yöneticilerimizin duyar
lılıklarına arz ediyorum. 

Burada, devlet erki, kendisini her şeyin üstünde görecek, kanunun üzerinde görecek, ana
yasanın üzerinde görecek, her türlü mevzuatın üzerinde görecek, dokunulmaz olacak, yasalar 
ona işlemeyecek; ama sıra yurttaşa gelince, sıra insanlara, halka gelince, yasalar kılıç gibi kese
cek!.. Bu olmaz! Bu„ çifte standarttır. Bu, hiçbir demokratik ülkede görülmemesi gereken ve 
görülmeyen bir uygulamadır. 

Değerli arkadaşlarım, böyle bir ülke, yani yöneticilerine yasaların işlemediği; ama yöneti
lenlerin alabildiğine ezildiği bir ülke, elbette ki, demokrat bir ülke olamaz; elbette ki, böyle 
bir ülkede temel insan hak ve özgürlüklerinden de söz edilemez. 

Şimdi, bütün bu somut olguları arz ettikten sonra, izninizle İdil'e geçmek istiyorum. İdil'de, 
8 Nisan günü PKK'ca bir baskın düzenlendi; bu konu, Olağanüstü Hal Valiliği tarafından da 
açıklandı. PKK baskınından sonra, İdil ilçesinin şehir merkezine giren güvenlik güçleri, pan
zerlerden, gelişigüzel bir şekilde ev ve işyerlerini taradılar; en başta, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti İlçe Başkanının işyeri tarandı ve daha sonra ateşe verildi ve yine, Beşir Tekçe isimli yurt
taşın eviyle birlikte birkaç evi bu şekilde ateşe verdiler; bu da yetmezmiş gibi, demokrasinin, 
olmazsa olmaz koşulu sayılan, siyasal bir parti olan Sosyaldemokrat Halkçı Partinin ilçe bina
sı, yine bu güvenlik güçlerince makineli tüfeklerle tarandı. 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Sen bunları kime söylüyorsun? 
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MAHMUT ALINAK (Devamla) — Dinler misiniz... Ne olursunuz bir dinleyin. Kürsüyü 
özgürleştirmeye çalışalım... 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
TEMEL GÜNDOĞDU (istanbul) — Hayır, merak ettik de... 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım. 
Devam ediniz. 
MAHMUT ALINAK (Devamla) — Bu da yetmezmiş gibi, İdil'in Kayı, Bereketli ve ben

zeri birçok köyünün civarı da helikopterlerle bombalandı ve halk büyük bir sıkıntı içine girdi, 
kaos içine girdi, tedirginlik içine girdi. Çare, göçtü ve basına da yansıdığı gibi, ilçe halkı, ilçeyi 
terk etmek istedi; kamyonlar tutuldu, insanlar eşyalarını, malzemelerini, erzaklarını kamyon
lara yüklemeye çalıştılar... Bu sırada, güvenlik güçlerince, göç etmek isteyen insanlara karşı 
sis bombaları kullanıldı, insanlara karşı cop kullanıldı ve insanlar caydırıldı, vazgeçirildi; ama, 
Atakent Mahallesinden 500 kişilik bir grup bir yolunu bularak şehir dışına çıkınca, güvenlik 
güçlerinin ki, tdil-Cizre, tdil-Midyat yolları da keza güvenlik güçleri tarafından kesilmişti- mü-' 
dahalesi sonucunda bu mahalle sakinleri geri döndüler, geri döndükten hemen sonra üzerleri
ne ateş açılldı ve Mehmet Aslan isimli şahıs öldürüldü, birçok insan da yaralandı. 

Değerli arkadaşlarım, Şırnak'ın, idil'in, Silopi'nin, Bismil'in çektiği sıkıntılar bunlar. Şimdi, 
ben burada sormak istiyorum : Halkın üzerine bu şekilde pervasızca ateş açma ve öldürme 
hakkını kendisinde bulan güvenlik güçleri, acaba kimden cesaret almaktadırlar, nereden cesa
ret almaktadırlar?... insanların üzerine bu şekilde, topla ve makineli tüfeklerle giden güçler 
-ki, bunlar, halkın ödediği vergilerle maaşlarını alan unsurlardır- bu hakkı nereden ve kimden 
almaktadırlar?.. 

Anayasa diyoruz, kanunlar diyoruz... Bu Anayasa var olduğu sürece, bu kanunlar var ol
duğu sürece, bu Anayasaya ve kanunlara uymak hepimizin görevidir. Peki, Anayasada seyahat 
özgürlüğü yok mudur?.. Var. Herkesin istediği ikametgâhı seçme özgürlüğü yok mudur?.. Var. 
Niye işlemiyor?.. Bismilli göç etmek istiyor... Engelleyemezsin! Eğer, bu kanunlara, bu Anaya
saya bağlıysan, engelleyemezsin, tdilli göç mü etmek istiyor... Engelleyemezsin. Aksi halde, 
işte o zaman Anayasayı tebdil, tağyir ve ilga etmiş olursun. Bir taraftan, yurttaşa, insanlara, 
"Anayasaya bağlı hareket edeceksin" diyeceksin, "yasalara bağlı olacaksın" diyeceksin, öte 
taraftan da Anayasayı ve yasaları kendin ayaklar altına alacaksın... Bu, çifte standart değil 
midir değerli arkadaşlarım? 

Değerli arkadaşlarım, bölge insanı, bırakın birinci sınıf insan olmayı, bırakın bu söylem
leri, bırakın bu nutukları, "ben, beşinci sınıf insan olmaya bile razıyım" diyor. Bölge halkı 
bu duruma getirilmiştir. 

Şimdi, bu ve benzeri uygulamalarla yol alınacağı sanılıyor, alkış tutuluyor. Daha dün 12 Ey
lülü yaşadık. 12 Eylül, koca bir toplumun üzerinden bir panzer gibi geçti; 650 bin insan gözaltına 
alındı; her türlü haksızlık yapıldı; siyasî partilere haksızlık yapıldı, politikacılara haksızlık yapıldı, 
Başbakanlara haksızlık yapıldı, sendika liderlerine baskı yapıldı... Kısacası, 12 Eylül, kanla yazıldı; 
ama ne oldu, nereye götürdü açmazlanyla, sıkıntılarıyla, yarattığı bunalımlanyla 12 Eylül, hâlâ, 
bugüne kadar, halkımızın ve ülkemizin baş belası bir konumda... Eğer böylesi militarist yöntemi 
lerle yol almabilinseydi, 12 Eylül de yol almış olacaktı. Oysaki, 12 Eylül, sorunları sadece betonla-, 
di ve üzerini örttü. Halbuki yara derinden derine işledi, büyüdü ve kangrenleşti. Ben, burada, hiç
bir milletvekili arkadaşımın, halka yapılan bu baskıyı tasvip edeceğini düşünmüyorum; ama, 
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ortada bir Parlamento var, bir Hükümet var ve bütün bunlar da oluyor... Ben, Yüce Parla
mentoyu ve Sayın Hükümeti burada göreve davet ediyorum; Parlamentonun üstünde hiçbir 
gücün olmadığını düşünmek ve görmek istiyorum; Varsa, bunun ortaya konulmasını istiyo
rum ve bekliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyor ve teşekkür ediyorum. (SHP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Alınak'a teşekkür ederiz. 
Cevap vermek üzere, İçişleri Bakanı tsmet Sezgin; buyurunuz efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Yüce 

Meclisimizin sayın üyeleri; Sayın Alınak'ın iddialarını sizler gibi ben de dinledim. Sayın Alı
nak'ın iddialarını ihbar telakki ediyorum. Sayın Alınak'ın iddialarını tetkik ettireceğim; var
sa, müsebbiplerinin cezalandırılmasını sağlayacağım. Kendileri müsterih olsunlar, ülkemizde 
Parlamentonun üstünde hiçbir güç yoktur ve olmayacaktır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Yine, Sayın Alınak'ın belirttikleri gibi, bü yörede yaşayan insanlar beşinci sınıf insanlar 
değil, en az zatı âliniz kadar, en az benim kadar birinci sınıf insanlardır; eğer biz birinci sınıf 
insan isek... 

Ayrıca, Türk Devleti, bütün organlarıyla, o yörede yaşayan insanları, kanunlar indinde 
eşit görmekte ve vatandaşlarına karşı yaptığı işlemlerde, şu veya bu bölgede yaşayan insanlar 
diye bir ayırımı hiçbir surette yapmamaktadır. 

Sevgili arkadaşlarım gene, "demokratik devlet içinde, yöneticilerin ve yönetilenlerin aynı 
standart ve statülere tabi olması gerekir" ifadesine aynen katılıyorum. Gerçekten, devletin yö
neticileri ve yönetilenleri aynı standart ve statülere tabi olmalıdır. Bugün, Türkiye'de, Sayın 
Alınak'ın belirttiği ve tanımını yaptığı uygulama tam olarak yapılmaktadır ve Türkiye Cum
huriyeti Devletinin yöneticileri ve yönetilenleri aynı standartta, aynı ölçülerde ve aynı statülere 
tabi olarak muamele görmektedirler. Anayasamız, idarenin her türlü eylem ve işlemini yargı
nın denetimine almıştır ve yargı idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı denetim görevini 
yürütmektedir. Vatandaşlarımız yargı organlarına müracaat ettiği zaman, yargı organları ge
rekli incelemeyi yapar ve gerekli kararı verir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Alınak arkadaşımız, "Halkın üzerine pervasızca ateş açma 
gücünü kimden alıyorlar, bu hakkı nereden alıyorlar?" diyor... Böyle bir hak yoktur, böyle 
bir hak da kullanılmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu konulara daha fazla değinmeden, inziniz olursa, şimdi Sayın Alı
nak'ın ifade ettikleri, Sımak İli İdil İlçesinde meydana gelen son olaylarla ilgili olarak devletin 
bilgilerini, belgelerini Yüce Meclisimizin değerli üyelerine sunarım. 

8.4.1992 günü, saat 23.30 sıralarında İdil İlçesi ilçe emniyet müdürlüğü ve bazı resmî bi
nalarla ilçede ikamet eden emniyet mensuplarının ikametgâhlarına terör örgütü PKK mensup
larının silah ve roketatarla saldırıda bulunmaları üzerine, saldırıyı defetmek ve saldırganları 
etkisiz hale getirmek için, ilçedeki güvenlik kuvvetlerince saldırıya karşılık verilmiştir. Bu sal
dırı sırasında, ilçe emniyet müdürlüğünde, ilçe sağlık ocağında, belediyeye ait bazı araçlarda 
ve ilçede ikamet eden dört polisin evlerinde maddî hasar meydana gelmiş, bir polis memuru 
hafif şekilde yaralanmış, Sadık Kasım Tekçe ve Hayrettin Baştuğ adlı vatandaşlarımızın da iş
yerleri, çatışma esnasında çıkan yangından hasar görmüştür. 

Terör örgütü PKK mensupları ile güvenlik kuvvetleri arasında ilçede meydana gelen bu 
ve benzeri çatışmalarda, güvenlik kuvvetlerinin, kasıtlı olarak vatandaşların evlerine ve işyerlerine 

— 273 — 



T.B.M.M. B : 66 21 . 4 . 1992 O : 1 

zarar verdiğini; ayrıca, 15.4.1992 tarihinde, Mardin İli Savur İlçesinde, güvenlik kuvvetleriyle 
terör örgütü PKK mensupları arasında halktan da kişilerin olduğunu ileri sürerek, olayları pro
testo etmek için, 19 Nisan 1992 günü saat 09.00 sıralarında, 150-200 kadar kişinin ilçe merke
zinde toplanarak ilçenin güney istikametine doğru yürüyüşe geçmeleri üzerine, güvenlik kuv
vetlerinin yürüyüşe izin vermemesi ve topluluğu dağıtması ile ilçe dışında, Kasturut Mezrama 
bir kilometre kala topluluğun tekrar toplanarak yürüyüş yaptığının tespit edilmesi üzerine, yü
rüyüş yapan gruba yönelik olarak güvenlik kuvetlerince müdahale edilmiş ve bu defa topluluk 
yön değiştirerek ilçe merkezine doğru yürüyüşe geçmiştir. İlçe girişinde, yürüyüş yapan grup 
güvenlik kuvvetlerince durdurularak, yaptıklarının suç teşkil ettiği hatırlatılmak suretiyle, gruba, 
dağılmaları ikazında bulunulmuştur. Bu esnada, grup içerisinden, kimlikleri tespit edilemeyen 
kişilerce açılan ateş sonucu, yürüyüş yapanlardan, 1968 İdil doğumlu Mehmet Aslan ile 1976 
İdil doğumlu Garip Molgaç adlı kişiler çeşitli yerlerinden yaralanmışlar, bunlardan Mehmet 
Aslan isimli şahıs tedavi edilmek üzere götürüldüğü yerde, yapılan bütün uğraşlara rağmen kur
tarılamayarak maalesef ölmüş, diğer şahıs Garip Molgaç ise ilçe sağlık ocağında tedavi altına 
alınmıştır. Olayda topluluğa elebaşılık yaptıkları tespit edilen 15 kişi güvenlik kuvvetlerince 
yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayı protesto etmek amacıyla, ilçede halen kepenkler kapalıdır. 

Sevgili arkadaşlarım, bunun dışında, İdil'de, aralarında bazı milletvekili arkadaşlarımızın 
da bulunduğu; yanında, Alman kameramanların, televizyoncuların, yabancı gazetecilerin de 
bulunduğu bir grupla yürüyüşe geçilmiş, kendilerine sorulduğu zaman "göçüyoruz İdil'den" 
denmiştir. Güvenlik güçleri tarafından, kendilerine, "bu göç yayan olmaz, otomubillerle, oto
büslerle, kamyonlarla, minibüslerle yapın bu işi" denmiş; güvenlik güçlerinin yaptığı ikaz so
nucu 500-600 kişi geri dönmüş, 200-300 kişi yürümeye devam etmiştir. Olaylar bu arada ol
muştur. Ne Sayın Alınak'ın dediği gibi, vatandaşın göç etme hakkı gibi bir anayasal hakkını 
zedeleyen durum mevzubahistir ne de, sevgili arkadaşlarım, güvenlik güçlerinin, burada, va
tandaşın üzerine insafsızca kurşun atması mevzubahistir. İnsafsızca yapılan bir tek şey vardır 
sevgili Alınak, değerli arkadışlarım; o da; Türk güvenlik güçlerine, Türk askerine, Türk Jan
darmasına, Türk polisine insafsızca yapılan saldırılardır. (DYP, ANAP ve RP sıralarından al
kışlar) 

Sevgili arkadaşlarım, dünyanın neresinde görülmüştür; göç yapacaksınız; ama yalınayak 
göçe gideceksiniz ve arkanızda da yabancı devletlerin muhabirleri, yabancı televizyon şirketle
rinin kameraları olacak başlarında da bir milletvekili olacak (!) Böylesine bir göç dünyanın 
neresinde görülmüştür?.. (DYP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Evet, sevgili arkadaşla
rım, böyle bir göç görüldü; böyle bir göç Irak'ta yapıldı. 

Sizi temin ederim değerli arkadaşlarım -Sayın Alınak da bunu biliyor- Sayın Alınak ne 
zaman bana müracaat etse -milletvekili olarak- ben anında kendisini arıyorum ve bana intikal 
ettirdiği hususları güvenlik güçlerimize bildiriyorum; gereken her şeyi yaptırıyorum. Burada, 
iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım. Çuvaldızı hep bize batırıyorsunuz. Şu iğnenin 
ucunu bir tarafınıza biraz hatırınız Sayın Alınak, göreceksiniz, orada gerçeği göreceksiniz!.. 
(DYP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Buraya çıkıp da, Hükümeti, böylesine itham etme
ye, mensup olduğunuz bir partinin Hükümetini böylesine asılsız bir şekilde itham etme hakkı
nız yok! Yok hakkınız!.. (DYP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Hele Sevgili arkadaşlarım, eksi 22 derecede, üçbuçuk metre kar altında, hayatını istihkar 
edercesine, Türk Devletinin tekliğini, ulusun birliğini, Ülkenin bölünmezliğini hedef alan ve Türk 
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Devletini yıkmayı amaçlayan PKK örgütüne karşı göğsünü hain. kurşunlara siper eden Türk 
askerini ve Türk polisini, burada, böylesi, halkın karşısında gösterip, onları töhmet edercesine 
bu iddialarla bulunmak ve onları hedef teşkil etmek, bir milletvekiline yakışmaz sevgili arka
daşlarım. (DYP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Geliniz, sevgili arkadaşlarım, aynı terminolojiyi kullanalım, aynı deyimleri kullanalım ve 
aynı ifadeleri kullanalım. Bakınız, ifade ediyoruz, eğer böyle bir şey varsa, ihbar telakki ediyo
rum zatı âlinizin buyurduğu hususları. Şimdi zaptı alacağım, incelettireceğim; eğer bunlar ve 
müsebbipleri varsa, cezalandıracağım ve sonucunu da zatı âlinize arz edeceğim. (ANAP sıra
larından "Yoksa.,." sesleri) Ama, sevgili arkadaşlarım, bir parça da gerçeği görelim; saldırı
lan, Türk Devletinin bütünlüğüdür, saldırılan Türk Devletinin geleceğidir, saldırılan Türk va
tanıdır, Türk toprağıdır ve saldırılan ülkemizdir, ulusumuzdur. Buna karşı çok güç şartlar al
tında mücadele eden ve sadece bir ay içerisinde 100 şehit veren güvenlik güçlerimize yönelik 
bu bühtanı, doğrusu kabul edemiyorum!.. Kabul edemiyorum bunu!.. (DYP sıralarından al
kışlar) Ve bunun, zatı âlinizden gelmesini kabul edemiyorum Sayın Alınak... 

Sevgili arkadaşlarım, bir defa daha ifade ediyorum; Parlamentonun üstünde hiçbir güç 
yoktur Türkiye'de. Dilinizin altındaki baklada ne varsa açıkça ifade edin. Hiçbir güç Parla
mentodan üstün değildir Türkiye'de sevgili arkadaşlarım ve hepimiz, Parlamentonun en üstün 
güç olarak kabul edilmesi için yıllarca mücadele ederek buraya geldik. Hepimiz, bütün Mecli
simiz bu mücadelenin ürünüyüz arkadaşlar. Hepimizin; bütün Millet Meclisinin, gerek ikti
darda gerek muhalefette olsunlar bütün siyasal partilerin ve bütün kamuoyumuzun, devletimi
ze arız olan bu hastalığı yenmek, bu mikrobu atmak ve ülkemize, devletimize vaki bu saldırıla
rı defetmek için millî bir mutabakat halinde bulunduğu ve kamuoyunun bu meselelerde devleti 
desteklediği bir ortamda Sayın Alınak'ın buradaki beyanlarını hazin buluyor ve kendilerini çok 
sevdiğim arkadaşımın bu beyanları münasebetiyle bu kabil bir konuşma yaptığım için de üzü
lüyorum. 

Yüce Meclisimizin değerli üyelerini saygıyla selamlarım efendim. (DYP, ANAP ve RP sı
ralarından alkışlar) 

MAHMUT ALINAK (Şırnak) — Sayın Başkan, Sayın Bakan, benim ismimden söz ede
rek, güvenlik güçlerine tarizde bulunduğuma ilişkin bir beyanda bulundu. Halkını seven, hal
kına kucak açan güvenlik güçlerinin ayaklarının altı bizim başımızın üzerindedir; ama, halkı
mıza zulmeden kim olursa olsun onun da karşısındayız. 

BAŞKAN — Oturun efendim! 
Gündemin "Sunuşlar" kısmına geçiyoruz. " 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Orlıan Kilercioğlu'nun dönü

şüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin CumJüirbaşkanlığı tezkeresi (3/389) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 17 Nisan 1992 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

ne gidecek olan Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
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Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Suudî Arabistan'a gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın dönü
şüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Cavit Çağlar'm vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/390) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 17 Nisan 1992 tarihinde Suudî Arabistan'a gidecek olan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına, Devlet Bakanı Cavit Çağlar'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

• . ' • , Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'a gidecek olan Sağlık Bakanı Yıldı
rım Âktuna'nın dönüsüne kadar, Sağlık Bakanlığına, Orman Bakanı Vefa Tanır'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Cumlmrbaşkanlığı tezkeresi (3/391) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 18 Nisan 1992 tarihinden itibaren Özbekistan, Kırgızistan, _ 

Türkmenistan ve Azerbaycan'a gidecek olan Sağlık Bakanı Yıldırım Âktuna'nın dönüşüne ka
dar; Sağlık Bakanlığına, Orman Bakanı Vefa Tanır'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Romanya'ya gidecek olan Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in dönüşüne kadar Çevre 
Bakanlığına, Tarım ve Köyişkri Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumlmrbaşkanlığı tezkeresi (3/392) • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Karadeniz'in Kirliliğine Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerinin imzalanma

sıyla ilgili diplomatik konferansa katılmak üzere, 20 Nisan 1992 tarihinde Romanya'ya gidecek 
olan Çevre Bakanı Doğancan Akyürek'in dönüşüne kadar; Çevre Bakanlığına, Tarım ve Kö-
yişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Cumlıurbaşkanı Turgut Ozal'ın dönüşüne kadar 
Cumhurbaşkanlığına TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/393) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
21 Nisan - 1 Mayıs 1992 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve diğer 

üst düzey yöneticileriyle resmî görüşmelerde bulunmak, çeşitli Amerikan akademik çevreleriy
le temaslar yapmak ve bazı üniversitelerde konferanslar vermek üzere Amerika Birleşik Dev
letlerini ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar; Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cin-
doruk Vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Turgut özal 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

1. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'de Nevruz 
kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/53) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırma önergesi vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
21 - 22 Mart 1992 tarihlerinde yapılan Nevruz kutlamaları sırasında, Şırnak'ta, biri polis 

olmak üzere 24 kişi, Nusaybin'de 14 kişi, Cizre'de 13 kişi; toplam 51 kişi yaşamını yitirmiştir. 
özellikle Şırnak'ta önemli sayıda ev ve işyeri kurşunlanarak ya da roket ve havan topla

rıyla tahrip edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir. 
Dikkat çeken başka bir husus da şudur : Ziraat Bankasının önündeki resmî araçlarda tek 

bir kurşun izine rastlanmadığı halde, şehrin muhtelif bölgelerinde ve hemen bankanın yanı ba
şında bulunan birçok otomobil, kamyon vb. araçlar ya kurşunlanmış ya panzerle ezilmiş ya 
da yakılmıştır. Askerlik şubesi ve hastane binasında hiçbir kurşun izi yokken çevresinde bulu
nan onlarca işyeri ve ev roketlenmiş, taranmış ve yerle bir edilmiştir. 

Cizre'de de, Şırnak'taki kadar olmasa bile, birçok ev ve işyeri taranmış ve bombalanmıştır. 
Resmî yetkililer, bu vahim olaylar ve gelişmeler konusunda herhangi bir tutarlı açıklama

da bulunamamaktadırlar. Olayı yaşayan ve görgü tanığı durumunda olan DYP, SHP, ANAP, 
HEP ve benzeri parti temsilcileri ile halkın ortak görüşü şudur : Ölümle sonuçlanan bu olayla
rı başlatanlar güvenlik güçleridir. Güvenlik güçleri ve PKK arasında herhangi bir çatışmanın 
olmadığı belirtilmektedir. Nitekim, bu çatışmalarda ne bir PKK'Iı, ne de herhangi bir güvenlik 
görevlisi silahla yaşamını yitirmemiştir. Kaldı ki, yaşamını yitiren yurttaşlarımızın arasında küçük 
yaşta çocuklar da olmak üzere birçok ev kadını ve 90 yaşında olan sivil insanlar da vardır. Ola
yın görgü tanıkları, halktan, güvenlik güçlerine ateş açılmadığını belirtmektedirler. 

22 Mart 1992 günü saat 19.00 sıralarında, Şırnak'ta, PKK'nın saldırıda bulunduğunu ge
rekçe gösteren güvenlik güçleri, 23 Mart 1992 günü saat 14.00'e kadar, yani 19 saat boyunca 
aralıksız olarak Şırnak'a top ve makineli silahlarla saldırı düzenlemişlerdir. Bu süre boyunca 
bütün Şırnak halkı, aç susuz evlerine kapanmak zorunda bırakılmış; ev ve işyerlerine yönelik 
tahribata devam edilmiş ve 3 kişi öldürülmüş, 12 kişi de yaralanmıştır. 
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Cizre ve Nusaybin'de de, aynı şekilde, hiçbir ikaz yapılmadan insan topluluklarının üzeri
ne ateş açılmıştır. Ortada hiçbir zorunlu neden olmadan sivil insanların üzerine ateş açarak 
insanları öldürenler, ev ve işyerlerini, bu şekilde, oturulamaz hale getirenler, hukukun ve in
sanlığın dışına çıkmışlardır. Halka yapılan bu saldırı demokrasiye ve demokrasileşme çabala
rına yapılan bir^saldırıdır. Bu saldırının görmezlikten gelinmesi, terörü himaye etmekten başka 
hiçbir anlam ifade etmez. Bu vahim olayların sorumluları mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Aksi 
halde, ne demokrasiden ne de demokrasinin inşasından söz etmek mümkün olmayacaktır. 

Ülkemizin, halkımızın ve demokrasinin geleceği, esenliği ve güvencesi için bu olayların 
sorumlularının açığa çıkarılması gerekmektedir. Üstelik, olayların perde arkası aydınlığa ka
vuşmadığı sürece hiçbir demokratik çaba da amacına ulaşamayacaktır. Suçlular korunmamalıdır. 

Bu nedenlerle, TBMM'nin duruma el koyarak, nevruz kutlamaları sırasında, Şırnak, Ciz
re ve Nusaybin'de halka saldıran, kurşun sıkan, en ağır silahlar kullanarak insanları katleden, 
ev ve işyerlerini tahrip eden kişileri ve içinde bulundukları organizasyonları tespit etmek üzere, 
Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddelerine göre Meclis araştırmasına karar veril
mesini saygılarımızla arz ederiz. 

Selim Sadak Orhan Doğan 
Şırnak Şırnak 

Sırrı Sakık Remzi Kartal 
Muş Van 

Ali Yiğit Mehmet Emin Sever 
Mardin Muş 

Leyla Zana Mahmut Kılıç 
Diyarbakır Adıyaman 
Naif Güneş NizamettinToğuç 

Siirt Batman 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

6. — Uşak Milletvekili Fahri Gündüz 'ün, Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu üyeliğinden çekildiği
ne ilişkin önergesi (4/25) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifa önergeleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
- Fahri Gündüz 

Uşak 

7. — Kırşehir Milletvekili Sabri Yavuz'un, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine iliş
kin önergesi (4/26) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Sabri Yavuz 
Kırşehir 

8. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Oztaylan'ın, (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştır
ması Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/27) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
10/4 esas numaralı Araştırma Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Cemal öztaylan 
Balıkesir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Daha önce alınan karara göre, 1 saatlik sürenin, sözlü soruların görüşmelerine ayrılması 

gerekiyor; ancak, şimdi gündemin, "özel Gündemde Yer Alan tşler" kısmı görüşülecek, za
man kalırsa "Sözlü Sorular" kısmına geçilecektir. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER 
L — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 45 arkadaşının, Türkiye Gübre Sanayi A. ŞMi haksız 

ve İteyjî zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ve 
ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/5) 

BAŞKAN — Genel Kurulun, 14.4.1992 tarihli 63 üncü Birleşiminde alınan karar gereğin
ce, Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 45 arkadaşının, Türkiye Gübre Sanayi Anonim Şirketi
ni haksız ve keyfi zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Ka
nununun 240 ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar, hak
kında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Bu görüşmede, sırasıyla; önergeyi verenlerden ilk imza sahibine veya onun göstereceği bir 
diğer imza sahibine şahısları adına iki üyeye ve son olarak da, hakkında soruşturma istenmiş 
bulunan Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar'a söz verilecektir. 

Konuşma süreleri 20'şer dakikadır. 
Meclis soruşturması önergesi, Genel Kurulun 26.3.1992 tarihli 62 nci Birleşiminde okun

muş ve bastırılarak sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. ' 
Meclis soruşturması önergesini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakanlıkça Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderileri 6.3.1992 günlü ve 
06-07341 sayılı yazı üzerine, Başkanlığınızın 20.3.1992 günlü Genel Kurulun 56 ncı birleşimin
de yapılan sunuşta Başbakanlık Teftiş Kurulunun düzenlediği 6.3.1992 günlü ve 06-07341 sayılı 
yazı ekinde TBMM Başkanlığına gönderilen Teftiş Raporunun değerlendirilmesi istenmektedir. 
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Başbakanlığın yazısına bağlı Başbakanlık Müfettişi Muhsin Biçer tarafından düzenlenen 
20.2.1992 gün ve RP. 1992-1 sayılı rapor tarafımızdan incelenmiştir. 

Bu raporda, Devlet eski bakanlarından Mustafa Taşar'ın görevi sırasında Türkiye Gübre 
Sanayi A.Ş. (TÜGSAŞ)'dan kendi kişisel harcamalarında kullanılmak üzere 348 milyon 840 
bin TL.'lık pul, zarf ve etiket aldığı, ancak daha sonra bunun 213 milyon 424 bin 514 liralık 
bölümünü Devlet "Bakanlığınca kullanamayarak TÜGSAŞ'a iade edildiği, kalan 135 milyon 
415 bin 486 liralık bölümünün ise keyfi ve haksız olarak harcanmak suretiyle kurumun bu mik
tarda zarara sokulduğu belirtilmiştir. 

Devlet Bakanlığınca bu suretle yapılan harcamalar, 233 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name, Teşebbüsün Ana Statüsü ve Başbakanlıkça 1991 yılında yayımlanan 1991/2 ve 1991/18 
sayılı Kamu Harcamalarında Uyulması Gereken Tasarruf Genelgesine aykırı bulunmaktadır. 

Açıklanan nedenlerle Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.'ni 135 milyon 415 bin 486 lira haksız ve > 
keyfî zarara sokan Devlet eski bakanlarından Mustafa Taşar hakkında Türk Ceza Kanununun 
240 ve ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmak üzere, Yüce Meclisçe, Anayasanın 100 üncü 
maddesi ve İçtüzük uyarınca Meclis soruşturması açılmasına karar verilmesini saygılarımızla 
arz ederiz. 

Kamer Genç 
(Tunceli) ve arkadaşları 

BAŞKAN — tik sözü, önerge sahibi Sayın Genc'e veriyorum; buyurun. 
Alınan karar gereğince, konuşma süreleri 20'şer dakikadır; konuşmacıların, bu sürelere 

uymalarını özellikle istirham ediyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ANAP iktidarları zama

nında yapılan trilyonluk olaylar karşısında, 131 milyon liralık böyle bir olayı karşınıza getirdi
ğim için özür dilerim. 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Senin seviyen bu zaten! -' 
KAMER GENÇ (Devamla) — Tabiî sizin seviyenize inmiyorum ben... 
İnsanlar, elbette ki, ruhen ve vicdanen suiistimal yapmaya elverişli olmadıkları zaman su

iistimal yapamazlar; ama, ruhen ve vicdanen suiistimal yapar bir karakter içinde olduktan sonra, 
insanların, yaptıkları suiistimallere tezgâh hazırlamaları da gayet kolaydır. Bu kısmı kısaca vur
guladıktan sonra, olaya geçiyorum. 

Türkiye Gübre Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürüne ve Genel Müdür Yardımcısına, 
o zamanın Devlet Bakanı talimat veriyor ve -bizim elimizde bulunan müfettiş raporlarına göre-
diyor ki, TÜGSAŞ, zarf, etiket ve pul alsın, -Devlet Bakanlığına bağlı olduğu için- harcamala
rı buradan yapalım diyor. Bu kuruluş, 59 milyon 497 bin liralık 90 bin adet zarf, 273 milyon 
450 bin liralık pul, ayrıca, 15 milyon 800 küsur bin liralık da etiket alıyor. Toplam 348 milyon 
841 bin lira... 

Bu olay, evvela Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde incelemeye alınıyor; inceleme sıra
sında, bu pulları, zarfları ve etiketleri ilgili Devlet Bakanına veren Genel Müdür ve Genel Mü
dür Yardımcısının bilgilerine başvuruluyor. Onlar, "bunlar teamüldendir" diyorlar. Tabiî, ola
yın o tarafı üzerinde durmuyorum; incelemeyi yapan müfettiş, olayda bir suiistimal olduğunu 
açıkça görüyor; çünkü, kullanılan para devletin büyük bir parası. İncelemelerinin detayına girmek 
istemiyorum; çünkü, süremiz çok kısa. Ben olayın şu yönüne gelmek istiyorum : TÜGSAŞ'ın, 
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Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine göre, 
görevi suiistimalden ve ihmalden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığına verilip, haklarında dava 
açılıyor. 

Şimdi, teftişi yürüten müfettişler, "Bu işte üç kişinin kabahati, bunların açık ve seçik ih
mali ve suiistimali var. Bunlar, Gübre Sanayii Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve o 
şıradaki Devlet Bakanı" diyorlar; ancak, Devlet Bakanı hakkında soruşturma açma yetkisi, 
Anayasanın 100 üncü maddesine göre Meclise ait olduğu için, konuyu Meclis Başkanlığına in
tikal ettiriyorlar; eğer Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık konuyu takdir ederse, ilgili Devlet Ba
kanı hakkında da soruşturma açılsın deniyor. 

Şimdi, bu 348 milyon liralık zarf, etiket ve puldan, yıl içinde birtakım harcamalar yapılı
yor; bu sırada, o zamanki Sayın Bakanın Özel Kalem Müdiresinin ifadesi alınıyor, kendisine 
yardımcı olan bir kişinin ifadesi alınıyor. O kamu görevlilerinin burada isimlerini vermek iste
miyorum. Onlar, "Efendim, 1991 yılında Ulusal Gübre Kongresi toplanacaktı, işte, biz bu pa
raları buralara harcadık" diyorlar. Fakat, her nedense, alınan bu 348 milyon liralık pulun 213 
milyon liralık bölümü sonradan, güya TÜGSAŞ'a iade edilmiş; ancak, ben şimdiki TÜGSAŞ 
Genel Müdürüyle konuştum, "Elimizdeki 186 milyon liralık pulu iade etmek istiyoruz; ama, 
bu pullar küçük kupürlü olduğu için iade almıyorlar" diyor. Sayın Bakanın kendi iki özel sek
reteriyle bir başka zat da "Efendim, Ulusal Gübre Kongresinin toplanması için biz bunları 
kullandık" diyorlar; ancak, daha önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığında inceleme yapan müfet
tişin aldığı ifadelerde, ne TÜGSAŞ Genel Müdürü ne de Genel, Müdür Muavini, Ulusal Gübre 
Kongresi yapmak için biz böyle bir harcama yaptık demiyorlar. Yani, düşünebiliyor musunuz; 
Ulusal Gübre Kongresi yapılacak ve o kongreyi düzenleyen Genel Müdür ve Genel Müdür Yar
dımcısının bundan haberi olmayacak... Bir defa, burada, Sayın Devlet Bakanının kendi özel 
Kalem Müdiresiyle, özel yardımcısının -yani, kamu görevlisi yardımcısının- verdiği ifadeler, bu 
yönden, ifadeyi alan müfettiş tarafından tutarlı görülmemiş. Kaldı ki, o Ulusal Gübre Kongre
si de yapılmış ve bunların masraflarını da TÜGSAŞ ayrıca ödemiş ve TÜGSAŞ'ın özel konfe
rans salonunda yapılan bu kongre ,bu harcamaların bir kısmından önce de bitirilmiş. Bu iti
barla, bu ifadeler, teftişi yapan müfettiş tarafından yerinde görülmemiş. 

Size bir rakam vermek istiyorum : Alınan zarf adedi 90 400, ama bu sırada Devlet Bakan
lığından -resmî kanallardan- çıkan evrak sayısı 768... Yani, 90 bin tane zarf alınmış; ama 768 
evrak gitmiş... Yani, bunların devletin resmî yazışmaları, daha doğrusu resmî görevi için kulla
nılmadığı açıkça ortada. 

Yine, bu arada, incelemeyi yapan müfettiş, "Bakanlıkta, devir teslim sırasında teslim edi
len bazı zarf, etiket ve pul var; bunların miktarı da 4 küsur milyon ve neticede 131 127 898 
liralık paranın nereye harcandığı da belli değil" diyor. Aynı zamanda, 21 kişinin rapora ekli 
ifadeleri var. Bu ifadelerde, "Bu paralar, kamu hizmeti için harcanan paralar değil, tamamen,, 
o günkü bakanın siyasî amaçlı harcamalarına yönelik paralardır" deniyor. 21 kişinin ifadesi 
de uzun bir rapor olduğu, için bunları tek tek burada okumaya gerek yok. 

Olayı çok fazla uzatmadan söyleyeyim; olayda üç kişinin sorumluluğu tespit edilmiş, ikisi 
Cumhuriyet Başsavcılığına gitmiş, diğeri ise -bir bakan- Anayasadan kaynaklanan bir zırhtan 
dolayı gidemiyor. Bizim amacımız, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsız mahkemelerinin olayı 
soruşturmasıdır. Eğer, hakikaten, iki kişiyi mahkemeye sevk eder, yargılar, suçlu olduklarını 
tespit edersek; o zaman üçüncü kişi yargılanmamış olacak. Neden?.. Sırf Anayasadaki, "Bakan-
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lar hakkında soruşturma açma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir" yolundaki hü
kümden dolayı ve bu hüküm gereğince de cezadan kurtulacak. Sayın Bakan, soruşturma so
nucu beraat ederse, o zaman üçü birden beraat edecek... Yani, olayın ince tarafı böyle. 

Onun için, biz, bu olayın uzun uzadıya detaylarına girerek, kişilerin verdiği sayfalar dolu 
ifadeleri incelemeye bile gerek görmeden, politikacıların, özellikle siyasî faaliyette bulunan ki
şilerin, çeşitli kanunlarda, özellikle Anayasada kendisine sağlanan birtakım zırhlardan yarar
lanıp da yargılanmadan kurtarılmasını önlemek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bütün politikacıların artık şu gerçeği kabul etmesi lazım : Bu mem
lekette kim devletin beş kuruşuna el uzatıyorsa, onun kolunu kırmak zorundayız! Aksi takdir
de, devleti, malî müzayaka içine düşürmüş oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, görüyoruz, bugün, Türkiye'de, binlerce, onbinlerce insan Ankara'
ya hücum ediyor, her gün kapımıza geliyorlar. Benim kapıma günde 300'e yakın insan geliyor 
ve bunun yüzde 80'i iş istiyor. Bu devlet niye bu hale geldi?.. Çünkü, devletin parası talan edil
di, birtakım kılıflar uyduruldu. 

Arkadaşlar, olayı hukukî çerçeve içinde söylemek istiyorum. Yoksa, elimde çok iyi deliller 
var; bunları zaman içerisinde kullanacağım. Ben, kimlerin, kendisine iş verilen müteahhitlerin 
hesabına Londra'ya gittiğini de biliyorum; çocuklarını, karılarını oraya seyahate gönderdikle
rini de biliyorum; ama,- bunları şimdi söylemiyorum, zamanı gelince söyleyeceğim. 

Evvela, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak biz burada şu ilkeyi kabul edeceğiz; kim bu 
devletin beş kuruşuna el uzatmışsa, onun kolunu kırmak zorundayız. Bu insanlara müsamaha 
etmeye kimsenin hakkı yok; çünkü, bu devlet hepimizin devletidir. Bu devleti büyütecek olan, 
ancak böyle bir uygulamadır. Böyle bir uygulamaya, senin partinden, benim partimden dü
şüncesiyle göz yumarsak, işte bu devlet, bugün geldiği seviyeye düşer. Onun için, lütfen, her
kes bunu böyle bilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, o zaman Başbakanlık yapan zatların yayımladıkları üç tane tasar
ruf genelgesi var. Bu tasarruf genelgelerinde, özellikle, kırtasiyecilik konusunda azamî tasar
rufa riayet edilmesi gerektiği belirtilmiş; ama, bu konuda harcanan paranın büyüklüğünü de 
-ortada- görüyorsunuz... • ' . - . . . 

Şimdi, müfettişler o kamu görevlilerinin ifadelerine başvurmuşlar. O kamu görevlilerinin, 
"Efendim, ANAP Genel Merkezinden 25 - 30 kişi geldi; bu pullar alındı; Özel siyasî amaçlar 
için bu zarflar ve pullar kullanıldı" şeklinde de ifadeleri var. 

Yine biliyorum, geçen seçimde, bazı bakanlar, bağlı bulundukları kuruluşların matbaala
rını aylarca gece,- gündüz çalıştırarak, bu matbaaları, kendi siyasî amaçları için seçim kazan
mak için kullandılar. Bunu zamanı gelince, yine burada da ifade edeceğim; ama, değerli arka
daşlarım, bu memleketin, artık, namuslu ve ciddî insanlara ihtiyacı vardır. Namusluluk ve cid
diyetin bir memlekete yerleşebilmesi için, o memleketin menfaatini korumak zorunda olan par
lamentonun, karar vermede, en ufak bir şüphede dahi tereddüt etmemesi lazım. 

Tutacaksınız, size bağlı bir kamu kuruluşundan veya bir KİT'ten 131 milyon lira civarında 
bir para alacaksınız, bunu kendi siyasî amaçlarınız için kullanacaksınız ve kendi siyasî amaçla
rınız için kullandığınız bu paradan dolayı da yargılanmayacaksınız... Tabiî, yargılanmazsan, 
o zaman bu işleri yapanlar teşvik görürler... Nasıl olsa bu işleri yapanlar himaye görüyor der
ler ve yargılanmazlar. 
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Bu itibarla, verdiğimiz bu önergede, "Devlet Bakanlığınca bu suretle yapılan harcamalar 
233 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname, Teşebbüsün Ana Statüsü -o da belli- Başbakanlık
ça 1991 yılında yayımlanan 1991/2 ve 1991/18 sayılı Kamu Harcamalarında Uyulması Gereken 
Tasarruf Genelgesine aykırı bulunmaktadır" diyoruz. Burada, o zaman görev yapan kişinin 
açık bir ihmali görülmektedir. Fiili, bana göre, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi ve 
ilgili ceza kanunu hükümlerine ve bu mevzuat hükümlerine uyduğundan, bunun hakkında so
ruşturma açılması gerektiğine inanıyorum. Zaten, biraz önce de vurguladım, Genel Müdür ve 
Genel Müdür Yardımcısı mahkemeye sevk edilmiştir. Eğer o insanlar beraat ederse, bu arkada
şımız da beraat eder. Ben bu konuda çok iddialı da değilim; onu da peşin söyleyeyim; çünkü, 
bu konuda kesin kararı verecek olan, mahkemedir, Türkiye Büyük Millet Meclisine gelen ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisince Genel Kurula sunulan sunuşta denilmektedir ki, "Bu konu
da düzenlenen raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar Müdürlüğündedir. Sayın mil
letvekilleri isterlerse bu dosyayı inceleyebilirler." Bu, burada da belirtilmiştir. 

Bir de şunu söyleyeyim,: İlgililer diyorlar ki, bu pullar sözlü bir talimatla alındı, yazılı 
bir talimatla değil... Kendisinin özel kalem müdiresiyle, yine kendisine bu konuda yardımcı 
olan bir kişinin ifadesi de, bunun sözlü bir talimatla alındığını doğrulamaktadır. Böyle olun
ca, bir bakanın, kendi emrinde ve kendisine bağlı bir kuruluşa verdiği sözlü bir emirle alınan 
bu paraların harcanmasında bir suiistimali varsa, elbette ki, bu emri veren insanın yargılanma
sı gerekir. O emir gereği, o parayı oraya veren kişiler yargılanarak cezalandırılır da bakan eğer 
cezalandırılmazsa, bu da büyük bir haksızlık olur. 

Bizim önergemizin amacı budur ve biz hiçbir zaman, demin de söyledim, peşin bir hü
küm içinde değiliz. Burada, ortada bir iddia vardır; bunu mahkemeler inceleyecektir, bilirkişi
ler inceleyecektir. Eğer gerçekten bir haksızlığı varsa, suiistimali veyahut da bir ihmali varsa, 
ilgili arkadaşımız ceza görecektir; yoksa, öteki kamu görevlileriyle beraber, beraat edecektir; 
ama, bürokratları mahkemeye sevk edip, o emri veren bakanı sevk etmezsek, bence, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bakanlık yaparak görevini suiistimal eden insanlara haksız bir imti
yaz tanımış oluruz. Bu da, bence bu Meclisin kabul edeceği bir durum değildir. Önergemizin 
mahiyeti budur. , 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Şahısları adına söz alan sayın milletvekillerinin isimlerini okuyorum : Aydın 

Milletvekili Yüksel Yalova, tçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen, Sakarya Milletvekili Nevzat 
Ercan, İstanbul Milletvekili Ali Oğuz. 

İki sayın milletvekiline söz verebiliyoruz. 
İlk olarak, Aydın Milletvekili Sayın Yüksel Yalova; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Devlet eski Baka

nı Sayın Mustafa Taşar hakkında verilen Meclis soruşturması açılmasıyla ilgili önerge üzerin
de söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi üstün saygılarımla selamlıyorum. 

Buraya, ne Sayın Taşar'ı suçlamaya ne de savunmaya geldim. Suçlamaya gelmedim; çün
kü, üyesi olmakla onur duyduğum Yüce Parlamento içerisinde görev yapan bir arkadaşınız 
olarak, engizisyon savcısı rolüne talip olamazdım. Savunmaya gelmedim; çünkü, klasik parla
menter rejim içerisinde, yasama, yürütme ve yargı olarak sayılan ve aralarında kuvvetierarası 
işbirliği bulunduğu belirtilen bu üç unsurdan yasama organına mensup bir arkadaşınız olarak, 
o üç unsurdan yasamanın en üstte gelmesi gerektiğine inanan bir arkadaşınız olarak, bu çatı 
altında görev yapan bir arkadaşınız olarak, içinde görev yaptığım Parlamentoyu mahkeme ye
rine koyamazdım. 
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Hemen arz edeyim, adı ve siyasî ideolojisi ne olursa olsun; icra ettiği görevinde aynı uygu
lamayı yapan her eski Devlet Bakanı hakkında, bu konuşmamın altına -parlamento hukuku
nu, o ülkedeki her türlü mahkemenin üstünde saydığım için- imza koymaktan onur duyarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kamu yönetimi sistemini geliştirmek ve yeniden dü
zenlemek için, ilki 1960'lı yıllarda hazırlanmış ve kısa adı "MEHTAP" olarak adlandırılan 
Merkezî Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi ve diğeri 1988 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme 
İdaresi Enstitüsünün hazırladığı kısa adı "KAYA" oları Kamu Yönetimi Araştırma Projesi ra
porlarını tekrar inceledim. Bir hukukçu olarak, devlet bakanlığında cereyan etmiş bir olayla 
ilgili bu önerge üzerinde bilhassa konuşmayı, üzerime bir borç bildim. Çünkü, ne kamuoyun
da ne de Yüce Meclisin üyeleri katında, devlet bakanlıklarının yapıları, görev alanlarındaki 
değişmeler ve problemleri, ne yazık ki tam anlaşılmış değildir. Bütün bunlar bilinmeden, ne 
soruşturma önergesine konu olan olayın ne de devlet bakanlıklarıyla ilgili geçmişte cereyan eden 
ve şimdi de cereyan etmekte olan birtakım olayların anlaşılması mümkün değildir. Böyle olun
ca, sizi temin ederim ki, geçmişte görev.yapan ya da şu anda görevde bulunan ve gelecekte 
bu görevde bulunacak olan devlet bakanlarının en basit icraatları dahi zan altında olacaktır. 

Devlet bakanlıklarının mevcut idarî ve hukukî yapılarındaki düzensizlikten kaynaklanan 
ve idarî sistemimizde teamül haline gelmiş ve şimdiki devlet bakanlarınca da aynen devam etti
rilen uygulamalara ve sebeplerine geçmeden önce, önümüzdeki olayla ilgili bazı hususları açıklığa 
kavuşturmak istiyorum. 

Soruşturma önergesine konu olan olaya baktığımızda, bir devlet bakanlığının ihtiyacı olan 
birtakım posta malzemelerinin, o bakanlığın ilgili bir kuruluşu tarafından satın alındığını gö
rüyoruz. îşte, problem bu noktadan başlıyor gözükmektedir. Problemin kaynağında, genelde 
Başbakanlığın, özelde ise, devlet bakanlıklarının bugünkü idarî ve hukukî yapıları yatmaktadır. 

Bilindiği gibi, bizim idarî sistemimizde, Başbakanlık, bir hizmet bakanlığı şeklinde dü
zenlenmemiştir; Başbakanlık, bakanlıklar arasında işbirliği sağlamak, hükümetin genel siya
setinin yürütülmesini gözetmek, devlet teşkilatının düzenli bir biçimde işlemesini sağlamak, 
Anayasa ve kanunlarla Başbakana verilen çeşitli görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur. 
Ancak, zaman içinde, çok sayıda kurum ve kuruluş, çeşitli sebeplerden dolayı Başbakanlığa 
bağlanmış veya ilgilendirilmiştir. Böylece, Başbakanlık da, öteki bakanlıklar gibi, kamu faali
yet ve hizmetlerinden sorumlu yürütme organı durumuna gelmiştir; ancak, her biri bir bakan
lık kadar geniş ve görevleri çok olan bağlı kurum ve kuruluşların işlerini Başbakanın bizzat 
yürütmesi, asıl görevlerinin ağırlığından dolayı mümkün olmamaktadır. 

Onun içindir ki, 4951 sayılı Bakanlıklar Kuruluşu Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği 
1946 yılından bu yana, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar, her yeni hükümetin kurulu
şunda veya görevin devamında, devlet bakanları arasında bölüştürülmekte ve bir tür alt ba
kanlıklara konu olmaktadır. Böylece, aslî görevleri, Başbakana yardım etmek, Bakanlar Kuru
lunda koordinasyon sağlamak, özel önem ve öncelik taşıyan konularda tecrübe ve bilgilerin
den istifade edilmek olan devlet bakanları da, idarî işlerle uğraşan bakanlar durumunda kal
mışlardır; yani, devlet bakanlıkları, birer icra bakanlığına dönüşmüştür; bu durum ise, berabe
rinde pek çok hukukî, siyasî, idarî ve malî problemi de getirmiştir. Bu problemler nelerdir; 
bunları, birer birer ele alalım : 

Devlet bakanları, ihtiyaçların zorlamasıyla, bir icra bakanlığı yapar duruma gelmiştir. Bağlı 
ve ilgili kuruluşlar açısından çeşitli görev ve yükümlülüklerle donatılmışlardır; ancak, görev-
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lerini yerine getirmede kullanacakları uygun malzeme, araç ve imkânlardan uzak tutulmuşlar
dır. Ortaya çıkan ihtiyaçlar, geçici tedbirlerle karşılanmaya çalışılmıştır. 

Devlet bakanlıklarının, görevlerini yerine getirmeye uygun binaları yoktur. Devlet bakan
ları, görevlerini, Başbakanlık binasında kendilerine ayrılan bölümde yerine getirmekteydiler. 
Bu bölümün yetersiz kalması üzerine, çıkarılan bir genelgeyle, devlet bakanlıklarının bağlı ve
ya ilgili kuruluşları, o bakanlığın çalışmalarının yürütülmesinde kullanılacak oda ihtiyacını 
karşılamakla görevlendirilirler. Nitekim, şu anda devlet bakanlarının, bağlı ve ilgili kuruluş
larda çok sayıda bürosu ve çalışma odası bulunmaktadır. Her devlet bakanlığına tahsis edilen 
çalışma yerleri, görev dağılımının sürekli olmamasından dolayı sürekli el değiştirmekte, dola
yısıyla devlet sırrı niteliğindeki evrakların hiçbir güvenliği kalmamaktadır. 

Devlet bakanlıklarının, görevlerini yerine getirmede, kendilerinden istifade edebilecekleri 
ayrı bir bakanlık personeli yoktur. Devlet bakanlıklarının, yalnızca özel kalem müdürlüğü kad
roları vardır. Devlet bakanlıklarında, genellikle, müşavirler de dahil, çoğunluğu bağlı ve ilgili 
kuruluşlardan olmak üzere, geçici personel çalıştırılmaktadır. Düşünün ki, devlet bakanlıkla
rının, kadrolu birer odacısı dahi yoktur. Bu durum, bilhassa hükümet değişikliklerinde ciddî 
problemler yaratmakta, devlet sırrı niteliğindeki evraklar ve bilgiler, sürekli istihdam edilen gö
revlilerin olmaması nedeniyle, orta yerde kalmaktadır. 

Devlet bakanlıklarının, görevlerini yerine getirmede kullanabilecekleri yeterli büro malze
meleri ve diğer araçları da bulunmamaktadır. Bu nedenle, devlet bakanlıklarınca ihtiyaç duyu
lan büro malzemeleri ve araçlarının, bağlı ve ilgili kuruluşlarca temin edilmesi sağlanmıştır. 
Bu durum, bazı problemlerin ortadan kalkmasını sağlarken, beraberinde yeni bazı problemler 
getirmiştir. Uygulamada, Başbakanlığa bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşlar, her zaman aynı 
devlet bakanlığına bağlanmamakta veya ilgilendirilmemektedir. 

Sonuçta, bir kuruluş, bir dönemde (x) devlet bakanlığına bağlandığından dolayı, o devlet 
bakanlığına malzeme ve araç göndermekte, aradan geçen zaman içinde, aynı kuruluş, bu defa 
(y) devlet bakanlığına bağlanmakta ve yeni bakanlığa malzeme göndermektedir. Eskiden bağlı 
olduğu devlet bakanlığından, bu kuruluşlar, demirbaş niteliği taşıyan malzemelerini alacaklar 
mıdır; alacaklarsa, hangi usulle alacaklardır; yoksa, almayacaklar mıdır, bütün bunlar belir
lenmiş değildir. 

Devlet bakanlıklarının ihtiyacı olan binek otoları da bir başka problem kaynağıdır; çün
kü, devlet bakanlıklarının, kendilerine ait binek otoları yoktur. Bu ihtiyaçlarını, kısmen Baş
bakanlıktan, önemli bir kısmını da bağlı ve ilgili kuruluşlarından sağlamaktadırlar. 

Devlet bakanlıklarının, üstlendikleri görevleri yerlerine getirebilmeleri için, gerekli olan 
ayrı bütçeleri yoktur. Bu durum, büyük sıkıntılar doğurmakta, devlet bakanlıklarının, Başba
kanlık bütçesinden karşılanamayan birtakım harcamalarının, uygulamada bağlı ve ilgili kuru
luşların bütçesinden karşılanılmasına yol açmaktadır. 

Sonuç olarak şunları özetleyebiliriz : 

Türkiye'deki idarî sistem, yönetim işlerinden sorumlu icra bakanlıkları ile siyasî görev ağır
lıklı devlet bakanlıkları gibi, iki ayrı bakanlık türü üzerine kurulmuştur, ilk devlet bakanlığı
nın kurulduğu 1946 yılından bugüne kadar geçen 46 yıllık uygulama döneminde, devlet ba
kanlıkları, ikinci sınıf icra bakanlıklarına dönüşmüştür. Bu dönüşüm, sadece görev alanında 
olmuş, görevin gerektirdiği imkânlar açısından ise bir değişiklik olmamıştır. 
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Başbakanlığa bağlı birimleri, Başbakan adına yöneten devlet bakanlıkları, neredeyse, Baş
bakana bağlı bir tür hizmet bakanlığı durumundadırlar. Üstelik, sadece Başbakana değil, her 
şeyleriyle, Başbakanlık merkez birimlerine de bağlıdırlar; çünkü, kendilerine ait, ne ayrı bina
ları ne ayrı birimleri ne ayrı personelleri ne de ayrı bütçeleri vardır. 

Devlet bakanlıklarının görevlerinin niteliğinin değişmesi, onların ihtiyaçlarının niteliğini 
de değiştirmiştir. Bugün, devlet bakanlıklarının ihtiyaçlarının karşılanmasında, Başbakanlık 
imkânları yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizlik, Başbakanlık merkez birimlerinin engellemeleri 
ve yoğun bürokrasiyle birleşince, devlet bakanlıkları, her türlü ihtiyaçlarını, bağlı kuruluşlar
dan sağlamaya başlamışlardır; çünkü, o kuruluşlara ilişkin bürokratik hizmetleri yerine getir
mektedirler ve bu durum, Türkiye Cumhuriyetinde bir teamül haline gelmiştir. Bu uygulama, 
bugün de devam etmektedir. 

Şimdi, sayın devlet bakanlarına soruyorum : Bakanlıklarında çalışan personel, hangi ku
ruluşun kadrolu elemanıdır? Bakanlıklarında kullandıkları büro malzemeleri, kırtasiye ihti
yaçları, nereden karşılanmaktadır? Bakanlık hizmetlerinde kullandıkları araçlar, hangi kuru
luşun demirbaşlarında kayıtlıdır? Devlet bakanlıkları, bugün, kullandıkları malzemeleri, bıra
kın kendilerine bağlı kuruluşlarından temin etmeyi, kendilerine bağlı olmayan kuruluşların mal
zemelerini kullanmakta, personelini istihdam etmektedirler. 

Soruşturmaya konu olan TÜGSAŞ Genel Müdürlüğüne ait malzemeler, bugün, Devlet Ba
kanı Sayın İbrahim Tez tarafından kullanılmaktadır. Sadece, daha önceki, TÜGSAŞ'tan so
rumlu Devlet Bakanının odasına oturmasından dolayı, Ocak 1992 tarihinde birçok malzeme, 
TÜGSAŞ Genel Müdürlüğü tarafından, Sayın Devlet Bakanı İbrahim Tez'in hizmetinde kulla
nılsın diye satın alınmıştır. Sayın Bakanın telefonlarının tamirat parası, TÜGSAŞ Genel Mü
dürlüğü tarafından karşılanmıştır. Bütün bu satın almalar, teftiş kurulu raporunda belirtilen 
kuruluşun, yani TÜGSAŞ'ın anastatüsüne uygundur da, bundan önceki uygulamalar mı uy
gun değildir? 

Diğer taraftan, bu Hükümet tarafından hazırlanan ve 10 Şubat 1992 tarihinde Resmî Ga
zetede yayımlanan 1992/7 sayılı bir Tasarruf Genelgesi vardır. Bu genelgede, vatandaşların ödediği 
her kuruşun hiçbir şekilde israfına meydan verilmeyeceğinden, tasarruftan bile tasarruf yapı
labileceğinden bahsedildiğini ve "1992 yılında demirbaş alınmayacaktır, yılbaşı ve bayram dö
nemlerinde kamu görevlileri tarafından kişilere gönderilecek tebrik, telgraf ve benzeri posta 
malzemelerinde hiçbir şekilde resmî pul kullanılmayacaktır" gibi kesin hükümleri görmekte
yiz. Şimdi, bir yılbaşı ve bir Ramazan Bayramını sizin döneminizde yaşadık; bırakın başka 
kişileri, bizzat tarafıma, bakanlar tarafından gönderilmiş yılbaşı ve bayram kartları var ve bu 
kartların üzerine de resmî pul yapıştırılmış, bazıları ise PTT'nin pul makinesinden geçmiş. Şimdi 
soruyorum : Bu kartların zarf ve kart bedeli ve posta ücreti, sayın bakanların cebinden mi kar
şılanmıştır; yoksa, devlet mi ödemiştir? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buna benzer birçok örnek sıralayabilirim.Ben, bu 
örnekleri, bugünkü Hükümet üyelerinin suiistimal yaptıkları iddiasıyla söylemiyorum; çünkü, 
Türkiye Cumhuriyetinin bir Başbakanı, bir bakanı, elbette vatandaşın özel günlerini ve dinî 
bayramlarını kutlayacaklardır. Bunları, teftiş kurulu raporunda bahsedilen, tasarruf genelge
lerine uygun mudur değil midir sorularına cevap olsun diye de söylemiyorum. Kaldı ki, bir 
bakanın tasarruf genelgesine uyup uymaması, cezaî bir sorumluluk gerektirmez, ancak siyasî 
bir sorumluluk sözkonusudur; o da, ilgili "Başbakana karştdır. Vatandaşlarımızın bayramlarını 
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kutlamak için harcanan posta gideri konusunda suiistimal yapıldı diye teftiş raporu tanzim 
edenlere, soruşturma önergesi verenlere, demokrasi geleneğimizi ve kamu hizmeti gören idare
cilerimizi yıpratmayın diye bunları söylüyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, soruşturmaya konu olan bu dosya Yüce Meclisin önü
ne getirilirken, birtakım usulsüzlükler yapılmıştır. Hiçbir resmî görevi olmayan bir Sayıştay de
netçisi, -ki, resmî görevli olmadığını belirtir, Sayıştay Başkanı Vecdi Gönül imzalı, 361404/577 
sayı ve 10.3.1992 tarihli bir yazı da var- Genel Müdürüyle arkadaşlığı dışında hiçbir ilişkisinin 
bulunmadığı TÜGSAŞ Genel Müdürlüğünde soruşturma yapmış, TÜGSAŞ çalışanlarının ifa
delerini almış ve bir gazetenin iddia ettiğine göre, TÜGSAŞ personeline maaş indirim cezası 
bile vermiştir ve dosyadaki zorlama ve hayalî iddiaların oluşturulması için çaba sarf etmiştir. 

Diğer taraftan, 17 Aralık 1991 tarihli Resmî Gazetede.yayımlandığı veTÜGSAŞ'ın Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığına bağlandığı gün, Devlet Bakanı Sayın Orhan Kilercioğlu'nun imzasıyla 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilen bir yazıyla, soruşturma açılması istenmiştir; yani, 
ertesi günü beklemeye bile tahammülleri yoktur. Bu, bir peşin hükümlülük göstergesi değil midir? 

Aynı acelecilik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin soruşturması tamamlanınca, 
ilgili bakanın dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmesinde de görülmek
tedir. Bu defa, dava görülmekteyken, Başbakanlık teftiş kurulu raporunun usulsüz bir şekilde 
Meclis Başkanlığına intikali sağlanmış ve soruşturma önergesi verilmesi teşvik edilmiştir. So
nuçta, dosya, eğer, Yüce Meclise gelecekse, bunun usulünün, davanın görüldüğü mahkemece 
Meclise sevk edilmesi olduğu, neden gözardı edilmiştir? Görülmekte olan davayla ilgili bir ko
nu, Yüce Meclisin önüne, usulsüz bir şekilde, neden getirilmiştir? Bütün bunları anlamak müm
kün değildir. x 

Gelin, Başbakanın veya bir Devlet eski Bakanının posta gideriyle uğraşma ucuzluğuna ka
pılmadan, probleme kaynak teşkil eden devlet bakanlıklarına yeniden bir çekidüzen verelim. 
Bu devlet bakanlıkları, tamamen ortadan mı kaldırılır; devlet bakanlıklarına, ilk kuruluş amaç
larına uygun olarak, sadece siyasî görevler mi verilir; fiilî olarak hizmet bakanlıklarına dönü
şen devlet bakanlıkları, idarî ve hukukî bakımdan şimdiki fonksiyonlarına uygun bir şekilde 
yeniden mi örgütlenir; gelin, bunları tartışalım; tartışalım ki, her seferinde, bir devlet bakanı
nın posta gideriyle ilgili, bu Meclisin gündemini işgal etmeyelim; demokrasimizin vazgeçilmez 
unsuru olan siyasî partilerimizi ve kadrolarını, kamuoyu önünde küçük düşürmeye vesile ola
bilecek bu tür suiistimal iddialarıyla yıpratmayalım; siyasetçilerimizi ve kamu yöneticilerimizi, 
tereddüt içerisinde karar verme durumunda bırakmayalım; çünkü, zaman, hızla değişen dün
yada, değişimin hızına uygun olarak karar verebilme zamanıdır; hızlı ve zamanında karar vere
memenin, ülkemize ve demokrasimize yüklediği faturanın gerçek bedelinin ne olduğunu dü
şünme zamanıdır. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri; sözlerimi burada tamamlarken, bu soruşturma öner
gesini, birtakım zorlamalarla, eski bir Devlet Bakanına suç isnat ettirilme gayretinin bir ürünü 
olarak gördüğümü ve dolayısıyla bu önergeye ret oyu vereceğimi belirtir; Yüce Meclisin, bun
dan yaklaşık altıyüz yıl önce, 1397 yılında Kral II. Richard döneminde, Haksey adlı bir millet
vekili ile kral arasındaki bir ihtilafta, parlamentonun onurunu krala karşı koruyan avam ka
marasından daha az titiz davranmayacağtna olan inancımla, Yüce Heyetinizi saygıyla selamla
rım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Sen hiç merak etme!.. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) — Ben, hiç merak etmiyorum. 
BAŞKAN — Söz sırası, İçel Milletvekili Sayın Rüştü Kâzım Yücelen'de. 
Buyurun Sayın Yücelen. (ANAP sıralarından alkışlar) 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben de, Devlet 

eski Bakanı Sayın Mustafa Taşar hakkında verilen önerge üzerinde şahsî fikirlerimi beyan et
mek üzere huzurlarınızdayım. 

Evvela, şunu samimiyetle söylemek istiyorum : Konuşup konuşmamayı çok düşündüm; 
çok kısa konuşacağım; çünkü, biraz sonra misallerini vereceğim şekilde, acaba bu önerge veril
diği zaman, sayın milletvekilleri, buraya buradaki konuşmalar, burada yapılan müdafaalar, bu
rada ortaya getirilen "deliller ne olursa olsun, belli bir kararla mı gelmişler; yoksa, buradaki 
konuşmalara göre, daha önce okudukları önergeyi, suçlamayı değerlendirecekler, hür iradele
riyle karar mı verecekler diye... Çünkü, bunu, çok güzel bir şekilde hazırladığımız ve bugüne 
kadar bu Yüce Mecliste bir örneği daha görülmeyen, eski bir Başbakan ve bakanları hakkında 
otoyollarla ilgili verilen bir önergede yaşadık. Otoyollarla ilgili Meclis soruşturması önergesi, 
18.2.1992 tarihinde bu Yüce Mecliste görüşüldü, kabul edildi; saygı duyuyoruz, görüş mesele
sidir, yorum meselesidir, Yüce Meclisin yorumudur; ama, önergeyi veren isimler ile sadece öner
gede suçlananlar değiştirilmek şartıyla, resmî delilleriyle birlikte Yüce Meclisin huzurlarına gel
dik; 4.3.1992 tarihinde, huzurlarınızda, bütün delilleriyle Yüce Meclisin bilgisine arz ettiğimiz 
aynı konudaki Meclis soruşturması önergesi reddedildi. 

Evvela şunu söylemek istiyorum : Tabiî, dosyayı tetkik ettim. Biraz sonra da, Devlet eski 
Bakanı Sayın Mustafa Taşar, çıkacak, burada sözü geçen pulları ne yaptığını izah edecek, tik 
başlangıcında, üç beş ay önce bu konu gazetelere düştüğü zaman, gittiğim yerlerde zaman za
man şu soruyla karşılaştım : Devlet eski Bakanı, kendisine bağlı bir kuruluşa pul aldırmış, bu
nu satmış mı; yoksa, şahsî şirketlerinde mi kullanmış, diye, vatandaşın bu kadar meraklı soru
larıyla karşılaştım. Tabiî, biraz sonra çıkacak, burada kendisi de izah edecek; bu pulları sattı 
mı, zayi mi etti; yoksa, kendisi bu pulları... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Fareler mi yedi?.. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Tabiî, fareler yedi mi, kendisi izah edecek. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sizin fareler çok a'ç. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Müsaade et, ben seni dinledim; sen de beni 

dinle. Bak, senin burada bildiğin bir sürü şey var, benim de bildiğim bir sürü şey var; yani, 
şimdi başka konulara geçip, ben de burada başka konuları gündeme getirmemeliyim, tama
men önerge üzerinde konuşup gideceğiz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Latife ettik... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Peki; ama, çok ciddî bir konuda, bir Devlet 

• eski Bakanının suçlandığı bir konuda latife edilmesini, gene, bu Yüce Meclisteki tecrübenizle 
bağdaştıramadığımı-da özellikle belirtmek istiyorum. 

Tabiî, ondan sonra kalkıp burada hep beraber kararımızı vereceğiz. Eski Sayın Bakan, buraya 
çıkıp, bunu izah edecek. 

Biraz önce gündem dışı konuşmaları dinlerken, Sayın Mehmet Keçeciler'in, buradaki, bü
rokraside çok partizanca tayin yapıldığı şeklindeki ikazına, Devlet Bakanımız Sayın Şeref Ercan 
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cevap verdi ve -burada bir cümlesi var- dedi k i : "Mevzuatta buna aykırı bir şey var mı? Benim 
tayin edeceğim kişi, illaki partisiz olacak diye yazılı bir mevzuat var mı veya partiden aday 
olmuş kimseyi atayamam diye bir mevzuat var mı?" Kendi kendime düşündüm, hakikaten böyle 
bir mevzuat yok; gerçi, Sayın Keçeciler de burada böyle bir mevzuat olduğunu iddia etmedi 
-o konuya da çok girmek istemiyorum- sadece, bunun, ilerlemiş devletlerde bile bırakıldığını 
söyledi. Ben, şimdi buradan şu soruyu sormak istiyorum : Acaba, Türkiye Cumhuriyetinin 
yazılı mevzuatında, sayın bakanların kullandığı pullara, posta giderlerine tahdit getiren yazılı 
bir hüküm var mı; şu kadar vatandaşa mektup atabilir, şu kadar vatandaşa atamaz veya bu 
posta giderini, sadece İstanbul'a veya Ankara'ya gönderdiği mektuplarda kullanır veya sadece 
Gaziantep'e gönderirse suç olur diye yazılı bir mevzuat var mı? Evvela, bu soruyu düşünmeni
zi istiyorum. Mademki her şeyi hukuk kuralları içerisinde getiriyoruz, bunu değerlendirmenizi 
istiyorum. 

Bir diğer konu, önerge sahibi, burada çok rahat bir tarzda, "eğer suçsuzsa, ötekilerle be
raber beraat eder, Anayasa zırhinın arkasına sığınır" demektedir. 

Arkadaşlar, görüştüğümüz konu şu değil : Anayasanın ilgili maddesini değiştirelim; bü
tün politikacıların, bağımsız yargı organlarınca ifadelerine başvurulabilsin, her türlü yolsuz
lukta ifade verebilsinler. Gelin, Anayasanın bu hükmünü değiştirelim münakaşasını yapıyor
sak -Anayasa değişikliğinin gündeme geleceğini gazete haberlerinden öğreniyoruz- orada bu 
konuyu da gündeme getirelim; bütün politikacılar, eski bakanlar, yeni bakanlar, mevcut mil
letvekilleri, en küçük bir suçlama karşısında, gidip bağımsız yargı organlarında ifade verebile
lim. Ben, şahsen buna karşı değilim. Bunun olmasında da hiçbir mahzur yok. 

Bakınız, burada yine şunu söylemek zorundayım : 20 Ekimin çok öncesinden, memleket
te, ANAP döneminde büyük usulsüzlükler, yolsuzluklar yapıldığı şeklinde çok büyük yayga
ralar koparıldı. İnanın, şunu samimiyetle yine itiraf edeyim : Seçim bölgemizde, bana oy veren 
seçmenler tarafından bile, "böyle böyle diyorlar, bunu nasıl önleyemiyorsunuz?" gibi sorular
la zaman zaman karşı karşıya geldik. Birçok Meclis araştırması önergesi buraya geldiği zaman 
-ki, otoyollar da onlardan birisidir- hakikaten çok büyük yolsuzluklar mı vardır diye kendi 
aramızda konuştuk; ama, olay buraya geldiği zaman gördük ki, söylenen ile buraya getirilen 
olayın hiç ilgisi yok. Şimdi, burada mesele eğer, kamuoyunda bu şekilde bir söylenti çıkarıp, 
bundan siyasî netice elde etmek idiyse, 20 Ekimde zaten bu netice bir nebze elde edilmiş oldu. 
Yok hayır, 20 Ekimden sonra, hakikaten çok ciddî bir şeyler varsa -çünkü, devletin şu anda 
bütün kuyudatı, hesabı kitabı, her şeyi, Sayın Demirel Hükümetinin elindedir- eğer böyle bir 
konu varsa, bunu Yüce Meclisin önüne getirmeli, bütün kamuoyuna da ilan edebilmeli. 

Bu olay dolayısıyla, TÜGSAŞ'ın 1991 Yılı cirosuna baktım; cirosu 1 trilyon 600 milyar 
liradır. Yaklaşık 50 milyar liralık ihracat yapmış, 320 milyarlık ihale yapmış, 65 mily-ük nak
liye ihalesi yapmış, nakliyeye para ödemiş, 250 milyar Türk Lirası karşılığı da ithalat yapmış. 
Şimdi, bu kadar büyük rakamlar için bir baskı, bir yolsuzluk iddiası var mıdır diy? önergeye 
bakıyorum; hayır, önergede ve yukarıdaki suçlamada hiç böyle bir ifade yok. Sayın Bakan, 
şu ihaleyi yaparken -bunu Türk milletinin de öğrenmesini istiyorum- baskı yapıp da filan yere 
verin dedi suçlaması yok; şu ihaleyi filan şirkete verin suçlaması yok; şu ithalatı yaparken, fi
lan yerden bunu aldırın suçlaması yok; bir komisyon iddiası, suçlaması yok; sadece, Devlet 
eski Bakanı, şu kadar posta pulunu aldırmış; bu posta pulunu nereye gönderdi, siyasî amaçla 
mı gönderdi, yoksa devlet işinde mi kullandı; onun soruşturmasını, onun suçlamasını yapıyoruz. 
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Bakın, burada şundan korkarım : Bu iddialarda -ki, az önce sayın bakanlarımızın gün
dem dışı konuşmalarından bugün epeyce ders aldım- yarın ileride siz de yaparsınız gibi bir ifa
de içerisine giriliyor. Bugün, biz de yarın iktidara geliriz demiyorum ama, iktidara gelecek bir 
parti -ki, biz gelsek, bunu yapmayız, onu da izah edeceğim- şu soruyu gündeme getirirse; efen
dim (A) bakanlığının telefon gideri çok fazla olmuş; acaba, bu telefon giderini, seçim bölge
sindeki seçmenlerini tek tek arayarak, anket yaptırarak, kendi şahsî işinde mi yapmış; yoksa, 
bakanlık işlerini takip ederken mi yapmış deyip, sayın bakanların telefon faturalarını tetkik 
etmeye çalışırız. Bakın, biz yapmayız dedim. 

1983 yılında ANAP İktidar olduğu zaman, ben de Yüce Meclisin üyesi oldum. 1972'den 
1980'e kadar birikmiş olan 279 adet Meclis soruşturması önergesi, demokrasi kesintiye uğra
mış olduğu için, 1983 yılında bu Yüce Meclise havale edilmişti. İşte, 20 Haziran 1984 tarihli 
81 inci Birleşimde, o zamanki Meclis Başkanımız Sayın Necmettin Karaduman, bu konuyu Genel 
Kurulun onayına sunmuş, 279 adet Meclis araştırması, soruşturması önergesini keenlemyekun 
işlemden kaldırmıştır. Eğer geçmişte bu yapılacak olsaydı, çok af buyurun, mahallî tabirdir, 
geçmişte öküz altında buzağı aranacak olsaydı, bunların hepsi işleme konurdu. Bakın, tabiî, 
bunlar kamuoyunu tatmin etmek için buraya getirilmiş olabilir. 

Eskiden, köylere elektrik gelmeden... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Siyasî yasaklar da dahil mi? 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Rahatsız mı oluyorsun konuşmamdan? Hep 

yapıyorsunuz bunu; konuşmamdan rahatsız mı oluyorsunuz? 
AHMET SAYIN (Burdur) — Siyasî yasaklar da dahil mi bu şeye? 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Şimdi siyasî yasakları mı konuşuyoruz; yani, 

ne ilgisi var; yapmayın şunu. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Alakası var tabiî. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (Devamla) — Eskiden, daha köylere elektrik gelmeden, yo

ğurdu tuluğa koyar, bişekle yayardık. Şimdi, bu lafları, dedikoduları bu yayığın içerisine koya
lım, vuralım bişeği, bundan yağ çıkmazsa ayran çıkar diye düşünüyorsak; bekliyorum ben, şu 
beş aydırki iddialardan, yağı, ayranı bırakın, su bile çıkmadı, hava çıktı ve bundan korkuyo
rum; amaç da şuysa : Bu bişeği kuvvetli vurursak, bu tuluk yırtılır, delinir diye düşünüyorsak, 
her zaman tuluk delinmez, tuluk yarılmaz, bişek de kırılabilir. Tuluk da yarılsa, bişek de kırıl
sa, zarar gören, demokrasi olur; bizim burada, bunu bir kere, el ele halletmemiz lazım, evvele
mirde bunu düşünmemiz lazım düşüncesindeyim. 

Arkadaşlarıma bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum. Bakın, kamuoyu, artık bu sözlerden 
tedirgin oldu. Hakikaten, aslı astarı olan, tutarlı bir suçlama varsa, bu suçlamayla gelin, suç
luların üzerine hep beraber gidelim, cezalarını çekmelerini sağlayalım, bütün dünyaya teşhir 
edelim; ama, ciddî, aslı olan bir iddiayla gelemiyorsanız, o zaman, gelin, bu tip tutarsız iddia
ları gündemden kaldıralım. Türk Milletinin, Türkiye'nin bugün Mecliste de birliği beraberliği 
en güzel şekilde sağladığını görmeye ihtiyacı var. Az önce, Sayın İçişleri Bakanının buradaki 
ifadeleri, hakikaten hepimizin altına imza atabileceğimiz şekildedir; bugün, Türk Milletinin 
tümüne karşı girişilen bir hareket vardır. 

Bakın, burada şunu da vurgulamadan geçemeyeceğim : Huzurlarınızda basına da teşek
kür etmek istiyorum. Az önce elime geçti, 26.2.1992 tarihli Hürriyet Gazetesinde -okumuyorum 
sonuna kadar- Sayın Rauf Tamer'in bu konuyla ilgili "Namus Terörü" başlıklı bir yazısı var; 
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okumanızı tavsiye ederim; kamuoyunun bundan bıkkınlık duyduğunu gösterecek bir vesika
dır. Gene, 25 Şubat 1992 tarihli Milliyet Gazetesinde, Sayın Orhan Tokath'mn, kamuoyunun 
aslı astarı olmayan küçücük iddialardan bıktığını gösteren, "Merkez Bankası Gündeme Geldi" 
başlıklı bir yazısı vardır; bu da bir vesikadır. Vaktinizi almamak için hepsini okumuyorum. 
Gene, 25 Şubat 1992 tarihli Milliyet Gazetesinde, Sayın Altan öymen'in, "Özel mi, Kamusal 
mı?" başlıklı bir yazısı var. 

Bütün bunlardan anladığımız şudur : Kamuoyu da, basın da, mevzuatta yazılı bir hüküm 
olmamasına rağmen, acaba, 130 milyon liralık pul seçmene mi gitti, fare mi yedi, zayi mi oldu; 
yoksa, pul, bir bayie mi satıldı, onun parası bir başka yere mi transfer edildi; yoksa, hakikaten 
seçmene mi gönderildi, vatandaşa mı gönderildi; vatandaşa gönderilen bu mektuplarda, aca
ba ne vardı ve vatandaşa ne söyleniyordu; bütün bunları tahkik etmek için bu Meclisin vaktini 
almayalım. Bakın, Sayın Yalova, demin burada devlet bakanlıklarının çalışmadan ötürü girdi
ği güçlükleri; daha önce iki bürokrat arkadaşın bu suçtan dolayı savcılığa verildiğini ve savcı
lıkta bunların ifadelerinin alındığını, muhakemenin neticesinin ne olacağını da bilmediğini bu
rada bizlere anlattı. Biz şimdi, bu muhakemenin neticelenmesini mi bekleyeceğiz;yoksa, bu mu
hakeme neticelenmeden, bir eski Bakanı Meclis soruşturması önergesiyle mahkemeye mi gön
dereceğiz? Gönderelim; ama, sonunda beraat etse bile ne gam; Türkiye'de böyle boş şeylerle 
şu kadar gün daha gündemi tutarız düşüncesinde olmayalım diyorum. 

Ben, Yüce Meclisin, 3 Martta düştüğü hataya düşmeyeceğine inanıyorum; çünkü, bu Mec
lisin huzuruna ileride hakikaten somut delillerle suçlanabilecek bir kimse getirildiği zaman, 
konunun inanılırlığı kalmaz ve kamuoyu bu tip şeylere karşı duyarlılığını kaybeder. Kamuoyu
nun bu duyarlılığının kaybolması, hepimizin zararınadır. 

Ben, bu duygularla, Yüce Meclisin en iyi kararı vereceğine dair inancımı bir kere daha 
belirtiyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz, hakkında soruşturma açılması istenen Devlet eski Bakanı Sayın 
Mustafa Taşar'a aittir. 

Buyurun efendim. 

MUSTAFA TAŞAR (Devlet Eski Bakanı) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 20 Ekim 
seçimlerinden sonra, aleyhimde, geniş çeperli, yoğun bir iftira ve yıpratma kampanyası başla
tıldı. Bu kampanya neticesinde, zoraki oluşturulmaya çalışılan pul yolsuzluğu iddiası, zorla
malarla Yüce Meclisin huzuruna kadar getirildi. İçinizden merak edenler, mutlaka dosyayı in
celemişler ve dosyadaki zorlama iddiaları da okumuşlardır. Teftiş kurulu raporlarındaki bu 
zorlama iddiaları tek tek sıralayarak Yüce Heyetinizi aydınlatmak istiyorum. 

Suç olan nedir?.. Devlet Bakanlığı görevim sırasında, vatandaşlara, yılbaşında, dinî ve millî 
bayramlarda, çoğu, tebriklere karşılık olmak üzere, Bakanlığımca kart gönderilmesi mi; Ba
kanlığımca, yurt içi ve yurt dışından vatandaşların sözlü ve yazılı müracaatlarının ve talepleri
nin ilgili kuruluş nezdinde yazılı olarak takibi ve neticesinin mektupla bildirilmesi mi? 

Sayın milletvekilleri, geçmişte ve şu anda tüm sayın bakanlar tarafından yapılan bu tür 
uygulamaların suç olduğunu iddia edecek bir tek kişi düşünebilir misiniz? Eğer, bütün bunları 
suç olarak düşünebiliyorsanız, sizlere, belgelere dayalı müşahhas iki örnek arz etmek istiyorum: 

Elimizdeki ilk belgeye bir bakalım; belge burada. Bu belgenin tarihi, 23 Aralık 1991 Kime 
hitaben yazılmış; Başbakanlık makamına. Belgede ne diyor; "Başbakanlık ve devlet bakanlıkları 
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ile dairelerin resmî yazışmalarında kullanılmak üzere 100 milyon liralık resmî posta pulunun 
alınması için kredi açılmasına..." diyor. Açılan bu krediyle, Sayın Başbakanın ve sayın devlet 
bakanlarımızın gönderdiği 400 bin adet zarflanmış yılbaşı kartı, günler süren bir işlemle, Ba
kanlıklar Postanesinden postaya veriliyor. Bu postanede pul yapıştırılmıyor, makineden geçiri
liyor. Sonrası mı; Bakanlıklar Postanesi, bir yazı yazıyor; diyor ki, "Sayın Başbakanımızın ve 
devlet bakanlarının tebrik gönderilerinin -dikkat buyurunuz, resmî yazışmalarının demiyor-
ücretlerini karşılamak üzere, 31 Aralık 1991 Tarihi itibariyle 100 milyon liralık gönderi alınmış 
ve yerlerine gönderilmiştir." 

Yapılan bu işlemlerde ve düzenlenen belgelerden sonra sormak gerekmiyor mu; Sayın Baş
bakan ve Sayın Başbakan Yardımcısı ile sayın devlet bakanlarımız yılbaşı kartı gönderince hiç
bir şey olmayacak; ama, aynı işi Devlet Bakanı Taşar yapınca kıyametler kopacak, bu, suç diye 
huzurlarınıza getirilecek ve bu işlemlerde muvazaa olacak... 

Neden, muvazaa diyorum ve neden, muvazaaya yöneldiler diyorum; çünkü, benim hak
kımda, kamuoyunda, bir kaşık suda fırtınalar koparıldı. Hatta, 1992/7 sayılı Başbakanlık Ta
sarruf Genelgesinin 6 ncı maddesine özel hüküm konuldu, "resmî posta puluyla yılbaşı ve bayram 
tebrigi ğönderilemez" diye; ama, Sayın Başbakan ve sayın bakanlarımız tebrik kartı gönder
meyecekler mi; elbette gönderecekler; ama, hangi yolla gönderecekler sayın milletvekilleri; iş
te, bu belgelerde görüldüğü gibi, resmî yazışmalar diye avans çıkarttırıp, resmî yazışmalar için 
resmî posta pulu almayıp, yılbaşında, PTT giderlerinde bu avansın kullanılması yoluyla gön
derecekler. 

Yine başka bir belge; tarih, 24 Mart 1992 ve yine Başbakanlık makamına hitaben yazıl
mış. Yazan, Başbakanlık tdarî ve Malî İşler Başkanlığı. Bu belgede ne diyor; cümleler yine ay
nı; "Başbakanlık ve devlet bakanlıkları ile dairelerin resmî yazışmalarında kullanılmak üzere 
100 milyon liralık resmî posta pulunun alınması için kredi açılmasına..." diyor. Her ne hikmet
se, yılbaşı ve bayram olunca, resmî yazışmalar için Başbakanlığın 100'er milyon liralık avansa 
ihtiyacı oluyor ve bu 100'er milyonluk resmî posta pulunun avans kapatımları ise, yılbaşı ve 
Ramazan Bayramı gönderilerinin sağlanması için gerçekleştiriliyor. 

Sayın milletvekilleri, bu örnekleri burada verirken, katiyen, kimseyi suçlamak istediğimi 
zannetmeyin; bazı hususları sizlerin huzurunda dile getirip, bir resim çizebilmek açısından bunları 
size arz ediyorum. 

Peki, o zaman, suç olan nedir sayın milletvekilleri; Bakanlığımın posta giderlerinin, Baş
bakanlık yerine, Bakanlığımla ilgilendirilen bir kuruluş tarafından karşılanması mı? Biraz ön
ce arkadaşlarımız konuşurken izah ettiler; devlet bakanlıklarının ayrı bütçeleri yoktur ve per
sonel giderleri dışındaki giderlerinin nereden karşılanacağıyla ilgili olarak mevzuatımızda hiç
bir hüküm bulunmamaktadır. Bu husus dikkate alınmadan, bütçe prensiplerinin arkasına sığı
narak devlet bakanlarının suçlanması, yüzeyselliğin en bariz örneği değil midir? 

3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esaslarıyla İlgili Kanun ve 3056 sayılı Başba
kanlık Teşkilatı Hakkındaki Kanun başta olmak üzere tüm kanunlar incelendiğinde görüle
cektir ki, devlet bakanlıklarının ayrı bütçeleri yoktur ve harcamalarının nereden karşılanacağı
na ilişkin de kanunlarımızda hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla, devlet bakanlıkla
rı, bakanlık ihtiyaçlarının karşılanmasında, kendilerine bağlı ve ilgili kuruluşların kaynakla
rından istifade yoluna gitmişlerdir. Bu uygulama, Türkiye'de, teamül haline gelmiştir sayın mil
letvekilleri. "v 
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Devlet bakanlıklarının, bakanlık ihtiyaçlarının, bağlı ve ilgili kuruluşlardan karşılanması 
teamülü, 8.12.1988 tarihinde çıkarılan ve devlet bakanlarının otomobil, oda ve personel ihti
yaçlarının, öncelikle, bağlı ve ilgili kuruluşlardan karşılanması hakkındaki Başbakanlık genel
gesiyle yazılı hukuk normu haline dönüştürülmüştür. Bu uygulama, dün olduğu gibi, bugün 
de böyledir ve devam etmektedir. Hatta, yeni Hükümetimiz döneminde, bu uygulamanın dev
let bakanlıklarının dışına da taşarak, bütçesi olan icra bakanlıklarının da bağlı ve ilgili kuru
luşlarına bazı harcamalar yaptırdıklarını görebiliyoruz. Mesela, bu olayla ilgili soruşturma ya
pan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri raporlarının 22 nci sayfasında Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının, kendisine bağlı veya ilgili kuruluşları vasıtasıyla tefriş, kırtasiye ve benzeri ihti
yaçlarını karşıladığını ve bu hususların Türkiye'de bir teamül haline geldiğini açıkça ifade et
mişlerdir. 

Şimdi, müsaadenizle sormak istiyorum sayın milletvekilleri; ayrı bütçesi oları Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı bile, birtakım harcamalarını, kendisine bağlı ve ilgili kuruluşlarına ödettire
cek ve bu suç olmayacak da, bir kuruşluk bütçesi olmayan devlet bakanlığının malzemelerinin 
ilgili kuruluşça sağlanması suç mu olacak? 

Sayın milletvekilleri, bütün bu örnekleri, yalnızca ve yalnızca, bir fikir edinebilmeniz ve 
karşılaştırma yapabilmeniz için arz ediyorum ve örneklerime devam ediyorum. Bu örnekleri 
verirken, hiç kimseyi rencide etmek istemiyorum ve bu örnekleri, inanınız, utanarak ve sıkıla
rak veriyorum; ama, öyle bir suçla beni suçladınız ki, bu suçlamalara karşılık, bugün teamül
de olan uygulamaları sizlere arz etmeyi -utanarak da olsa- bir görev addediyorum. 

Devlet Bakanı Sayın Erman Şahin'e bağlanan kurumlar arasında, malumunuz olduğu üzere, 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı da bulunmaktadır. Sayın Erman Şahin'e, Aşağı Ayrancı Kuz
gun Sokakta bir lojman tahsis edilmiştir. Bu lojmana alınan çay kaşığından ütüye, telsiz tele
fonundan bulaşık makinesine kadar bütün malzemelerin faturaları, Toplu Konut İdaresince 
ödenmiştir. Şimdi soruyorum sayın milletvekilleri : Bir devlet bakanına tahsis edilen özel tah
sisli konuta alınan malzemelerin faturasını kim ödeyecektir? İlgili bakan olduğu için Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı mı ödeyecektir; yoksa, Başbakanlık mı ödeyecektir? Her iki durumda da, 
mevzuatımızda boşluk vardır; Başbakanlığın ödeyemeyeceğini iddia edenler vardır; Toplu Ko
nut İdaresinin ödeyemeyeceğini de, zaten bugün "huzurlarınızda bulunmakla ben ispat etmiş 
oluyorum. Bütün müfettiş raporlarında, TÜGSAŞ ile ilgili 233 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname, TÜGSAŞ'ın anastatüsü, Başbakanlık genelgeleri gerekçe gösterilerek yapılan suçla
mayla huzurlarınıza getirilmiş bulunuyorum ve şimdi ben de soruyorum : Toplu Konut İdaresi 
Kuruluş Kanununda ve 412 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, bakanlara özel tahsisli ko
nut verileceğini hükme bağlayan 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununda, ilgili Devlet Bakanı
nın lojmanına malzeme alımı konusunda hiçbir hüküm bulunmamasına rağmen ve hatta 10 
Şubat 1992 tarihinde çıkarılan 92/7 sayılı Başbakanlık Tasarruf Genelgesi de demirbaş alımını 
yasaklamasına rağmen, bunlar alınabiliyor ve suç olmuyor da, yılbaşlarında ve vatandaşlara 
gönderdiğimiz mektuplarda kullanılan pullar neden suç unsuru olarak huzurunuza geliyor? 

Bir başka örnek vermek istiyorum..Bu örnekle de, TÜGSAŞ'la hiç ilgisi bulunmayan Devlet 
Bakanı Sayın İbrahim Tez'e, TÜGSAŞ Genel Müdürlüğüne fatura ettirilerek malzeme alınma
sını, telefon faturalarının ödenmesini ve araba tahsisini, bu suçlamalara göre nasıl uygun kar
şılayabileceğinizi sormak istiyorum. 

Şimdi, burada utanarak ifade ediyorum, 10 tane küçük tel zımba alınmış, 10 tane makas 
alınmış vesaire alınmış; fatura TÜGSAŞ Genel Müdürlüğüne kesilmiş; ama, teslim alan mehaz, 
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kaynak, Sayın İbrahim Tez'in makamı; Füsun Nevbahar Ersoy; Özel Kalem Müdürü. Bu ge
rekçelerle, TÜGSAŞ'Ia ilgisi olmayan bir bakanlığa, TÜGSAŞ nasıl mal gönderebilir; bunu, 
sizlere sormak istiyorum. Elbette kij Sayın İbrahim Tez, 10 tane makası, 10 tane tel zımbayı, 
devlet işlerinde kullanacak; ama, devlet bakanlıklarının zorlukları, demin, arkadaşımız Yük
sel Yalova tarafından ifade edildi; ki, tamamen katılıyorum. O konuda Sayın Vehbi Dinçerler 
arkadaşımız, yedinci ayda, Bakanlar Kuruluna, bu konunun düzeltilmesi ve devlet bakanlıkla
rına kaynak sağlanmasıyla ilgili bir kanun hükmünde kararname teklifi getirmiş; fakat, seçim
lerin araya girmesi nedeniyle kanun hükmünde kararname, Bakanlar Kurulundan geçememiş
ti. Belki şimdi bu hususlar sayın milletvekillerimiz tarafından ele alınır da, devlet bakanlarının 
bu şekilde sizlerin huzuruna gelmesi, hiç olmazsa bundan sonra önlenebilir diye düşünüyorum. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Kanun teklifi verdim. 
MUSTAFA TAŞAR (Devamla) — Müsaadenizle devam ediyorum. 
TÜGSAŞ'Ia hiçbir ilgisi olmayan Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen'in Bakanlığının dakti

lo ve masa ihtiyacı, TÜGSAŞ Genel Müdürlüğünce karşılanacak... 
İSMAİL HAKKI AMASYALI (Kocaeli)'— Olabilir; ne anlatıyorsun; ne alakası var? 
MUSTAFA TAŞAR (Devamla) — Olabilir; hiçbir şey demiyorum ben; ben, suç olduğunu 

söylemiyorum; yanlış anlamayın. 
Yine TÜGSAŞ'Ia hiç ilgisi olmayan Sayın Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun araba ihtiya

cının TÜGSAŞ tarafından karşılanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, teşekkü
lün anastatüsüne, .Başbakanlık tasarruf genelgesine ve bütçelerin ayrılığı prensibine uygun bu
lunacak; bunlar, ilgili kuruluşun zararını artırıcı unsurlar olarak görülmeyecek; ama, aynı TÜG-
SAŞ'ın bağlı olduğu, ilgili olduğu Devlet Bakanlığının posta giderlerinin karşılanması, suç olacak 
ve ilgili kuruluşun zararını artırıcı bir uygulama olarak görülecek. İşte, bu mantığı anlamak 
mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, belgelere dayalı bu örnekleri artırmak mümkündür; ancak, bu uy
gulamalar, yukarıda da ifade ettiğim gibi, devlet bakanlıklarının ihtiyaçlarının karşılanmasıy
la ilgili hukuk sistemimizde bir boşluğun bulunmasından kaynaklanmaktadır. Amacımız, prob
lem çözmek ise, geliniz, devlet bakanlıklarını bugünkü yapılarından kurtaralım; bu bakanlık
lara, ayrı bütçe, bina, personel ve malzeme temin edelim. Yoksa, yukarıdaki misallerde görül
düğü üzere, hiç şüpheniz olmasın ki, şu anda görev yapan, gelecekte de bu göreve atanacak 
bütün devlet bakanları, benzer suçlamalarla itham edilip, huzurunuza geleceklerdir. 

Sayın milletvekilleri, neyin suç olduğuna tekrar dönelim isterseniz. Teftiş kurulu raporun
da belirtildiği şekilde, posta giderlerinde makul ölçüleri aşmak mı? Hangi makul ölçü ve kime 
ve neye göre? Yılbaşı ve Ramazan bayramları için, Başbakanlıktan, sadece üç aylık dönemde, 
200 milyon Türk Lirası tutan tebrik kartı gönderilmesi, makul ölçüler içerisinde kabul edile
cek, Sayın Başbakan -30 Mart tarihli Meydan Gazetesinde açıklandığı üzere- bayram tebrikle
rini, özel günlere önem verdiğinden dolayı gönderecek; bu, makul sayılacak; ancak, bütün yıl 
boyunca, yılbaşı, dinî, millî bayramlar süresince ve binlerce vatandaşın taleplerine cevap ver
mek için 4 Ocak 1991 ile 27 Temmuz 1991 tarihleri arasında sadece 87 milyon liralık pul sarfi
yatı yapılacak ve bu suç sayılacak, makul ölçüyü aşmak olarak kabul edilecek... Vatandaşları
mız gibi, sayın milletvekillerimiz de, gazetelerden takip ettikleri kadarıyla, bu pul parasını, ki
miniz 700 milyon, kiminiz 350 milyon, kiminiz 150 milyon şeklinde değişik rakamlar olarak 
biliyor; ama, raporlar burada huzurdadır ve bunun tamamı, 87 milyon liradır. 
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Devam ediyorum efendim. O zaman, suç olan nedir; tasarruf genelgelerine uymadığım 
iddiası mı? Sayın Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığı döneminde çıkarılan tasarruf genelgesi, 10 Şubat 
1992 tarihine kadar yürürlüktedir. 

İRFAN KÖKSALAN (Ankara) — Sayın Başkan, konuşmacı burada politika yapıyor. 
BAŞKAN — Bir saniye, Sayın Taşar... 
Oturun efendim yerinize. Lütfen... 
İRFAN KÖKSALAN (Ankara) — Hükümeti suçluyor, müdafaa yapmıyor ki. 
BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun efendim. 
MUSTAFA TAŞAR (Devamla) — Muvazaalı, tebrik kartı gönderme icraatı, bu genelge 

yürürlükteyken gerçekleştirilecek, buna kimse bir şey söylemeyecek; aynı genelgenin uygulan
dığı dönemde benim kart ve mektup göndermem, Yüce Divanlık suçmuş gibi görülecek... 

Başbakanlık, 10 Şubat 1992 tarihinde 1992/7 sayılı Tasarruf Genelgesi yayımlayacak ve 
genelgenin 6 ncı maddesinde, yılbaşı ve bayram dönemlerinde, posta maddelerinde, kamu gö
revlilerince resmî pul kullanılmasını yasaklayacak; ondan sonra, aynı Başbakanlık, resmî pul 
alınmasıyla ilgili onay verecek; ama, PTT'nin Bakanlıklar Şubesinden, 200 milyon liralık yıl
başı ve bayram tebriğini makineden geçirerek gönderecek, henv de ANAP Hükümetinin bir 
devlet bakanını, aynı uygulamadan dolayı kamuoyu önünde suçladığı bir dönemde... 

Elimdeki zarflarda görüldüğü üzere ve bugünkü Meydan Gazetesinde de ifade edildiği gi
bi, tasarruf genelgesi delik deşik edilmiştir. Tasarruf genelgesine aykırı davrandığım iddiasıyla 
Yüce Divana gönderilirken, yılbaşı tebriği olduğu belli olan ve üzerlerine resmî pul yapıştırıl
mış bulunan elimdeki şu mektuplar nedeniyle, acaba, başta, yolsuzlukların takibiyle ilgili Devlet 
Bakanımız Sayın Orhan Kilercioğlu olmak üzere, bu soruşturmayı açtıran Sayın Tahir Köse'yiı 
takiben diğer bütün bakanlarımızı, Yüce Divana göndermek zorunda mı kalacağız? 

NAZMI ÇİLOĞLU (Bolu) — Sataşma var Sayın Başkanım. 
MUSTAFA TAŞAR (Devamla) — Belgeler buradadır. 
Devam ediyorum efendim. Peki, acaba, Mustafa Taşar olarak, suçum, Devlet Bakanı ve 

Anavatan Partisinin Genel Sekreteri olarak verdiğim siyasî mücadeleden dolayı, 10 Eylül ta
rihli Hürriyet Gazetesinde belirtildiği üzere -gazete buradadır- Sayın Başbakanın kara listesine 
alınmam mıdır? 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde, birincisi 1978 yılında, ikincisi 6 bakanın himayesinde ve 
benim koordinatörlüğümde 21 Aralık 1990 tarihinde kararlaştırılıp imza altına alınan ve 30 
Eylül - 4 Ekim 1991 tarihleri arasında gerçekleştirilen Ulusal Gübre Kongresinin öncesinde, 
Bakanlığımda, kimyevî gübre üretimi, depolanması, nakliyesi, ithali, bilinçli kullanımı ve GAP 
bölgesinde doğacak ilave gübre talebini kapsayan bir proje başlatılmıştır. Bu projeyle ilgili kır- • 
tasiye ve PTT giderlerinin TÜGSAŞ tarafından karşılanması kadar tabiî bir şey yoktur. Proje
nin anketle ilgili bölümüne temmuz ayında başlanılmıştır; ancak, malzeme teminindeki güç
lük ve gecikme yüzünden, anketin, belirlenen tarihe yetişemeyeği ortaya çıkmış ve anket çalış
ması iptal edilerek, ankette kullanılmak üzere Bakanlığıma gönderilen malzemeler TÜGSAŞ'a 
iade edilmiştir, işte, raporda bahsi geçen, Bakanlıkça kullanamayarak TÜGSAŞ'a iade edilen 
213 milyon liralık malzemenin hikâyesi budur. 

BAŞKAN — Sayın Taşar, bir saniye efendim... 
Süreniz dolmuş olmakla birlikte toparlayacaksınız, bunu biliyorum; hem sizin toparla

manızı sağlayacağız hem de Başkanlık Divanında boş olan üyelik ve komisyonlardaki boş üye
likler için seçim yapacağız; saat 19.00'u geçebilir. 
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Bu nedenle, bu işlemlerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasını oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim, toparlayınız. 
MUSTAFA TAŞAR (Devamla) — Sayın Başkanım, toparlıyorum. 
Geriye kalan -biraz önce de ifade ettim- 4 Ocak ile 26 Temmuz 1991 Tarihleri arasında 

alınan, seçimlerle hiçbir ilgisi olmayan, 87 milyon lirası pul olan toplam 131 milyon liralık pos
ta malzemesi; vatandaşlara gönderilen mektuplarda, yılbaşı, bayram tebriklerinde ve Bakanlı
ğın diğer posta işlemlerinde kullanılmıştır. Hadise bu kadar açık ve nettir. Her nedense, gerek 
teftiş kurulu raporlarında ve gerekse basına bilgi veren yetkililerin demeçlerinde bu durum gözden 
kaçırılmaya çalışılarak, kamuoyu yanlış yönde bilgilendirilmiştir. 

Şunu açıkça ve tekraren İfade ediyorum ki, TÜGSAŞ'ça, Bakanlığıma gönderilen malze
melerden hiçbiri, şahsî ve siyasî hizmetlerimde kullanılmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, bir hususu daha arz etmek istiyorum. Ben, Devlet Bakanlığı görevi 
ile Parti Genel Serketerliği görevini birlikte yürüttüm. Siyasî faaliyetlerimizle ilgili giderlerin, 
diğer genel merkez yöneticilerince de olduğu gibi, parti genel merkezi bütçesinden karşılan
makta olduğu bir gerçektir. Kaldı ki, genel parti propagandasının dışında kalan şahsî propa
ganda giderlerimi de, kendi imkânlarımla karşıladığım tabiîdir. Maiyetimce de iyi bilinen bu 
husus dikkate alınmadan, bütün suçlamaların, harcamaların nereden ve nasıl karşılandığını, 
yapılan işin ne olduğunu dahi bilmesi mümkün olmayan TÜGSAŞ elemanı 3 hizmetlinin ifa
delerinin üzerine oturtulmasının takdirlerini sizlere bırakıyorum. Soruşturmaya konu olan dosya, 
Yüce Meclisin önüne, alelacela ve son derece zoraki isnatlarla ve siyasî mülahazalarla getirilmiştir. 

Konuyla ilgili, Ankara Dördüncü Asliye Ceza Mahkemesinde, 1992/487 esas numarasıyla 
bir ceza davası açılmıştır ve bu dava, şu anda görülmektedir. Bu dava görülmekte iken, Başba
kanlık teftiş kurulu raporunun usulsüz bir şekilde Meclis Başkanlığına intikali sağlanmış ve 
bu soruşturma önergesi verilmiştir. Sonuçta, dosya, eğer Yüce Meclise gelecekse, bunun usu
lü, davanın görüldüğü mahkemece Meclise sevk edilmesi değil midir? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yolsuzluk iddialarını araştırma perdesi adı altında, dev
letin bazı kurumlarının tahrip edildiği yetmiyormuş gibi, ilgili bakanlığa bağlı teftiş kurulları, 
gayri hukukî olarak, mutlaka bir yolsuzluk bulunması için, ihdas edilen bir devlet bakanlığı
nın emrine veriliyor, âdeta, bir yüksek soruşturma kurulu kuruluyor. Bu uygulamaların, 27 
Mayıs 1960 sonrası kurulan ve Demokrat Parti hükümetleri sorumlularının icraatlarını incele
yen yüksek soruşturma kurullarının çalışmalarından ne farkı vardır? O zaman, Millî Birlik 
Komitesinin kurduğu soruşturma kurulları, sorgu hâkimliği yetkileriyle de donatılmış ve ipe 
sapa gelmez ihbarlar değerlendirilmiş, hazırlanan raporlar, soruşturma kurulu başkanı Hay
rettin Şakir Perk'e iletilmiştir. Şimdi ise, soruşturmalar, Devlet Bakanımız Sayın Orhan Kiler-
cioğlu'nun talimatlarıyla Bakanlık müfettişlerince yapılıyor ve dosyalar kendisine gönderiliyor. 

20 nci Yüzyılın en büyük muhakemelerinden birine sahne olan Yassıada'da, ihtilalle ikti
dardan düşürülen Demokrat Parti kadrosu yargılanmış, yapılan her icraattan, soruşturmaya 
tabi tutulan DP yönetimi için açılan 19 ayrı davadan, sonunda, Köpek Davası, Bebek Davası 
ve Barbara Davası çıkmış Ve Demokrat Parti liderlerini halkın gözünde küçülterek, ihtilale meşru 
zemin yaratılabileceği ümidine kapılınmıştır; ancak, ihtilalin ipe götürdüğü bu liderlerin, hal
kın nazarında suçsuzluğu ispatlanmış ve onlar, milletin kalbinde mümtaz yerlerini almışlardır. 
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Sayın milletvekilleri, bir iktidarın, siyasî hasım olarak gördüğü bir siyasî partinin geçmiş
teki icraatlarını denetletirken, Başbakanlık teftiş kurulunun başına bir parti yöneticisini, teftiş 
kurulu üyeliğine de milletvekili adaylarını koyarak, devlet adına tarafsız soruşturma yaptırdı
ğını iddia edemezsiniz; bu denetimlere, milletimizin şüpheyle bakmasına da engel olamazsınız. 

Sayın milletvekilleri,sözlerimi, tutanaklardan, Sayın Başbakanımızın, Orma davasıyla il
gili 24 Mayıs 1972 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapmış olduğu ve benim de ay
nen katıldığım cümleleriyle bitirmek istiyorum : "Herkese hesap sorulabilmesi, açık rejimin 
gereğidir. Herkese hesap sorulabilmelidir. Bunu yadırgamak mümkün değildir. Anayasanın 90 
inci maddesindeki soruşturma müessesesi, siyasî husumete vasıta olsun diye getirilmemiştir. 
Bir şeyi ortaya atmak kâfi değildir; delillendirmek, belgelendirmek, cerh ve reddi kabil olma
yacak şekilde ispatlamak gerekir. Ne yapalım, duyduk, getirdik ile iktifa olunamaz." Sayın 
Demirel, devam ediyor ; "Açık rejimin icabı herkese hesap sorulabilmesi ile devletin karar me
kanizmasını tahrip için, hesap sorabilmek kisvesi altında, yakışır yalan ve kuru bühtana müra
caat ayrı şeylerdir. Böyle yollara başvuranlar, kendi hüviyetlerini ortaya koyar, kendilerini teş
hir ederler." 

Sayın milletvekilleri, benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadardır. Takdir Yüce Meclise 
aittir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sataşma var; 

yanlış şeyler söylüyor, bilmeden konuşuyor. 
BAŞKAN — Sataşmadan çok, belki de düzeltilmesi ya da açıklanması gereken... 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Sayın Başkan, oylamadan sonra... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, oylamadan sonra... 
BAŞKAN — Hayır efendim... Olur mu? Yanlış bir şey söylenmişse, onu düzeltme hakkı 

var tabiî. 

VI. — SATAŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE CEVAPLARI 

1. —Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşlerin ken
disine at/olunması nedeniyle açıklaması 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun; çok kısa... 

DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCİOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Sayın Taşar, bir iki konu üzerinde kesin olarak, bazı hususları söylediler; herhalde 
yanlış bilgileri var, bitmelerinde fayda görüyorum. 

Birincisi, bahse konu raporlar, 1990 yılı Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun ra
porlarıdır. Bu raporlara göre, ilgili Bakanlıkça, ilgili soruşturma, araştırma açılmıştır. 

İkincisi, benim Bakanlığımın -bunu birçok vesileyle basında da açıkladım, gerektiği her 
vesilede söyledim- sorumluluğunda 6-7 konu vardır. Bunlardan bir tanesi, bana verilmiş olan, 
usulsüzlük ve yolsuzlukların takip ve sonuçlandırılmasıdır. Bu çalışmalar, tamamen yasalara 
uygun olarak, mevcut hukuk düzeni içinde yapılmaktadır. Benim Bakanlığım, bunların koor
dinasyonundan sorumludur. Yalnız, sonuçlar, bana bilgi olarak gelir. Bu, çalışmalar sırasında
ki -geçenlerde de konuştuk- bilgi akışıdır. Benim vazifem, koordinasyonun sağlanmasıdır ve 
ilgili sonuçları takiptir. Bu konuda da Hükümetime karşı bir sorumluluk taşıyorum. Hiçbir 
şekilde -kendilerine bir kere daha bu hususu hatırlatayım- hiçbir teftiş kurulu bana bağlı 
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değildir. Herkes, kendi bakanlığının yetkisi içinde çalışmaktadır. Bu hususu bir kere daha vur
gulamak isterim. 

Konu, zaten adalete intikal etmiştir. Buna, devletin bağımsız mahkemeleri karar verecek
tir; onun için, telaşlanmaya hiç lüzum yok. Biraz evvel sayın milletvekilim, "elbirliği yapalım, 
bu işleri beraber götürelim" dedi; bürokrat iki arkadaşımız şu anda ilgili savcılıkça mahkeme
ye sevk edilmiştir. Bırakalım, neticeyi hep birlikte seyredelim. O bakımdan, bir daha tekrar 
ediyorum; bakanlık teftiş kurulları, bakanların kendi kuruluşları içerisindedir, araştırmalar, 
soruşturmalar onlar tarafından yapılmaktadır. Bizim çalışmalarımız tamamen hukuk nizamı 
içerisindedir. O bakımdan, bunu bir kere daha açıklamak ve zaman da fazla olmadığından, 
bu kadar bilgisi olmasını isterim. 

Teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) GÖRÜŞMELER (Devam) 

1, — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 45 arkadaşının, TürkiyeGübre 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 Taşar hakkında Meclis soruşturması 
açılmasına ilişkin önergesi (9/5) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Sayın Taşar, konuşmalar bitmiştir; oylamaya geçiyoruz; çıkabilirsiniz. 
Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar hakkında Meclis soruşturması açılıp açılmaması 

hususunu oylarınıza sunacağım... . ' - • 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, bundan sonraki safahatında, önemli 

bir olaydır, bir yanlış anlamaya meydan verilmemek üzere, karar yetersayısını arar mısınız? 
BAŞKAN — Ararım efendim. 
Meclis soruşturması açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir; ka

rar yetersayısı da vardır efendim. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince.soruşturma, siyasî parti grupları

nın güçleri oranında verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasın
dan, her parti için ayrı ayrı adçekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından 
yürütülecektir. 

Soruşturma komisyonunun görev süresi iki aydır. Bu iki aylık çalışma süresinin, komis
yon üyelerinin adçekme suretiyle tespiti tarihinden başlamasını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz : 

VII. — SEÇİMLER 

1. —Başkanlık Divanında açık bulunan üyeliğe seçbn 
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BAŞKAN — Başkanlık Divanındaki açık üyelik için, Doğru Yol Partisi Grubunca, Balı
kesir Milletvekili Sayın Mehmet Cemal Öztaylan aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Komisyonlarda acık bulunan üyeliklere seçim 
a) insan Haklarım inceleme Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 

BAŞKAN — İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda açık bulunan üyeliklere, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubunca, Erzincan Milletvekili Sayın Ali İbrahim Tutu ile Tokat Millet
vekili Sayın Güler İleri ve Anavatan Partisi Grubunca, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Gedik 
aday gösterilmişlerdir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonundaki açık üyeliğe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunca, Kırşehir Milletvekili Sayın Sabri Yavuz aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

c) Adalet Komisyonundaki açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Adalet Komisyonundaki açık üyeliğe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca, 
Tunceli Milletvekili Sayın Vahdet Sinan Yerlikaya.aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

d) Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 
fi 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonundaki açık üyeliklere, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubunca, Adana Milletvekili Sayın Muhammet Kaymak ile Uşak Milletvekili Sayın Ural Köklü 
aday gösterilmişlerdir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

e) içişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 
BAŞKAN — İçişleri Komisyonundaki açık üyeliklere, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru

bunca, Amasya Milletvekili Sayın Cemalettin Gürbüz ile Hatay Milletvekili Sayın Fuat Çay 
aday gösterilmişlerdir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

J) Dışişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonundaki açık üyeliğe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunca, Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Doğan aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

g) Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonundaki açık üyeliğe, Sos
yaldemokrat Halkçı Parti Grubunca, Kars Milletvekili Sayın Atilla Hun aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ğ) Tarım Orman ve Koy işler i Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonundaki açık üyeliğe, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubunca, Adıyaman Milletvekili Sayın Abuzer Tannverdi aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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h) Sağlık ve Sosyal işler Kornişonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonundaki açık üyeliğe, Sosyaldemokrat Halkçı 

Parti Grubunca, Tokat Milletvekili Sayın Güler ileri aday gösterilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
t) TBMM Hesaplarını inceleme Komisyonunda açık bulunan üyeliğe secim 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonundaki açık 

üyeliğe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca, Kırşehir Milletvekili Sayın Hilmi Yükselen 
aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
i) Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonundaki açık üyeliğe, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunca, Uşak Milletvekili Sayın Fahri Gündüz aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çalışma süremiz dolmuştur. 

.. Sözlü sorular ile kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 22 Nisan 1992 Çarşamba günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.12 

e 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLARI 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'tn, 21 Kasım 1991 tarihinden bugüne kadar Sağlık Bakan

lığına bağlı hastanelerde ücretsiz tedavi edilen hastalara ve tedavi giderlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Ba
kam Yıldırım Aktuna 'ntn yazılı cevabı (7/74) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini saygılarımla arz ederim. 

2.3.1992 
Dr. Gaffar Yakın 

' Afyon 

1. 21 Kasım 1991 tarihinden bugüne kadar Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ücret
siz tedavi edilen hastaların kaçının faturası Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gelmiştir? 
Lütfen her hastane için hastanenin ücretsiz tedavi ettiği hasta sayısını ve gönderdiği fatura top
lamını bildiriniz. 

2. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 21 Kasım 1991 tarihinden bugüne kadar hangi 
hastanelere ücretsiz tedaviler için ne kadar tedavi ücreti göndermiştir? Lütfen hastane hastane 
ne kadar ödeme yapıldığını liste halinde gönderiniz. 

3. 21 Kasım 1991 tarihinden bugüne kadar Üniversite Hastanelerinde ücretsiz tedavi edi
len kaç hasta için, ne kadar tedavi ücreti Bakanlığınızca ödenmiştir? lütfen ödeme yapılan Üni
versite Hastanelerinin isimlerini, tedavi ettikleri hasta-sayısını ve yapılan ödeme tutarını bildiriniz. 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 17.4.1992 
B100THG0740003 

Th. : XIV-Dön. Ser. Mrk. Müd. 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ÎLGt: 9.3.1992 tarih ve KAN. KAR. MD. A. 01. 0. GNS. 0. 10. 02. 7/74-905/3762 sayılı 
yazıları; 

Afyon Milletvekili Dr. Gaffar Yakın tarafından Bakanlığımızca cevaplandırılması isteni
len "21 Kasım 1991 tarihinden 29 Şubat 1992 tarihine kadar Sağlık Bakanlığına bağlı hastane
lerde ücretsiz tedavi edilen hastalara ve tedavi giderlerine" ilişkin yazılı soru önergesinin ceva
bı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Yıldırım Aktuna 

Sağlık Bakanı 
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Konu : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm 2.3.1992 tarihli yazılı soru önergesine cevap : 

21 Kasım 1991 - 29 Şubat 1992 Dönemi 

İ l i 

Adana 

Adıyaman 

Afyon 

Amasya 

Ankara 

Antalya 

Hastane adı 

Ü c r e t 
Tedavi gören Hastaneye 
Hasta sayısı Tahakkuk eden gönderilen 

Devlet Hast. 
Doğ. Çoc. Bakımevi 
Ruh Sağ. ve Hast. Hast. 
Ceyhan Devlet Hastanesi 
Kadirli Devlet Hastanesi 
Kozan Devlet Hastanesi 
Numune Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Besni Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Doğ. ve Çoc. Bakımevi 
Göğ. Hast. Hastanesi 
Bolvadin Devlet Hastanesi 
Sandıklı Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Merzifon Devlet Hastanesi 
Ankara Hastanesi 
Refik Saydam Hıf. Merk. 
Numune Hastanesi 
Yüksek İhtisas Hastanesi 
Dr. Sami Ulus Çoc. Hast. 
Onkoloji Hastanesi 
Dr. Zekai T. Burak Kad. Hast. 
Zübeyde Hanım Doğumevi 
Atatürk Göğ. Hast. Cerr. 
Ank. Rehabilitasyon Merk. 
Dr. Muhittin Ülker Acil. Yrd. 
Trav. 

Çubuk Devlet Hastanesi 
K. Hamam Devlet Hast. 
Nallıhan Devlet Hastanesi . 
Ş. Koçhisar Dev. Hast. 
Polatlı Devlet Hastanesi 
Alanya Devlet Hastanesi 
Finike Devlet Hastanesi 
Gazipaşa Devlet Hastanesi 
Korkuteli Devlet Hastanesi 

1 709 
189 
375 
74 
291 

v365 
1 133 
692 
90 
293 

1374 
78 
69 
31 
815 
573 

2 076 
51 

4 846 
139 

1 947 
834 

2 967 
778 
423 
127 

1 009 
102 
56 
47 
625 
227 
185 
140 
4 
30 

383 069 340 
32 794 260 
283 159 000 
6 224 700 
66 010 550 
70 650 665 
374 393 829 
156 825 500 
6 514 900 

138 793 300 
216 804 800 
16 616 000 
8 463 000 
15 213 000 
180 016 900 
55 215 660 

1 217 733 700 
4 712 000 

2 845 881 240 , 
1 815 240 274 
191 550 350 
661955 525 
572 797 830 
251 604 000 
272 974 800 
41 911 600 

432 754 137 
28 926 400 
40 639 000 
2 521 000 

62 288 750 
65 757 500 
46 621 200 
36 063 346 
1 860 000 
5 032 500 

383 069 340 
32 794 260 
283 159 000 
6 224 700 
66 010 550 
70 650 665 
374 393 829 
156 825 500 
6 514 900 

138 793 300 
216 804 800 
16 616 000 
8 463 000 
15 213 000 
180 016 900 
55 215 660 

1 217 733 700 
4712 000 

2 845 881 240 
1 815 240 274 
191 550 350 
661 955 525 
572 797 830 
251 604 000 
272 974 800 
41 911 600 

432 754 137 
28 926 400 
40 639 000 
2 521 000 

62 288 750 
65 757 500 
46 621 200 
36 063 346 
1 860 000 
5 032 500 
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Ü c r e t 

İ l i 

Artvin 

Aydın 

Balıkesir 

Bilecik 

Bingöl 

Bitlis 
Bolu 

Burdur 

Bursa 

Çanakkale 

Çankırı 
Çorum 

Hastane adı 

Devlet Hastanesi 
Yusufeli Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Doğ. ve Çoc. Bakımevi 
Çine Devlet Hastanesi 
Nazilli Devlet Hastanesi 
Söke Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Doğum ve Çoc. Bakımevi 
Göğüs Hast. Hastanesi 
Ayvalık Devlet Hastanesi 
Bandırma Devlet Hastanesi 
Burhaniye Devlet Hastanesi 
Dursunbey Devlet Hastanesi 
Bigadiç Devlet Hastanesi 
Edremit Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Bozüyük Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Doğum Çocuk Bakımevi 
Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Fizik Tedavi Merkezi 
Düzce Konuralp Göğ. Hastanesi 
Gerede Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Bucak Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Zübeyde Hanım Doğumevi 
Gemlik Devlet Hastanesi 
Karacabey Devlet Hastanesi 
M. Kemalpaşa Devlet Hast. 
Yenişehir Devlet Hastanesi 
Çocuk Hastanesi 
İnegöl Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Biga Devlet Hastanesi 
İlgaz Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Göğüs Hastalıkları Hastanesi 

Tedavi gören 
Hasta sayısı 

63 
22 

773 
299 
75 

320 
70-

203 
37 

321 
19 

316 
657 
146 
128 
136 
57 
15 

1956 
108 
55 

452 
34 

150 
179 
300 
172 

1 606 
365 
317 
164 
358 
189 
87 

191 
348 
'52 
48 

1 622 
65 

Tahakkuk eden 

3 078 700 
2 914 000 

176 950 982 
38 115 000 
10 148 500 
57 965 212 
7 927 000 

166 677 300 
5 617 600 

67 182 150 
8 233 700 

82 042 400 
43 531 600 
11 916 800 
4 139 000 
8 391 500 

17 103 940 
5 223 000 

170 869 860 
26 555 000 
4 704 000 

130 177 350 
41 621 900 
34 912 500 
18 715 800-
81 004 500 
10 255 600 

505 328 100 
89 876 800 
99 603 500 
2 696 750 

37 431 700 
20 750 000 
34 578 100 
19 357 500 
70 110 300 
2 334 500 
5 258 250 

544 437 500 
35 805 500 

Hastaneye 
gönderilen 

- 63 078 700 
2 078 700 

176 950 982 
38 115 000 
10 148 500 
57 965 212 
7 927 000 

166 677 300 
5 617 600 

67 182 150 
8 233 700 

82 042 400 
43 531 600 
11 916 800 
4 139000 
8 391 500 

17 103 940 
5 223 000 

170 869 860 
26 555 000 
4 704 000 

130 177 350 
41 621 900 
34 912 500 
18 715 800 
81 004 500 
10 255 600 

505 328 100 
89 876 800 
99 603 500 
2 696 750 

37 431 700 
20 750 000 
34 578 600 
19 357 500 
70 110 300 
2 334 500 
5 258 250 

544 437 500 
35 805 500 
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Ü c r e t 

İ l i 

Çorum 

Denizli 

Diyarbakır 

Edirne 

Elazığ 

Erzincan 
Erzurum 

Eskişehir 

Gaziantep 

Giresun 

Gümüşhane 
Hakkari 

Hatay 

Hastane adı : • . 

Alaca Devlet Hastanesi 
İskilip Devlet Hastanesi 
Osmancık Devlet Hastanesi 
Sungurlu Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Buldan Devlet Hastanesi . 
Devlet-Hastanesi 
Doğumevi 
Göğüs Hastalıklan Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Keşan Devlet Hastanesi 
Uzunköprü Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Ruh Sağ. ve Hast. Hastanesi 
Palu Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Göğüs Devlet Hastanesi 
Numune Hastanesi 
Oltu Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Doğum Çocuk Bakımevi 
Sivrihisar Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Çocuk Hastanesi 
Kilis Devlet Hastanesi 
Nizip Devlet Hastanesi 
islahiye Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Doğumevi 
Göğüs Devlet Hastanesi 
Ş. Karahisar Devlet Hastanesi 
Tirebolu Devlet Hastanesi 
Kelkit Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Yüksekova Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Doğum Çocuk Bakımevi 
Dörtyol Devlet Hastanesi 
İskenderun Devlet Hastanesi 

" Doğum Çoc. B.evi 
Kırıkhan Devlet Hastanesi 

Tedavi gören 
Hasta sayısı 

130 
219 

5 
484 
502 
45 
82 
53 

220 
594 
271 
47 

719 
344 

11 
2 004 

547 
231 
35 

940 
984 
58 

1445 
1 258 

416 
109 
20 

781 
539 
61 

194 
230 
36 

107 
61 

177 
442 
95 

654 
222 
182 

Tahakkuk eden 

78 308 000 
39 941500 

810 000 
133 597 585 
121 116 860 

4 114 500 
7 430 500 
8 736 000 

16 695 800 
116 627 323 
49 126 690 

3 661000 
223 889 500 

89 712 700 
792 500 

193 911 400 
68 415 900 

179 509 200 
5583 700 

,232 255 700 
159 180 500 
35 138 000 

474 595 500 
188 128 500 
38 006 800 
34 286 800 , 

1 597 500 
256 228 700 
101 999 900 

6 073 000 
55 522 000 
21 399 000 
20 050 000 
24 120 000 
7 272 000 

38 160 100 
97 205 400 
16 595 500 
22 733 100 
39 104 170 
15 053 500 

Hastaneye 
gönderilen 

78 308 000 
39 941 500 

810 000 
133 597 585 
121 116 860 

4 114 500 
7 430 500 
8 736 000 

16 695 800 
116 627 323 

49 12226 690 
3 661000 

223 889 500 
89 712 700 

792 500 
193 911 400 
68 415 900 

179 509 200 
5 583 700 

232 255 700 
159 180 500 
35 138 000 

474 595 500 
188 128 500 
38 006 800 
34 286 800 

1 597 500 
256 228 700 
101 999 900 

6 073 000 
55 522 000 
21399 000 
20 050 000 
24 120 000 
7 272 000 

38 160 100 
97 205 400 
16 595 500 

222 733 100 
39 104 170 
15 053 500 
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î l 

İsparta 

içel 

istanbul 

izmir 

Hastane adı 

Ü c r e t 
Tedavi gören Hastaneye 
Hasta sayısı Tahakkuk eden gönderilen 

Devlet Hastanesi 
Doğum Çocuk Bakımevi 
Senirkent Devlet Hastanesi 
Yalvaç Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Anamur Devlet Hastanesi 
Erdemli Devlet Hastanesi 
Tarsus Devlet Hastanesi 
Haydarpaşa Numune Hastanesi 
Şişli Etfal Hastanesi 
Taksim Hastanesi 
Hasaki Hastanesi 
Beykoz Devlet Hastanesi 
Istinye Devlet Hastanesi 
Kartal Devlet Hastanesi 
Koşuyolu Kalp D. C. Merkezi 
Zeynep Kamil Kadın Hastanesi 
Heybeliada Sanatoryumu 
Yedikule Göğüs Has. Hastanesi 
Bakırköy Ruh ve Sin. Hastanesi 
Göğ. Kalp ve Cer. Merk. 
Baltalimanı Kemik Hastanesi 
Silivri Devlet Hastanesi 
Bakırköy Fizik Ted. R. Merkezi 
Sarıyer 1. Akgün Devlet Hast. 
Beyoğlu Devlet Hastanesi 
Sağmalcılar Devlet Hastanesi 
Süleymaniye Doğumevi 
Beykoz Çocuk Göğüs Hastanesi 
Lepra Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Dr. Behçet Uz. Ç. Hastanesi 
Kadın Doğum Hastanesi 
Tepecik Göğüs Hastanesi 
Alsancak Devlet Hastanesi 
Karşıyaka Devlet Hastanesi 
Diş Hastanesi 
Bayındır Devlet Hastanesi 
Bergama Devlet Hastanesi 
Menemen Devlet Hastanesi 

1205 
698 
146 
61 

1 730 
260 
244 
990 

1 732 
1 206 

547 
1 897 

712 
102 

1 617 
146 
849 
148 
326 

1 715 
13 
93 
48 
14 
28 
99 
15 
47 

188 
30 

3 649 
1 640 

913 
630 
87 

108 
183 
31 

752 
146 

238 489 450 
98 627 600 
5 594 250 

10 404 550 
292 649 855 
94 176 200 
16 695 400 

184 124 967 
711 010 887 
185 013 700 
238 868 250 
619 783 600 
135 966000 
29 065 602 

1 134 922 834 
373 572 242 
68 661 000 

330 505 500 
194 580 500 
434 371 212 
128 500 754 . 
130 609 000 
12 855 900 
4 133 000 
3 921 600 

12 399 500 
3 810 300 

25 200 000 
40 762 000 
20 381 329 

1 806 881 084 
595 071 200 
140 125 000 
398 191 100 
15 202 510 
18 152 800 
3 973 500 
6 754 500 

119 960 680 
36 050 800 

238 489 450 
98 627 600 
5 594 250 

10 104 550 
292 649 855 
94 176 200 
16 695 400 

184 124 697 

185 013 700 
238 868 250 
619 783 600 
135 966 000 
29 065 602 

1 134 922 834 
373 572 242 
68 661 000 

330 505 500 
194 580 500 
434 371 212 
128 500 754 
130 609 000 
12 855 900 
4 133 000 
3 921 600 

12 399 500 
3 810 300 

25 200 000 
40 762 000 
20 381 329 

1 806 881 084 
595 071 200 
140 125 000 
398 191 100 

15 202 510 
18 152 800 
3 973 500 
6 754 500 

119 960 680 
36 050 800 
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İ l Hastane adı 

Ü c r e t 
Tedavi gören Hastaneye 
Hasta sayısı Tahakkuk eden gönderilen 

Kars 

Kastamonu 

Kayseri 

Kırklareli 

Kırşehir 

Kocaeli 

Konya 

Kütahya 

Malatya 

Manisa 

ödemiş Devlet Hastanesi 
Tire Devlet Hastanesi 
Torbalı Devlet Hastanesi 
Urla Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Doğumevi 
İğdır Devlet Hastanesi 
Ardahan Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Tosya Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Doğum ve Çocuk Bakımevi 
Bünyan Devlet Hastanesi 
Develi Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Lüleburgaz Devlet Hastanesi 
Babaeski Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Karaman Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Kandıra Devlet Hastanesi 
Gölcük Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Doğum ve Çocuk Bakımevi 
Akşehir Devlet Hastanesi 
Çumra Devlet Hastanesi 
Ereğli Devlet Hastanesi 
Karapınar Devlet Hastanesi 
Beyşehir Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Emet Devlet Hastanesi 
Simav Devlet Hastanesi 
Tavşanlı Devlet Hastanesi 
Gediz Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Arapkir Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi . 
Doğum Çocuk Bakımevi 
Moris Şinasi Çocuk Hastanesi 
Ruh Sağlığı 

165 
365 
98 
227 
389 
115 
332 
27 
487 
176 

2 005 
690 
19 
104 
56 
67 
9 

536 
102 

1 020 
132 
38 
966 -
894 

, 342 
88 
159 
15 
49 

1 310 
81 
367 
191 
27 
568 
28 
288 
235 
295 
80 

34 686 165 
94 694000 
19 089 000 
40 041 750 

316 000 
69 450 000 
61263 000 
15 146 000 ' 

228 214 000 
36 286 700 
691 123 900 
64 318 790 

485 000 
14 275 000 
16 092 000 
16 435 700 

810 600 
56 450 000 
50 366 000 
204 006 206 
13 374000 
8 101 000 
44 566 910 

202 345 000 
104 678 891 
34 671 000 
47 573 600 
2 685 000 
4 858 100 

338 166 840 
22 726 000 
40 275 000 
79 424 000 
4 898 500 

226 565 233 
4 814 000 

58 632 830 . 
58 079 900 
65 036 500 
84 354 900 

34 686 165 
94 694 000 
94 694 000 
40 041 750 
92 316 000 
69 450 000 
61 263 000 
61 263 000 
228 214 000 
37 286 700 
691 123 900 
64 318 790 

485 000 
14 275 000 
16 092 000 
16 435 700 

810 600 
56 450 000 
50 366 000 
204 006 200 
13 374 000 
8 101000 
44 566 910 

202 345 000 
104 678 891 
34 671 000 
47 573 600 
2 685 000 
4 858 100 

338 166 840 
22 726 000 
40 275 000 
79 424 000 
-4 898 500 
226 565 233 
4 814 000 

58 632 830 
58 079 900 
65 036 500 
84 354 900 
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Ü c r e t 

İ l i 

Manisa 
-

K. Maraş 

Mardin 

Muğla 
- • 

Hevşehir 
Niğde 

Ordu 

Rize 

Sakarya 

Samsun 

Siirt 

Sinop 

Hastane adı 

Akhisar Devlet Hastanesi 
Alaşehir Devlet Hastanesi 
Demirci Devlet Hastanesi 
Gördes Devlet Hastanesi 
Kula Devlet Hastanesi 
Salihli Devlet Hastanesi 
Soma Devlet Hastanesi 
Turgutlu Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Elbistan Devlet Hastanesi 
Göksün Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Kızıltepe Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi . 
Fethiye Devlet Hastanesi 
Milas Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Bor Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Doğum ve Çoc. Bakımevi 
Fatsa Devlet Hastanesi 
Ünye Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Pazar Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Doğumevi 
Geyve Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Doğum ve Çocuk Bakımevi 
Göğ. Hast. Hastanesi 
Ruh. Sağ. ve Hast. Hastanesi 
Bafra Devlet Hastanesi 
Çarşamba Devlet Hastanesi 
Terme Devlet Hastanesi 
Vezirköprü Devlet Hastanesi 
Havza Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Eruh Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 

Tedavi gören 
Hasta sayısı 

302 
576 
163 
14 
31 

141 
İ08 

1 416 
96 
85 
38 

619 
33 

655 
15 

373 
468 
489 
45 

861 
528 
345 
308 
490 
21 

721 
167 
31 

1 153 
252 
119 
151 
435 
390 
166 
206 
23 

283 
28 

166 

Tahakkuk eden 

158 991 849 
113 567 900 
53 620 200 
3 466 000 
4 419 000 

249 355 000 
33 615 650 

104 167 600 
51 942 535 
18 408 000 
3 648 000 

77 863 500 
2 578 500 

147 890 200 
15 066 800 
56 996 000 
72 693 800 
90 426 700 
2 658 000 

232 408 800 
51 755 500 
67 384 000 
77 204 600 
54 919 000 
2 885 000 

160 291 200 
38 142 000 
7 525 000 

602.987 505 
22 037 800 
48 217 000 
114 015 800 
198 237 000 
129 260 610 

6 285 300 
64 740 885 

3 012 000 
31 640 000 

922 500 
25 771 150 

Hastaneye 
gönderilen 

153 991 849. 
113 567 900 
53 620 200 
3 466 000 
4 419 000 

249 35,5 000 
33 615 650 

104 167 600 
51 942 535 
18 408 000 
3 648 000 

77 863 500 
2 578 500 

147 890 200 
15 066 800 
56 996 000 
72 693 800 
90 426 700 
2 658 000 

232 408 800 
51 755 500 
67 384 000 
77 204 600 
54 919 000 
2 885 000 

160 291' 200 
38 142 000 
7 525 000 

602 987 505 
22 037 800 
48 217 000 
114 015 800 
198 237 000 
129 260 610 

6 285 300 
64 740.885 

3 012 000 
31 640 000 

922 500 
25 771 150 
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Ü c r e t 

i i i 

Sinop 

Sivas 

Tekirdağ 

Tokat 

Trabzon 

/ 
Tunceli 
Şanlıurfa 

Uşak 
Van 

Yozgat 

Zonguldak 

Hastane adı 

Ayancık Devlet Hastanesi 
Boyabat Devlet Hastanesi 
Doğumevi 
Göğüs Hast. Hastanesi 
Suşehri Devlet Hastanesi 
Num. Hastanesi 
Göğüs Hast. Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Çorlu Devlet Hastanesi 
Şarköy Devlet Hastanesi 
Malkara Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Doğum ve Çoc. Bakımevi 
Erbaa Devlet Hastanesi 
Niksar Devlet Hastanesi 
Reşadiye Devlet Hastanesi 
Turhal Devlet Hastanesi 
Zile Devlet Hastanesi 
Numune Hastanesi 
Doğum ve Çocuk Bakımevi 
Göğüs Hast. Hastanesi 
Yavuz Selim Kemik Hastanesi 
Sürmene Devlet Hastanesi 
Vakfıkebir Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Doğum ve Çoc. Bakımevi 
Birecik Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Doğumevi 
Devlet Hastanesi 
Erciş Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 

. Sorgun Devlet Hastanesi 
Yerköy Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Çaycuma Devlet Hastanesi 
Devrek Devlet Hastanesi 
Safranbolu Devlet Hastanesi 
Karabük Devlet Hastanesi 

Tedavi gören 
Hasta sayısı 

127 
173 
315 
68 

102 
585 
20 

439 
89 
15 
15 

389 
565 
444 

1 641 
54 

299 
187 
396 
219 
77 

208 
66 

109 
181 
51 

201 
165 
449 
162 
324 
63 

463 
223 
255 

1 861 
20v 

87 
183 
302 

Tahakkuk eden 

13 042 850 
12 765 000 
37 981 300 
31 436 800 
5 418 700 

99 173 814 
5 771 100" 

158 972 000 
•40 467 186 

4 555 000 
4 480 000 

121 753 737 
149 229 000 
62 132 400 
86 952 000 
21 661 500 
96 916 000 
56036 900 

186 575 900 
37 001 600 
32 828 700 
63 071 000 
9 635 900 
7 956 900 

27 003 000 
4 575 000 

19 070 500 
92 153 380 

103 149 300 
21 044 000 

108 276 300 
40 377 500 

291 007 800 
35 357 600 
74 637 500 

204 475 900 
5 985 400 
8 311 500 

13 788 600 
82618 415 

Hastaneye 
gönderilen 

13 042 850 
12 765 000 
37 981 300 
31 436 800 
31 436 800 
99 173 814 
5 771 100 

158 972 000 
40 467 186 
4 555 000 
4 480 000 

121 753 737 
149 229 000 
62 132.400 
86 952 000 
21 661 500 
96 916 000 
56 036 900 

186 573 900 
37 001 600 
32 828 700 
63 071 000 
9 635 900 
7 956 900 

27 003 P00 
4 575 000 

19 070 500 
92 153 380 

103 149 300 
21 044 000 

108 276 300 
40 377 500 

291 007 800 
35 357 600 
74 637 500 

204 475 900 
5 985 400 
8 311 500 

13 788 600 
82 618415 
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Ü c r e t 

İ l i 

Bayburt 
Karaman 
Kırıkkale 
Keskin 
Batman 
Bartın 

Aksaray 
Ankara 

Trabzon 
Adana 

Hastane adı 

Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Göğüs Hast. Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Gazi Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Ankara Üni. Tıp Fakültesi 
Karadeniz Teknik Üni. 
Çukurova Üniversitesi 

TOPLAM 

Tedavi gören 
Hasta sayısı 

117 
133 

1 161 
9 

1 345 
379 
70 
7. 
2 

32 
10 
1 
2 

119 621 

Tahakkuk eden 

37 093 929 
19 944 300 

198 602 333 
9 389 000 

211 718 100 
187 465 800 
43 623 800 

9 015 300 
28 190 760 

529 150 284 
367 923 992 
23 764 384 
55 715 400 

36 306 478 141 

Hastaneye 
gönderilen 

37 093 929 
19 944 300 

198 602 333 
9 389 000 

211 718 100 
187 465 800 
43 623 800 

9 015 300 
28 190 760 

529 150 284 
367 923 992 
23 764 384 
55 715 400 

36 306 478 141 

2. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürhan'ın, çarşı ve malıalle bekçilerinin sorunlarına ilişkin 
sorusu ve içişleri Bakanı ismet Sezgin'in yazdı cevabı (7/77) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Çarşı ve Mahalle bekçilerinin sorunları ve çözüm yollarıyla ilgili olarak aşağıdaki sorula

rımın içişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereğini arz 
ederim. 

25 Şubat 1992 
Uluç Gürkan 

Ankara 
SORULAR 
1. Çarşı ve Mahalle bekçileri, bilfiil emniyet hizmeti yapmalarına karşın yasal olarak em

niyet mensubu sayılmamaktadırlar. Bu nedenle de oldukça önemli mağduriyetlere uğratılmak
tadırlar : 

a) Gece görevi yapmalarına karşın gece yıpranması bekçiler için uygulanmamaktadır. Bek
çilere gece tazminatı da ödenmemektedir. 

Bu durumun düzeltilmesi yoluna gidilecek midir? 
b) 1977 ve 1978 yıllarında haftada iki gün izin yapan bekçilerin hafta izni daha sonra 

bir güne indirilmiştir. Kaldırılan bir günlük izinleri yerine 1990 yılı fiyatlarıyla ayda 25 bin lira 
olan komik bir fazla mesai parası verilmeye başlanmıştır. 

Bekçilerin izinlerinin yeniden haftada iki güne çıkarılması. Olmazsa fazla mesailerinin ger
çekçi bir düzeye yükseltilmesi düşünülmekte midir? • 

c) Kimliklerinde yardımcı hizmetli yazılı olan bekçiler, buna rağmen silah taşımakta ve 
bunun sorumluluğunu üstlenmektedir. Yardımcı hizmetlerin silah taşımaları normal midir? 
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e) Bekçiler emniyet mensubu sayılmadıkları için kira yardımından da yararlanamamak
tadırlar. Bu mağduriyet nasıl düzeltilebilir? 

2. Çarşı ve mahalle bekçilerinin bu mağduriyetlerinin giderilmesi için kendilerinin em
niyet mensubu olarak İçişleri Bakanlığına bağlanmaları yolunda bir yasal düzenleme düşünül
mekte midir? Bu yöndeki bir yasal düzenlemenin önünde geçerli bir engel var mıdır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 17.4.1992 
Personel Daire Başkanlığı 

Şube : B.05.1.EGM.0.71.04.04. 104 917 
Konu : Çarşı ve Mahalle Bekçileri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 02.03.1992 gün ve 19 sayılı yazınız. 
İlgi yazınızda Sosyaldemokrat Halkçı Parti Milletvekili Uluç Gürkan tarafından verilen 

soru önergesine cevaben. 
a) Çarşı ve Mahalle Bekçileri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı Mad

desine göre yer almakta olup, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık alan devlet 
memurlarından hiç bir sınıfa gece tazminatı adı altında bir ödeme yapılmadığı için Çarşı ve 
Mahalle Bekçilerine de bu tür ödemede bulunulmamaktadır. 

b) 772 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 2 nci maddesinde ise, en büyük mülkî 
amirinin emrinde genel zabıtaya silahlı bir kuruluş olduğu belirtilen Çarşı ve Mahalle Bekçisi 
Teşkilatında görevli Bekçi ve Bekçi adaylarına haftada bir gün dinlenme izni verileceği 772 Sa-
yılı Kanunun 14 üncü maddesinde açıkça belirtilmiştir. 

Bu durumda, Çarşı ve Mahalle Bekçilerine haftada bir gün izin verilmesinde ve çalışma 
saatlerinin de günde 8 saatten fazla olacak şekilde kurumlarınca düzenlenmesinde Kanuna ay
kırılık bulunmamakta olup, bunun karşılığında bütçe kanunlarıyla her yıl belirlenen aylık ça
lışma ücreti maktuen 1992 yılı için 35 000 TL. ödenmektedir. 

c) 772 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi'Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında 
"Çarşı ve Mahalle Bekçi Teşkilatı en büyük mülkî amirin emrinde, genel zabıtaya yardımcı 
silahlı bir kuruluştur." hükmünden dolayı silah taşırlar, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 
VIII. Bendinde Yardımcı Hizmetler Sınıfından sayıldıkları için aylıklarını bu meslek sınıfına 
göre alırlar, dolayısıyla her iki statüleri de Kanun gereği olup, yasaldır. 

e) (önergenizde harf atlandığı için yazıldı.) Lojman tazminatının verilmesini düzenle
yen 433 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesine göre Çarşı ve Mahalle Bek
çilerine 15.01.1993 tarihinden itibaren lojman tazminatı verileceği öngörülmüştür. 

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin durumu 772 Sayılı Kanunla düzenlenmiş olup, kendilerine 
sözkonusu Kanun Hükümleri uygulanmaktadır. , 

Çarşı ve Mahalje Bekçilerinin yeni hak ve iyileştirilmelerinin yapılması hususu ise; Mev
zuat değişikliği yapılması ile mümkün olabileceğinin, 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 
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3. — Zonguldak MilletvekiliBülent Ecevit'in, Ermenistan'ın, Azerbaycan'a bağlı özerk bölge olan 
Dağlık Karabağ'ı işgal ve illıaka kalkışması karşısında alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/86) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Başbakan Sayın Süleyman Demirel, 5 Mart 1992 günü verdiği'bir demeçte, Ermenistan'ın 
Karabağ'ı işgal girişimi ve Azerbaycan Türklerine karşı soykırım uygulaması karşısında Türki
ye Cumhuriyeti Hükümetinin etkin bir tavır almamış olmasına yöneltilen eleştirileri yanıtlar
ken,"ne yapacaktık ki?.. Onu söylesinler. Yapılacak işleri söylesinler. Eleştirmek kolay", demiştir. 

Oysa ben, bir gün önce, Şubat günü, TBMM'de yaptığım gündem dışı konuşmada, eleşti
riyle yetinmemiştim; somut ve ayrıntılı önerilerde de bulunmuştum. 

TBMM tutanaklarındaki metnini ilişikte sunduğum konuşmamda yer alan somut öneri
ler çerçevesinde, sayın Başbakanın aşağıdaki sorularımı yazılı olarak ve ivedilikle yanıtlaması 
için gereğini saygı ile arz ve rica ederim : 

1. Ermenistan'ın Azerbaycan'a bağlı bir özerk bölge olan Dağlık Karabağ'ı işgal ve ilha
ka kalkışması, Irak'ın Kuveyt'i işgali kadar açık bir devletler arası hukuk ihlâlidir. Bu görüşe 
katılıyor musunuz? Eğer katılıyorsanız, Irak'a karşı uygulanmış olan etkin yaptırımların ben
zerlerinin Ermenistan Cumhuriyetine karşı da derhal uygulanması için girişimlerde bulundu
nuz mu veya bulunmayı düşünüyor musunuz? 

2. Batılı bazı ülkelerin Ermenistan'a, askerî araç ve gereç dahil, her türlü yardımı, Türk
iye'nin hava ve kara sahasından ve limanlarından yararlanılarak gönderilmektedir. Bu yardım
larla Ermenistan'ın saldırganlığı ve Azerbaycan Türklerine karşı zalimce soykırımı, Türkiye 
bir köprü gibi kullanılarak, etkin biçimde desteklenip özendirilmiş olmaktadır. Bu durumda, 
28 Şubat günü AGlK çerçevesinde alınan Prag kararlarına tam olarak uyuluncaya ve Kara-
bağ'ıh işgaline son verilinceye kadar, Ermenistan'a Türkiye üzerinden her türlü sevkiyatı ve 
ulaşımı durdurmayı ve Ermenistanla sınırımızı kesin biçimde kapatmayı düşünüyor musunuz? 

3. Ermenistan'ın, dış destekle, düzenli birliklerle ve gelişmiş silahlarla Karabağ'a yönelttiği 
ve Prag kararlarına karşın sürdürdüğü saldırılar karşısında, bağımsızlığına yeni kavuşan Azer
baycan'ın, askerî donanım ve hazırlık bakımından son derecede yetersiz kaldığı bellidir. Bu 
durumda Türkiye Azerbaycan'a, Ermenistan'ın saldırısına karşı kendini savunabilmesi için ge
rekli askerî araç ve gereç yardımı ve savunma eğitimi desteği önermiş midir veya önerecek midir? 

4. Zalimce bir saldırı ve soykırım eylemi karşısında çaresiz ve çok zor durumda kalan 
Karabağ'ın Azerî halkına ilaç ve yiyecek yardımı için Kızılay neden görevlendirilmemiştir? 

5. Azerbaycan'a bağlı bir özerk bölge olan fakat, araya Ermenistan toprakları girdiği 
için, Azerbaycan'dan coğrafî anlamda kopuk bulunan Nahcivan'a karşı da Ermenistan'ın sal
dırı niyeti beslediğine ilişkin haberler yoğunlaşıyor. Bu konuda caydırıcı önlemler olarak, 

a) 16 Mart 1921 anlaşmasıyla Türkiye'nin Nahcivan için bir garantör devlet durumunda 
bulunduğunu resmen hatırlatmayı; 

b) Nahcivan'a yapılacak bir saldırıyı, Türkiye'nin, kendine yapılmış sayacağını açıkla
mayı; ve 

c) Her olasılığa karşı Türkiye'nin Ermenistan'la ve Nahcivanla sınırına bir an önce as
kerî yığınak yapmayı düşünüyor musunuz? 
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6. Azerbaycan'ın Nahcivan'la coğrafî bağlantısı bulunmaması ve güvenli ulaşım olanağı 
olmaması yüzünden, Nahcivan, Ermenistan'ın sürekli baskısı ve tehdidi altında kaldığı gibi, 
Orta Asyada yeni kurulan Türk Cumhuriyetleri ve Azerbaycan, Türkiye ile kara bağlantısın
dan da yoksun kalmaktadırlar. O yüzden, bu dost ve kardeş ülkelerle Türkiye arasındaki kara
yolu ve demiryolu ulaşımının da doğal gaz ve petrol boru hatlarının da tran topraklarından 
geçmesi gerekecektir; ve istediği an, tran, bu bağlantıları kesebilir durumda olacaktır. Nitekim 
Türkiyenin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine gönderdiği elektronik araç ve gereçler tran tara
fından haftalarca engellenmiştir. Hatta tran, şimdi, boru hatlarının Türkiye yerine Körfeze yö
neltilmesini telkin etmektedir. 

Ermenistanla Azerbaycan arasındaki sürtüşmenin fizik etkenlerini ortadan kaldırmanın; 
Azerbaycanla Nahcivan arasındaki coğrafi kopukluğa son vermenin; ve Türkiye ile gerek Azer
baycan gerek Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında doğrudan bağlantı kurabilmenin tek 
yolu, Azerbaycanla Nahcivan arasında duvar gibi giren Ermenistan topraklarının en güneyin
de güvenli bir koridor açılması ve bu koridorun Azerbâycana bırakılmasıdır. Bunun karşılığın
da, Karabağ'ın yoğun Ermeni nüfusu bulunan bir bölgesiyle Ermenistan arasında da bağlantı 
kurulması sağlanabilir. 

Azerbaycan ve Ermenistan Cumhuriyetleri arasında böyle bir hakça çözüm için girişimde 
bulunmayı düşünüyor musunuz? 

7. TBMM'de 4 Mart günü yaptığım gündem dışı konuşmayı Hükümet adına yanıtlar
ken, Bayındırlık Bakanı Dışişleri Bakan Vekili Sayın Onur Kumbaracıbaşı, TBMM'nin büyük 
çoğunluğunun tepkisine yol açan talihsiz sözler söylemiştir. O arada "Karabağ'ın gidip gitme
mesi Azerî Hükümetinin sorunudur" demiştir. Benim caydırıcılık öngören çözüm önerilerimi, 
"kılıç kalkan çözümü" gibi nitelendirmiştir. 

Sayın Bakanın bu sözleri, yalnız Azerbaycanın değil, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin 
de Türkiye'ye güvenini ciddi olarak sarsabilir. Sayın Bakanın bu sözleri Hükümetin tutumunu 
yansıtmakta mıdır? Eğer yansıtmıyorsa bunu açıklamayı ve Sayın Onur Kumbaracıbaşı'nın Ba
kanlıktan istifasını istemeyi düşünür müsünüz? 

Saygılarımla. 
Bülent Eceyit 

Zonguldak Milletvekili 
Demokratik Sol Parti 

Genel Başkanı 
T. C. 

Dışişleri Bakanlığı 
Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 13.4.1992 

Sayı: SPLD/5900-1187-231 
Konu : Sn. Bülent Ecevit'in 

yazılı soru önergesi hk„ , 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 19 Mart 1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/86-1033/4160 sayılı yazıları 
Zonguldak Milletvekili Sayın Bülent Ecevit'in Sayın Başbakanımıza yönelttiği ve Sayın 

Başbakanımızca tarafımdan yanıtlanması tensip edilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
takdim kılınmıştır. 

Gereğini izinlerine saygılarımla sunarım. 
. Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 
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Zonguldak Milletvekili Sayın Bülent Ecevit'in Yönelttiği Sorulara Cevap : 

1. Dağlık Karabağ'da Azerilere karşı savaşanların büyük bir çoğunluğu Azerbaycan va
tandaşı konumundaki bölge Ermenileridir. Bu şahısların Ermenistandan takviye yardım ve destek 
gördükleri yönünde duyumlar da mevcuttur. 

Bu aşamada, iki ülkenin çatışması veya birinin diğerini işgal ve ilhak etmesi ya da ona 
ait bir kısım toprakları ele geçirmesi gibi bir durum sözkonusu değildir. Gerçekten halihazırda 
Ermenistan'ın Azerbaycana karşı topyekûn savaş ilan etmesi veya Dağlık Karabağ'ı ilhaka yel
tenmesi, gibi bir durum bulunmamaktadır. Bu nedenle, Dağlık Karabağ'da ve civarında çatı
şan taraflar arasında biran önce ateşkese varılarak, buna süreklilik kazandırılması ve soruna 
barışçı bir çözüm bulunması yönünde çaba sarfedilmektedir. 

Çatışmaların tırmanması üzerine gerek ikili gerek çok taraflı düzeydeki girişimlerimize 
yoğunluk verilmiş ve üst seviyelerde bazı temaslar yapılmıştır. Bu cümleden olarak, Sayın Baş: 

bakanımız 12 Mart günü ABD Başkanı George Bush ile bir telefon görüşmesi yapmış ve ABD 
Dağlık Karabağ konusunda bir açıklamada bulunmasını sağlamıştır. Nitekim, yoğun girişim
lerimizle başlatılan sürecin bir parçası olarak Dağlık Karabağ'da ateşkes ilan edilmiştir. 

Dağlık Karabağ'daki Ermenilere Ermenistan tarafından yardım edildiği yönündeki duyum
lar üzerine de, çok taraflı düzeyde yaptığımız girişimler neticesinde, AGİK Kıdemli Memurlar 
Komitesi (KMK)'nin 28 Şubat'ta Prag'da kabul ettiği karara "taraflara derhal silah ambargo
su uygulanması" şeklinde bir madde konulması sağlanmıştır. 

2. Ülkemiz ile Ermenistan arasındaki Markara sınır kapısı esasen kapalı durumdadır. 
Halihazırda bu kapıdan istisnaî koşullarda ve sadece insanî amaçlı ilaç ve gıda maddelerinin 
geçişine izin verilmektedir. Kapı bunun dışındaki tüm geçişlere kapalıdır. 

Sözkonusu sınır kapısının açılması, belirli koşulların sağlanmasından sonra Ermenistan 
ile ülkemiz arasında diplomatik ilişki kurulmasından sonra mümkün olabilecektir. 

Öte yandan, AGİK/KMK'nın 28 Şubat tarihli kararında belirtilen silah ambargosunun 
uygulanması için Hükümetimizce, hava sahamızdan bölgeye doğru uçan tüm kargo uçakları
nın yüklerinin kontrol edileceği ve bu amaçla uçakların havaalanlarımızdan birine teknik iniş 
yapmasının isteneceği açıklanmış ve bu doğrultuda hareket edilmeye başlanmıştır. Aynı dene
tim bölgeye karayolundan yapılan sevkiyatta da uygulanmaktadır. 

3. AGÎK/KMK'nın 28 Şubat tarihli kararı uyarınca taraflara silah ambargosu uygulan
ması için Hükümetimizce yoğun çaba gösterildiği ve bü yönde çeşitli kar&rların alındığı bir 
dönemde, Azerbaycana askerî araç gereç yardımı yapılarak sözkonusu ambargonun tarafımız
dan delinmesi, yukarıda belirtilen tutumumuzla çelişir ve bazı üçüncü ülkelerin Ermenistana 
açık ve yoğun bir şekilde silah yardımı yapmaları için mazeret olarak kullanılabilir. 

. 4. Dağlık Karabağ sorununun tırmanma gösterdiği günlerde Azerî makamlarından özel
likle ilaç ve gıda yardımı yapılması yönünde herhangi bir talep gelmemiştir. Ancak Hükümeti
miz diğer Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine olduğu gibi Azerbaycan'dan gelen istemleri karşı
lamaya çalışmakta ve bu ülkenin gerek duyduğu acil ilaç ve gıda yardımını Kızılay aracılığıyla 
sürdürmektedir. 

5. 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşması'nın üçüncü maddesi "tarafların, belirtilen 
sınırlar içerisindeki Nahçivan bölgesinin, sahip olacağı himaye hakkını üçüncü bir devlete asla 
terketmemek koşuluyla, Azerbaycan himayesinde Özerk bir bölge olması konusunda 
anlaşmışlardır' 'hükmünü içermektedir. 
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13 Ekim 1921 tarihli Kars Antlaşması ise "belirtilen sınırlar içerisinde olmak ÜzereTürki-
ye, Azerbaycan ve Ermenistan hükümetleri Nahçivan bölgesinin Azerbaycanm himayesinde özerk 
bir bölge olmasında anlaşmışlardır" hükmüne yer vermektedir. 

Sözkonusu antlaşmalarda açıkça ifadesini bulan bu hususun herkesçe bilindiği varsayıl
malıdır. 1921 Antlaşmalarına verdiğimiz önem, Ermenistan yöneticilerince de bilinmektedir. 
Bugünkü koşullarda Ermenistanın Nahçivana karşı askerî bir harekâta girişebileceği varsayı
mına dayanılarak önlem alınmasının bazı ters sonuçlar verebileceği de takdir olunacaktır. Öte 
yandan, Sayın Haydat4 Aliyev'in ziyareti sırasında imzaladığımız geniş kapsamlı protokol de 
Nahçivana ilgimizin yeni ve somut bir örneğidir. Bu ziyaret vesilesiyle Sayın Başbakan Kars 
Antlaşmasının geçerliğine atfettiğimiz önemi kamuoyu önünde özellikle.vurgulamışlardır. 

6. Halihazırda Türkiyenin Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile karayolu 
bağlantısı tran üzerinden sağlanmaktadır. îkinci bir seçenek olarak da bu irtibatın Gürcistan 
üzerinden gerçekleştirilmesi üzerinde durulmaktadır. 

Öte yandan, Nahçivan ile Azerbaycan, Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasında koridor
lar oluşturulmasının veya bunu gerçekleştirecek olan toprak değişiminin, Barış Konferansı top
lanıp, tarafların nihai çözüme ilişkin ilke tutumları ortaya konduktan sonra çeşitli opsiyonlar 
arasında sıralanabilecek ve bu aşamada üzerinde konuşulması erken bir formül olduğu düşü
nülmektedir. 

7.. Ülkemiz Dağlık Karabağ sorununa doğrudan taraf bulunmamaktadır. Ancak, Azer
baycan ile aramızda varolan ilişkiler ve kardeşlik bağları ile sorunun kuzeydoğumuzdaki Kaf
kasya bölgesinin barış ve istikrarını tehdit eden bir boyut kazanması bu uyuşmazlıkla yakın
dan ilgilenmemizi gerektiren en önemli iki unsurdur. 

Bu düşüncelerle Hükümetimiz, sorunun barışçı yollardan çözümü için büyük çaba harca
mış ve bu meyanda taraflar arasında derhal ateşkes sağlanması ile silah ambargosu uygulan
ması konularında ikili ve çok taraflı düzeylerde çeşitli girişimlerde bulunmuştur. AGİK/KMK'nın 
Dağlık Karabağ konusunda kabul ettiği 28 Şubat ve 14 Mart tarihli kararların görüş ve beklen
tilerimiz doğrultusunda oluşturulması için aktif bir politika izlenmiştir. 

Dağlık Karabağ konusunda AGİK bünyesinde düzenlenecek Barış Konferansına ülkemi
zin de katılmasının kararlaştırılmış olması, bu konuya gösterdiğimiz ilginin diğer AGİK üyele
ri tarafından da anlaşıldığının somut bir kanıtıdır. 

Sayın Kumbaracıbaşı'nın Yüce Meclis önündeki ifadelerinin bir bütün olarak değerlendi
rilmesi ile aynı söz veya cümlelerin tek başlarına eleştiri konusu yapamamalarının daha uygun 
olacağı görüşündeyim. Konuşma bir bütün olarak ele alınırsa, Hükümetin ve Yüce Meclisin 
bu konudaki duyarlığı ile uyum içinde olduğu görülecektir. Bu konunun, bunun ötesinde yan
lış anlamalara yol açabilecek şekilde tartışılmasında bir yarar görmüyorum. 

4. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, Türkiye ile Na/ıçivan arasında başkonsolosluk 
ve dinî ataşelik açılıp açılmayacağına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hİkmcl Çetin'inyazılı cevabı (7/88) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Hikmet Çetin tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.. 
Rıza Müftüoğlu 

Erzurum 
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1. Nahçivan, Erzurum'da Azerbaycan Devleti'ne bağlı bir Başkonsolosluk açmak için 
Türkiye'ye müracaat etmiştir. Bu müracaat ne zaman ve ne yönde cevaplandırılacaktır? 

2. Türkiye Nahçivana bir Başkonsolosluk açmayı düşünmekte midir? Eğer düşünmekte 
ise ne zaman gerçekleştirilecektir? 

3. Nahçivanın Türkiye'den burada bir dinî ataşelik açılması ve 20-30 tane de din görevli
si gönderilmesi yönünde bir talebi bulunmaktadır. Bu talep ne zaman ve ne yönde cevaplandı
rılacaktır? 

/ 
T. C. 

Dışişleri Bakanlığı 
Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 7.4.1992 

Sayı : SPLD/5900-1110-215 
Konu : Sn. R. Müftüoğlu'nun • / ' 

yazılı soru önergesi hk. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 19 Mart 1992 gün ve Kan.Kar.Md.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/88-1064/4280 sayılı yazılan. 
Erzurum Milletvekili Sayın Rıza Müftüoğlu'nun, Türkiye ile Nahçivan arasında Başkon

solosluk açılması ve Nahçivana din adamları gönderilmesine ilişkin olarak yazılı cevaplandı
rılması talebiyle tarafıma yönelttiği soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Sözkonusu cevabın Sayın Müftüoğlu'na iletilmesini müsaadelerine saygılarımla arzederim. 
Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 
31.3.1992 

Erzurum Milletvekili Sayın Rıza Müftüoğlu'nun Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 

1. Nahçivanın, Erzurum'da Azerbaycana bağlı bir Başkonsolosluk açmak için Türkiye'
ye müracaat ettiği yolunda Bakanlığım ilgili birimlerinde herhangi bir bilgi mevcut değildir. 

2. Türkiye Nahçivan'da bir Başkonsolosluk açmayı düşünmekte olup, konu hâlen Ba
kanlığım tarafından incelenmektedir, konuya Bakanlıkça olumlu yaklaşılmaktadır. 

3. Nahçivanın, Türkiyeden Nahçivanda bir Dinî Ataşelik açmasını ve buraya 20-30 din 
görevlisi göndermesini talep ettiği hakkında Bakanlığıma intikal etmiş bir bilgi bulunmamaktadır. 

5. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu 'ruın, Nahçivan-Türkiye arasındaki telekomünikasyon 
ağına ve uçak seferlerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yasar Topçu'nun yazılı cevabı (7/90) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Rıza Müftüoğlu 

Erzurum 
1. Nahçivanla Türkiye arasında iletişim güçlükle yapılabilmektedir. Bir telefon görüş

mesi için 24 saati aşan beklemeler sözkonusudur. Bunun için Nahçivanla Türkiye arasındaki 
iletişim ve telekomünikasyon ağının güçlendirilmesi için herhangi bir çalışma yapılmakta mı
dır? Eğer yapılmakta ise ne zaman sonuçlanacaktır? • •* 

2. önümüzdeki aylarda Nahçivan ile Türkiye arasında geliş-gidiş trafiğinin oldukça art
ması beklenmektedir. Bu trafiğe cevap verebilmek için Erzurum-Nahçivan arasında uçak se
ferleri düzenlenmesi yolunda herhangi bir çalışma var mıdır? 
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Ulaştırma Bakanlığı 21.4.1992 
Hukuk' Müşavirliği 

Hükmü : B.11.0.HKM.Ü.00.O0.00/525-127/338-14025 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi: 19.3.1992 gün ve Kan. Kar. Md. A. 010.6NS.0.10.00.02-7/90-1066 4282 sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Rıza Müftüoğlu'nun, Nahçivan-Türkiye arasındaki telekomü
nikasyon ağına ve uçak seferlerine ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Nahçivan özerk Cumhuriyeti ile Ülkemiz arasındaki telefon haberleşmesi; Azerbay
can radyolink sistemi üzerinden giden 1 adet Manuel devreye ilave olarak, Nahçivan'dan ülke
mize tek yönlü uzak mesafe tipi 1 adet telefon devresi ile sağlanmaktadır. 

Ülkemiz ile Nahçivan arasında direkt irtibatın sağlanması amacıyla, Nahçivan'a 1 adet 
uydu yer istasyonu ile 500 hatlık sayısal santral tesisi öngörülmekte olup, projenin uygulama
sına yönelik çalışmalara başlanılmış bulunmaktadır. 

2. Rusya Federasyonundaki Bağımsız Türk Cumhuriyetleriyle, Türkiye arasında hava ula
şımının sağlanması konusunda çalışmalar devam etmektedir. 

Bilindiği gibi Türkiye ile Azerbaycan ve Kazakistan arasında karşılıklı olarak tarifeli uçak 
seferleri başlamış bulunmaktadır. 

Diğer Türk Cumhuriyetlerinden de Türkiye'ye Charter seferler yapılmaktadır. 
Nahçivanla Türkiye arasında hava ulaşımı sağlanması Türkiye ile Azerbaycana bağlı Nah

çivan özerk Cumhuriyeti arasında 24.3.1992 tarihinde Ankara'da imzalanmış bulunan işbirli
ği Protokolünün 6 ncı maddesinde de yer almaktadır. 

THY'nın bu konudaki pazar değerlendirme araştırması devam etmektedir. 
iki ülke arasında yeterli yolcu potansiyelinin mevcut olması halinde sefer yapılması müm

kün görülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yaşar Topçu 

Ulaştırma Bakanı 

^ İ f f i B » — = •"-
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TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
66 İNCİ BİRLEŞİM 21 . 4 . 1992 Salı Saat : 15.00 

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) 

S E Ç İ M 

1. — (9/1) ve (9/3) Esas Nolu Meclis Soruşturması komisyonlarına üye seçimi 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

Q 



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 ismet 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, içtüzüğün 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 Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

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

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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

İL — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsck ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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 (10/19) 

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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

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

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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

16. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, izmir İlinin sorunlarım 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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 Asİltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanm 98 inci, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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, İçtüzüğün 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 etmek 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

25. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Incc'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/içtüzüğün 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

29. — Ankara Milletvekili 1. 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 1. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) 

; — n n ——-—: •—— — — 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI-

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şcndiller ve 10 arkadaşının, Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumunun yayınlan konusunda Anayasanın 98 nci, içtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyannea bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

33. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, Ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyannea 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, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca 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, İçtüzüğün 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. — İstanbul 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

42. — Bayburt Milletvekili Bahattih 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 alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin.önergesi (10/50) 

49. — İstanbul 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/52) 
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1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'm, Gökova Termik Santralına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/20) 

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

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

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

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

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

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

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

9. — 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) 

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

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

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

13. —Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, Afyon ili Bolvadin ilçe
sinin il olup olmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/64) 

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

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

— — Q — 
f tk) Trtiiyüöün .97 nr.i maddesi ııvnrınrn pfirii.rrrw.ri hir defa ertelenmiştir. 

http://pfirii.rrrw.ri


6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

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

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

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

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

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

*21. — 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) 

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

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

*24. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezeıi'in, Çekiç Güç'le ilgili bazı iddialara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/79) 

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

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

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

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

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

30. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinöğlu'nun, Artvin ilinde üniversi
te açılıp açılmayacağına ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi (6/86) 

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

32. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinöğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yer
leştirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 
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33. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Sivas Sağlık Meslek Lisesi 
öğrencilerinden birinin intihar ettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/89) 

34. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğ
radıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

35. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklarda
ki müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

47. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere ödenen para
lara ilişkin içişleri Bakanındari sözlü soru önergesi (6/104) 
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48. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Tavşanlı - Gediz - Si
mav ilçeleri ile Balıkesir bağlantısını sağlayacak karayoluna ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/105) 

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

50. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bayındırlık ve iskân Bakanlı
ğınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) 

51. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

61. —r Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'în, bir Devlet Bakanının sahibi olduğu 
Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sc\zlü soru önergesi (6/118) 

62. — 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 (6/1 î9) 

63. — 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) 

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

| ~ T o l _ . • •—; : 
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65. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş -
Göksün - Andırın karayoluna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/122) 

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

67. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/124) 

68. — Giresun Milletvekili Rasihı Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

69. — 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) 

70. — 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). 

71. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'uri, İstanbul - Küçükçekmcce Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128) ' • ' « , ' 

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

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

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

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

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

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

78. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 

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

80. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma ücreti 
alındığı iddiasına ilişkin Çabşma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 
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81. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

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

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

84. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatcpe Barajı'nın ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

85. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/142) 

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

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

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

89J — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Kara
yolu asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/146) 

9Q. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul İli Küçükçckmece - 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) , • 

91. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

92. — 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) 

93. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van İlinde geçici usta öğretici
lere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 

94. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, istanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

95. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 
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96. — Trabzon milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolla
rının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

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

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

99. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözül soru önergesi (6/156) 

100. —. Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri ti Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) -

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

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

103. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla il
gili Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/160) 

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

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

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

107. — istanbul 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) 

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

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

110. — 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) 
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111. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun.Diyarbakıf İli 
Dicle İlçesinde inşaatları yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/169) 

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

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

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

115. —T 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) 

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

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

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

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

120ı — 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) 

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

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

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

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

125. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 
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126. — 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) 

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

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

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

130. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

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

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

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

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

135. — 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) 

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

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

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

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

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

141. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen Ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 
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142. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcf nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ve Ycmliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

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

144. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

145. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

157. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertckin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 
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158. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertckin'in, Kütahya - Simav, Af-. 
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması 
vaatedilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/221) 

160. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın 
toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/222) 

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

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

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

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

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

166. — Karaman Milletvekili S. Osman Scvimli'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) 

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

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

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

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

171. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANlAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri • 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 
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172. —Karaman Milletvekili S. Osman Scvİmli'nin, Karaman - Ermenek ile Ka
raman - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/235) 

173. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

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

175. — 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) 

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

177/— 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) 

178. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

179. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'mn, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru , 
önergesi (6/242) 

180. — Bolu Milletvekili Abbas İriceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekâlet eden 
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243) 

181. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'in, bazı malların ithalinde alınacak ver
gi ye fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararma Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

182. — 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) 

183. — 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) 

184. — 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) 
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185. — 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) 

186. — Şanlurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Akçakale il
çesi Millî Eğitim Müdürlüğünde çalışan bazı personelin görevden alındığı iddiaları
na ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/249) 

187. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik 
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

188.'—Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

189. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

190. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

191. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

192. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, istanbul - Fcner'de ya
pıldığı iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

193. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) 

194. — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

195. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köp-
rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

196. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve almması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

197. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

198. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda-yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 
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199. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'ih, İstanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

200. — istanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, istanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

201. — 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) 

202. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcarı'ın, Başbakanlık danışman
larından birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklama
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

20 
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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) 

X 11. — 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) 

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) 
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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 tarilü : 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 Savcılar Kanunu, 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nun, 2461 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu ile 190 ve 270 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/333) (S. Sayısı: 49) (Dağıtma tarihi: 3.3.1992) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Avrupa'da Ortak 
Mermi İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/305), (S. Sayısı: 51) 
(Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

21. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonları 
Raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

22. — Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/345) (S. Sayısı: 54) (Dağıtma'tarihi: 23.3.1992) 

X 23. — Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma'nın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/313) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 10.4.1992) 

24. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 Tarihli ve 1076 
Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 Tarihli ve 2338 Sayı
lı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (0 Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı :-60) (Dağıtma tarihi : 14.4.1992) 

@() Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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