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II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR , 

1. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Anadolu liseleriyle özel okulların 
durumlarına ve Anadolu liselerine giriş sınav sorularının çalınmasına ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın cevabı 

2. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, hac ibadetini yerine getir
mek isteyen vatandaşlarımızın sıkıntılarına ilişkin gündem dışı konuşması ve Dev
let BakamEkrem Ceyhun'un cevabı 

3. — Tokat Milletvekili İbrahim Kumaş'ın, haziran ayında yapılacak ma
hallî idareler seçimlerine ve milletvekillerinin Meclise devam konularına ilişkin 
gündem dışı konuşması 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 399,405 

1.—Gürcistan Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çe-
tin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Erdal İnönü'nün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/470) < 399:400 

2. — Finlandiya'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir 
Köse'nin dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İbra
him Tez'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/471) 400 

3. — Mısir'a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/472) 400 

4. — Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın, dö
nüşüne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/473) 400:401 

5.—Norveç'e gidecek olan Ulaştıma Bakanı Yaşar Topçu'nun dönüşüne 
kadar, Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekillik etme- - . 
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/474) 401 

6. — Rusya Federasyonuna gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/475) 401 

7. — Rusya Federasyonuna gidecek olan Başbakan Süleyman DemirePin 
dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnö
nü'nün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/476) 401:402 

8. — Portekiz'e gidecek olan Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un dönü
şüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/477) 402 

9. — Rusya Federasyonuna gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur 
Kumbaracıbaşı'nın dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Mehmet Kahraman'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/478) 402 

10.—Rusya Federasyonuna gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'-
in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/479) 402:403 

11. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, (6/301) numaralı sözlü soru
sunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/39) 405 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ ^ 403 

1. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 21 arkadaşının, Ba
kanlıkta ve bağlı kuruluşlarında görevlendirdiği ve atadığı kişilerin yaptıkları 
usulsüz ihale ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle Devleti zarara uğrattığı id-

1 diasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse hakkında gensoru açıl
masına ilişkin önergesi (11/3) 403:404 

D) ÇEŞİTLİ İŞLER 405,434 
1. — Dilekçe Komisyonu ile Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda ba

ğımsızlara düşen l'er üyelik için yapılacak başvurulara ilişkin Başkanlık duyurusu 405. 
2, — (9/5) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Başkan, Baş-

kanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimlerini yapacakları gün, saat ve yere ilişkin 
Başkanlık duyurusu 405,434 

V. — ÖNERİLER 404 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 404 
1. — (11/3) esas numaralı gensoru önergesinin gündemdeki yer ve görüşme 

gününe ilişkin Danışma Kurulu önerisi 404:405 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 406,419 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 406,419 

1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 52 arkadaşının, Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme .Kurumu ile Aile Kurumuna tahsis edilmiş bulunari 
ödenekleri şahsî çıkarları için harcayıp Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Baka
nı Güler İleri hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/7) 406:416 

2. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 51 arkadaşının Devlet eski 
Bakanı Güler İleri hakkındaki yolsuzlukları örtbas ederek görevlerini kötüye kul
landıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ile Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcısı 416:419, 
Erdal İnönü haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/8) 419:432 

VII. — DİSİPLİN CEZALARI 419 
1. — Bursa Milletvekili Kadri Güçlü'ye, Denizli Milletvekili Hasan Kor-

mazcan'a hakaret ettiği, gerekçesiyle kınama cezası verilmesi 419 

. VIII. — SEÇİMLER 432 

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 432' 
1.— (9/5) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi 432:433 
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IX. — SORULAR VE CEVAPLAR 435 
• • ; 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 435 

1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya tli ve Tavşanlı İlçesi 
Endüstri Meslek Liselerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Top
tan'in yazılı cevabı (7/120) 435 

2. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, Bir Devlet Bakanına ait TEK-
ART adlı şirketle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın yazılı cevabı (7/126) 435:437 

3. —Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesi çok amaçlı 
liselerinin çeşitli sorunlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Top
tan'ın yazılı cevabı (7/134) 437:438 

4. — Kırklareli Milletvekili Cemal özbilen'in, Açıköğretim Fakültesi öğ- ^ 
rencilerinin sorunlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın 
yazılı cevabı (7/154) 438:440 

5. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atanan
larla 2547 sayilı (YÖK) yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyele
rine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı (7/192) 440:442 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 
İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İkitelli Organize Küçük Sanayi Bölgesi

nin, 1989 Mahallî Seçimlerinden sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesince plansız kabul edil
mesi nedeniyle yapılan yeni planlamanın, orada iş yapacak esnafı mağdur edeceğine; konuyla 
ilgili olanların bunu bir kere daha düşünmeleri gerektiğine ilişkin gündem dışı konuşmasına; 

Devlet Bakanı İbrahim Tez, İktidar olarak küçük sanayi işletmelerine büyük önem ver
diklerini; organize sanayi ile inorganize sanayi arasında rasyonel işleyen, sürekli ve sağlıklı bir 
bağın kurulması gerektiğini; küçük sanayi işletmelerinin modernleştirilmesi için Hükümetçe 
her türlü önlemlerin alınacağını; Bakırköy-İkitelli Sanayi Bölgesinin İstanbul Büyükşehir Be
lediyesi kararıyla küçük sanayi sitesi alanı olarak planlandığını belirterek; 

Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, 17 Mayıs Pazar günü New York'ta düzen
lenen "Türk Günü Yürüyüşü" ne, Refah Partisi Grubu olarak, bu geziyi manasız buldukları 
ve müsriflik kabul ettikleri için katılmadıklarına; Türkiye'nin, yurt dışında onurlu, ciddî ve 
çıkar hesaplarından uzak olarak tanıtılmasına kendilerinin de taraftar olduklarına; bu gezinin 
millî çıkarlarımız açısından bir skandal olduğuna; daha gerçekçi; ilmî ve daha masrafsız ola
rak bu tür gezilerin ilim adamlarınca yapılabileceğine ilişkin gündem dışı konuşmasına; 

Devlet Bakanı Akın Gönen, yapılan gezinin sadece tanıtım ve propaganda amacıyla ya
pılmadığını; yürüyüşün dışında, Türkologların ve tarihçilerin bulunduğu "Dünya Türkleri 
Konseyi" nce düzenlenen bir toplantıya da katıldıklarını, basında "skandal" olarak çıkan ha
berlerin asılsız olduğunu ve tanıtımın, amacına ulaştığını ifade ederek; 

Cevap verdiler. 
Balıkesir Milletvekili Sami Sözat da, Marmara ve Ege bölgelerinde hayvancılık yapanla

rın ve hayvansal ürünlerin üretimiyle ilgilenenlerin içinde bulundukları sıkıntılı duruma; ileri 
ülkelerden ithal edilen hayvan ve hayvansal ürünlerle Türkiye'de üretilen hayvansal ürünlerin 
rekabet edebilme imkânını ortadan kaldırdığına; Türk Standartlar Enstitüsünün, 3161 Sayılı 
Kanuna atıf yaparak çıkardığı gövde etleri standardının uygulanması sonucu hayvah üreticile
rin mağdur edildiğine ve bu yasa uygulamasının durdurulmasına ilişkin gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. 

Amerikan-Yunan Ticaret Odası tarafından Atina'da düzenlenecek "Yunanistan ve Yeni 
Avrupa" konulu toplantıya gidecek olan TBMM Heyetine, Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 
da iştirak etmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve, 

Genel Kurulun 14.5.1992 tarihli ve 77 nci Birleşiminde okunmuş bulunan ve bastırılıp da
ğıtılan (9/7) Esas Numaralı İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 52 arkadaşının Devlet 
eski Bakanı Güler İleri hakkındaki Meclis Soruşturması önergesinin gündemin "özel Gün
demde Yer Alacak İşler" kısmının birinci sırasına; (9/8) Esas Numaralı Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazcan ve 51 arkadaşının Başbakan Süleyman Demirel ile Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Erdal İnönü haklarındaki Meclis soruşturması önergesinin 2 nci sırasına alın
masına, her iki önergenin, Anayasanın 100 üncü maddesine göre Meclis Soruşturması açılıp 
açılmaması konusundaki görüşmelerinin Genel Kurulun 26.5.1992 Salı günkü Birleşimde ya
pılmasına, 
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Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 
39 uncu sırasında yer alan 83 Sıra Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü ile Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kuruluş ye Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Törerle Mücadele Kanununun Bazı Hü
kümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısının, bu kısmın 5 inci sırasına, 5 
inci sırasında yer alan 70 Sıra Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka-

, nun Tasarısının 6 ncı sırasına, 33 üncü sırasında yer alan 76 Sıra Sayılı Eğitim ve öğretim Hiz
metleri Sınıfı Personelinin Ek Ders Saat Ücretlerine Dair Kanun Tasarısının 7 nci sırasına, 
20.5.1992 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 85 Sıra Sayılı 4.11.1981 
Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin 8 inci sırasına 48 saat geçmeden alınması ve bu dört kanun tasarı ve teklifinin görüş
melerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına, gerektiğinde saat 24.00'den 
sonra da çalışmalara devam olunmasına ilişkin Danışma Kurulu önerileri ile, 

Türkiye genelinde 341 seçim çevresinde yapılacak olan Mahallî idareler ara seçimlerine 
milletvekillerinin katılımını sağlamak amacıyla Genel Kurul çalışmalarına 2 Haziran 1992 Salı 
gününden itibaren 8 gün ara verilmesine ilişkin DYP ve SHP Grupları müşterek önerisi ve, 

(9/1) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına ara vermesi veya tatile girmesi halinde de çalışabil
mesine ilişkin tezkeresi; 

Kabul edildi. . 
Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 7.8.1991 Tarihli ve 442 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne (1/198) (S. Sayısı : 62), 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yar

gılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, 
Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümleri

nin Yürürlükten Kaldırılmasına (1/390) (S. Sayısı : 83), 
Dair Kanun tasarılarıyla, ; 

Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması (1/367, 2/22, 2/200), 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 31.7.1970 Tarih ve 1327 Sayılı Kanunla Değişik 

176 ncı Maddenin Değiştirilmesi (1/337) (S. Sayısı :76), 
Hakkında Kanun tasarılarının ve, 

4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifinin (2/109, 2/201, 2/202) (S. Sayısı : 85), 

Yapılan görüşmelerden sonra, kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine ilişkin 
18 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(1/15) (S. Sayısı : 61), 

ilgili komisyon yetkilisi, 
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211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 47 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 
70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 469 Sayılı ICanun Hükmünde Kararname ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları (1/312, 1/314) (S. Sayısı : 68), 

3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 429 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu (1/190) (S. Sayısı : 73) 

Raporlarının görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri ve Hükümet temsilcisi Genel Kurul
da hazır bulunmadıklarından ertelendiler. 

26.5.1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 21.21.de son verildi. 

Fehmi Işıklar 
Başkanvekili 

Mehmet Cemal Oztaylan Cengiz Üretmen 
Balıkesir Manisa 

• Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
22 . 5 . 1992 Cuma 

Teklifler 
1. —Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 3.6.1949 Tarih ve 5422 Numaralı Kurumlar 

Vergisi Kanununun 7 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/350) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.5.1992) 

2. — istanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 21.3.1992 Tarih ve 3787 Sayılı Bazı Kamu, 
Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/351) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 14.5.1992) 

3. — İstanbul Milletvekili Kadir Ramazan Coşkun ve 2 Arkadaşının, 25.8.1971 gün ve 
1475 Sayılı İş Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/352) (Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.5.1992) 

4. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar 
Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/353) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.5.1992) 

5. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2821 Sayılı Sendikalar Kanununun 29 uncu 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/354) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.5.1992) 

6. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, Seydişehir İlçesinin İl Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi (2/355) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 14.5.1992) 

7. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa Bir 
Ek Madde İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi (2/356) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.5.1992) 

8. — Bolu Milletvekili Avni AkyoPun, Bir İlçe ve Düzce İlinin Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/357) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.5.1992) 

9. — Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar'ın Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı Hak
kında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna 1 Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/358) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına (Baş
kanlığa geliş tarihi : 22.5.1992) 

Tezkere 
1. — Diyarbakır Milletvekili Fehmi Işıklar, Siirt Milletvekili Zübeyir Aydar, Batman Mil

letvekili Adnan Ekmen, Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever, Mardin Milletvekili Ahmet Türk, 
Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş, Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç, Diyarbakır Mil
letvekili Leyla Zana, Batman Milletvekili Abdülkerim Zilan, Şırnak Milletvekili Mahmut Alı-
nak, Van Milletvekili Remzi Kartal, Muş Milletvekili Sırrı Sakık, Diyarbakır Milletvekili Mah
mut Uyanık, Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer, Diyabakır Milletvekili Hatip Dicle, Mardin 
Milletvekili Mehmet Sincar, Mardin Milletvekili Ali Yiğit, Şırnak Milletvekili Selim Sadak, 
Muş Milletvekili Muzaffer Demir, Şırnak Milletvekili Orhan Doğan, Adıyaman Milletvekili 
Mahmut Kılınç ve Siirt Milletvekili Naif Güneş'in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/462) (Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu 
Karma Komisyona) (Komisyona geliş tarihi : 2.4.1992) 
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25.5.1992 Pazartesi 

Raporlar 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallı
ğı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında yatırımların karşılıklı Teş
viki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sayısı: 88) (Dağıt
ma tarihi : 25.5.1992) (GÜNDEME) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İmzalanan Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/316) 
(S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) (GÜNDEME) 

4. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı Genel
kurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma 
tarihi : 25.5.1992) (GÜNDEME) 

5. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, 
Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Memurlar ile Di
ğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 
No.Iu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) (GÜNDEME) 

6. — Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve İs
tanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu ve 33 Arkadaşının, 27.5.1988 Tarih ve 3461 Sayılı Türkiye 
Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komis
yonu Raporu (1/380, 2/163) (S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) (GÜNDEME) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Ver
gilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/296) 
(S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) (GÜNDEME) 

8. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/387) (S. Sayısı: 94) (Dağıtma tarihi: 25.5.1992) 
(GÜNDEME) 

9. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun. Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/207) (S. Sayısı : 95) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) (GÜNDEME) 

10. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. Sayısı : 
98) (Dağıtma tarihi ; 25.5.1992) (GÜNDEME) 
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11. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik kapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) 
(Dağıtma tarihi : 25.5.1992) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergesi 

1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hastalıkları Has
tanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kontrolü yaptırıldığı 
iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) (Başkanlığa geliş, tarihi : 
15.5.1992) * 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Çetinkaya davasından yargılanan sanıkla
rın Sağmalcılar (Bayrampaşa) Cezaevinde Çevik Kuvvet mensupları tarafından dövüldüğü id
dialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/197) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.5.1992) 

2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kurban deri ve bağırsaklarının toplan
masına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/198) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.5.1992) 

3. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, bir devlet memurunun DYP Genel Mer
kezinde sekreterya hizmeti gördüğü iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/199) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 15.5.1992) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Yüksek öğretim Kurulu (YÖK)'nun Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılacak bir araştırmayla ilgili olarak üniversite rektör
lüklerine gönderildiği iddia edilen bir yazıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/200) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.5.1992) 

5. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın, iki vatandaşın evlerinden alındıktan sonra 
güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/201) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 18.5.1992) 

6. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın, Mardin İli, Midyat tlçesi, Çalpınar Köyün
den bir grup vatandaşın öldürülmesi olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/202) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.5.1992) 

7. —Ankara Milletvekili Salman Kaya'nın, emniyet güçleri ile yasa dışı örgütler arasında^ 
ki mücadelede "yargısız infaz" yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/203) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.5.1992) / 

26 . 5 . 1992 Salı 

Tezkereler ^ 
, • • • / - • ' • • 

1. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/465) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.5.1992) 

2. — Kocaeli Milletvekili İsmail Amasyalı'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/466) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.5.1992) 

ı • : • • • . • ' • . . . • ' . • ; • • . ' . . ' 
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26 . 5 . 1992 Sölı 

Tezkereler 

3. —r İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/467) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.5.1992) 

4. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/468) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.5.1992) 

5. — Muğla Milletvekili trfettin Akar'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/469) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.5.1992) 

Raporlar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 

ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ye Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayısı: 86) (Dağıtma tan
la : 26.5.1992) JGÜNDEME) 

2.— Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 59 Sayılı Ulus
lararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) (S. Sayısı: 96) (Dağıtma tari
hi : 26.5.1992) (GÜNDEME) 

3. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve "Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları rakorları 
(1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) (GÜNDEME) 

4. — İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri 
Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/266) (S. 
Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) (GÜNDEME) 

5. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesine Üçlü Danışma Hak
kında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/267) (S. Sayısı: 101) 
(Dağıtma tarihi : 26.5.1992) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam Hatip Lisesi 

öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 
(Başkanhğa geliş tarihi : 21.5.1992) 

2. —Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında bazı ba
sın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 21.5.1992) 

3. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Vergi affı olarak bilinen Yasadan 50 mil
yon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/325) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.5.1992) 
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4. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerinde Elçi
likten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/326) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.5.1992) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Yoncalı Kaplıcalarında açılmış olan 

Fizik Tedavi Hastanesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/204) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.5.1992) 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Gençlik Haftasında bir grup başörtülü 
öğrencinin bayrak seromonisine alınmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/205) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.5.1992) 

3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Tavşanlı, Kütahya-Gediz-Simav ve 
Kütahya-Bahkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/206) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.5.1992) 

4. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Devletin kömür politikasına ve Türkiye Taş
kömürü Kurumuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/207) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 22.5.1992) 

5. —Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nuri, Ankara Ticaret Borsasında "Hububat 
Borsası"nın oluşturulmadığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/208) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.5.1992) 

Gensoru Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 21 arkadaşının, Bakanlıkta ve bağlı 

kuruluşlarında görevlendirdiği ve atadığı kişilerin yaptıkları usulsüz ihale ve hukuk dışı uygu
lamaları nedeniyle Devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir 
Köse hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açıl
masına ilişkin önergesi (11/3) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.5.1992) 

o 
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•—' BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Bnşkanvckili Yılmaz Hocnoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Cengiz Üretmen (Manisa) 

• o 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 80 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
J, — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Anadolu liseleriyk özel okulların durumlarına ve Anado

lu liselerine giriş sınav sorularının çalınmasına ilişkin gündem dışı konuşması ve Millî Eğitim Bakam 
Koksal Tbptan'ın cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istemleri vardır. 
İlk olarak, Anadolu liseleri sınavları ve özel okul ücretleri konusunda, Afyon Milletvekili 

Sayın Gaffar Yakın'a söz veriyorum. 
Buyurun. ' 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özel okulların ücretle
ri ve bir haftadır yaşamakta olduğumuz Anadolu liseleri imtihanlarındaki skandalla ilgili ola
rak huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Hepinizin bildiği gibi, 21 inci asır, bilim ve teknoloji asrıdır ve bu asır da, ferdin değerinin 
arttığı, fertlerin özellik kazandığı bir çağ olacaktır. Bu gerçekten hareket eden veliler, 21 inci 
asırda çocuklarını daha iyi yetiştirebilmek için, daha iyi eğitim almaları ve gelecekte daha güç
lü olmaları için özel okullara vermek zorunda kalmışlardır. Tüm velilerin arzusu, çocuklarının 
daha iyi yetişmesi ve gelecekteki hayat mücadelesinde daha güçlü olmasını sağlamaktır. 

Devlet okullarının içinde bulunduğu durumdan dolayı, Millî Eğitim Bakanlığı, daha iyi 
bir eğitim verebilmek için, Anadolu liseleri modelini ortaya koyarken, 1980'Ii yıllardan sonra 
da özel okulların sayısı hızla artmıştır. Şu anda 150 özel ilkokul, 424 özel orta ve lise vardır 
ve bu okullarda 150 bine yakın gencimiz tedrisat görmektedir. 

Anadolu liselerinin sayılarının birdenbire artırılması ve yaygınlaştırılmasıyla birlikte, fi
nansman sorunundan dolayı yeterli imkân ayrılamadığı için, yeterli eğitimi verebilecek öğret
menler, maalesef bulunamamış ve bu okullarda istenilen düzeyde eğitim gerçekleştirilememiştir. 

Diğer taraftan, özel okulların tamamının istenilen düzeyde olduğu da söylenemez. Özel 
okulların bazıları gerçekten çağdaş ve istenilen düzeyde eğitim verirken, birçoğu da sadece bu 
işi bir kâr kapısı olarak görmekte ve istenilen düzeyde eğitim verememektedir. Bu bakımdan, 
Millî Eğitim Bakanlığı, Bir taraftan Anadolu liselerinin eğitim seviyesini yükseltmek ve bunu 
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Anadolu'ya yaygınlaştırmakla, diğer taraftan da özel okulların -sıkı bir kontrol altında- eği
tim, araç ve gereç standartlarını sağlamakla sorumludur. 

Diğer bir husus, hemen hemen her yıl tartışma konusu olan özel okulların ücretleri konu
sudur. Eski yıllarla kıyaslandığında, hemen hemen her yıl yüzde 100'Iere varan zamlar yapıl
maktadır. Serbest piyasa ekonomisi zihniyetinde, bırakalım, istediği gibi piyasa ekonomisinin 
kuralları işlesin dediğinizde, hazırlık sınıfına başladıktan sonra o liseyi bitirme mecburiyetinde 
olmanızdan dolayı o liselere mahkûm kalmaktasınız. Bugün önerilen yüzde 100'e varan zam
larla birçok okulda eğitim ücreti iki katına ulaşmaktadır. Amerikan Robert Kolejinde 14 mil
yon lira olan eğitim ücreti, bu yıl 20 milyonun üzerinde; Şişli Terakki Lisesinde 11 milyon lira 
olan eğitim ücreti, 20 milyon lira; Alman Lisesinde 10 milyon olan eğitim Ücreti, 17 milyon 
olarak önerilmektedir; yani yaklaşık olarak yüzde 100 zam önerilmektedir. / 

Birçoğumuzun çocuğu özel okullara gitmektedir. Bu ücret zammını, bu okullardaki öğ
rencilerin velileri karşılayabilecek durumda mıdır? Son birkaç haftalık gazeteleri okursanız ço
cuklarının özel okul parasını veremeyen bir velinin nasıl intihar ettiği haberiyle karşılaşırsınız. 
O zaman, Millî Eğitim Bakanlığının, özel okulların gerek eğitim, gerekse fiyatlandırma mese
lesini dalgalanmaya bırıkmayıp, ciddî kriterlere oturtması gerekmektedir. Bu kriterler daha önce, 
enflasyon artı yüzde 10 kâr payı olarak denenmiş; fakat, bu da işlememiştir. 

Özel okullar, kâr getiren müesseseler ve özel okula çocuklarını gönderen veliler de, yolu
nacak kazlar olarak görülmemelidir. 

Çoğu vakıf türünde olan bu işletmelerin, vergiden muaf olduğu, vergi ve kira vermediği 
malumunuzdur. O zaman, devletimiz, okutmakla yükümlü olduğu 150 bine yakın çocuğumu
zun bir kısım eğitim ihtiyaçlarını üzerine aldığından dolayı, gerek KDV indirimiyle, gerekse 
Fransa'da olduğu gibi, birtakım eğitim masraflarını subvanse etmek yoluyla veya velilerin yap
makta oldukları masrafların vergiden düşürülmesiyle, özel okullarda okuyan öğrencilere ve ve
lilere yardımcı olmalıdır. 

Diğer bir husus -bu konuda Millî Eğitim Bakanlığında daha önce yapılmış çalışmalar da 
var- Anadolu lisesi seviyesindeki bir eğitimi alabilmek için birçok veli çocuklarını bu okullara 
göndermek istemektedir. Son imtihanda da görüldüğü gibi, 16 bin öğrenci alınacak olan Ana
dolu liselerine 216 bin öğrenci müracaat etmiştir. Velilerin katkısı sağlanmak suretiyle ve çağı
mızın yönetim modeli olan, velilerin de okul yönetimine iştirakiyle gerçek manada Anadolu 
liselerinin sayısınryükseltmek, Türk gençlerinin geleceğe iyi hazırlanmaları yolunda atılacak 
iyi bir adım olacaktır. Yani, okul aile birliklerinin hem finansmanında hem de yönetime aktif 
olarak katıldıkları bir model, eğitimimizin seviyesini daha da yükseltecektir. Bunun gelişmele
rini göreceğiz. 

Diğer bir husus, her şey, Cumartesi günkü Hürriyet Gazetesinde "Müthiş skandal iddiası" 
başlığıyla başlayan bir haberle başladı. Haberi okuyorum : "iptal mi edilecek? 214 bini aşkın 
öğrencinin yıllardır hazırlandığı, ailelerin milyonlarca lira harcama yaptığı Anadolu Liseleri 
Sınav Sorularının çalındığı ve para karşılığı satıldığı iddiası ortalığı karıştırdı" Şimdi hepimi
zin çocuğu olduğu için bir Anadolu lisesine veya özel okula gitmek için 3 üncü sınıftan itiba
ren nasıl hazırlanıldığı ve ne kadar masraf yapıldığı, çocukların ve ailelerin nasıl bir stres içeri
sinde üç yıl geçirdikleri hepinizin malumudur. 

Pazar günü bomba patlıyor : "Yılın Gazetecilik Olayı" diye lanse edilen birinci başlıktan 
sonra, "Bunun hesabını kim verecek?" şeklinde ikinci bir başlıkla haber duyuruluyor. 
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Ve "Hürriyet, yılın gazetecilik olayını gerçekleştirdi" "Anadolu Liseleri Sınav Kitapçığının 20 
milyon liraya satıldığı iddialarını araştırarak kitapçığı sınavdan bir gün önce elde etti." Yine 
aynı sayfadan bir başka yazı: "Binlerce ilkokul son sınıf öğrencisi, dün gözyaşlarına boğuldu. 
Anneler, babalar perişan oldu. Aylar süren emekler uçtu gitti, hayaller yıkıldı. Minik öğrenci
lerle velileri, üzüntü ve öfke içinde 'Bakan istifa' diye haykırdı." (DYP sıralarından "Sadede 
gel sesleri) Sadede geliyorum; yalnız, rahatsız olmayın. 

SAÎT KEMAL MİMAROĞLU (Ankara) — Gazete okumaya mı çıktın oraya? 

GAFFAR YAKIN (Devamla) — Diğer haberde gene, "Görülmemiş bir rezalet" olarak 
lanse edildi ve ben 1960'Iı yıllardan beri takip ediyorum, hakikaten bu çapta büyük bir skan
dal tarzında bir imtihan olmadı. 

Yine gazeteden okuyorum : "Çocuklar perişan. Çocukların üç yıldan beri sınav için ça
lıştığını belirten aileler, '4 Haziranda yapılacak sınavda aynı durumun yaşanmayacağını nasıl 
garanti edebilirsiniz? Devlet 100 soruya sahip çıkamadı mı? Bu çocuklar daha ne kadar stres 
içerisinde yaşayacaklar?' Çocukların, bu sınav nedeniyle küçük yaşta güvensizlikle tanışmala
rından üzüntü duyduğunu dile getiren veliler, 'Maddî manevi kaybımız çok büyük; Bakanlık 
bunu nasıl telafi edecek?' diye sordular.:." 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Gazeteleri biz de okuyoruz. 

GAFFAR YAKIN (Devamla) — Olayları hatırlamanız için gayret gösteriyorum. 

HAYRİ DOĞAN (Antalya) — Bunları biliyoruz. 

GAFFAR YAKIN (Devamla) — Çok iyi. 

Cumartesi günü sabahleyin bu haber Sayın Bakana iletildiğinde, Sayın Bakan, dış Türk 
devletlerinin bakanlarıyla olan toplantısı nedeniyle İstanbul'a geçer. İmtihanın iptali daha sonra 
gerçekleştirilir. 

Gene bir haber : "50 milyar boşa gitti." Diğer bir haberde ise, ÖSYM'ye ve gözetmenlere 
verilecek olan para nedeniyle yeni yapılacak sınavın bedelinin devlete 8,3 milyara patlayacağı 
belirtiliyor. 

Şimdi, gerek öğrenciler gerekse veliler tedirgin vaziyetteler. Aileler ve öğrenciler tekrar ay
nı stresi yaşamak zorundalar, 15 gün daha eklenmiştir. Hepimizin de çocuğu olduğu için, bu 
havayı yaşadığımız için bu stresin nasıl olduğunu bilmekteyiz. 

Gene, Volkan Sarıkal isimli bir çocuk diyor k i : "Babacığım sorular nasıl çalınır? Devleti
miz Hükümetimiz nerede?.." Daha ilkokul 5 inci sınıfa gidiyor. "Bunların içinde hiç mi na
muslusu yok; bari içlerinden bir tane namuslu çıksa da, sınav olmadan haber verseydi. Biz 
de bunu duymasaydık... Ya yine çalarlarsa?.. Bu sefer ortaya çıkmazsa?.. Ben yeni sınavda 85-90 
net yaparım; ama, artık içimi korku sardı, iki yıldır çektiğim stres bir kat daha arttı..." 

Bir doktorumuz da bu sınavla ilgili olarak, yedi öğrencinin ve iki anne babanın stresten 
dolayı tedavi altına alındığını belirtiyor. 

BAŞKAN—: Sayın Yakın, toparlamanızı rica ediyorum. 

GAFFAR YAKIN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Şimdi veliler ve aileler soruyorlar : "Devlet nerede, Hükümet nerede?.." Bu, küçücük ço
cukların kafasınua... Hamdi Türkmen isimli bir yazarımız bir yazısında, "Kızımı sınava sok
mayacağım. Bu bir rezalet. Ben bir veli olarak bu rezaleti kızıma nasıl anlatacağım? Şimdi bu 
çocuklardan nasıl dürüst olmalarını isteyeceğiz? Söyleyemedim..." diyor. 

— 387 — 



T.B.M.M. B : 80 26 . 5 . 1992 0 : 1 

Bugün Bakanlıkta çıkan diğer bir haber: "Burada çalışanlardan birisinin kızı 1987 yılın
daki imtihanda birinci gelmiş..." 

Sonuç olarak : Çocuklar, -bunu inkâr etmemiz mümkün değildir- ve aileler perişan ol
muş; yapılan bir yığın masraf boşa gitmiştir. 

Bakın, size bir misal vereyim : Yeğenim, sırf, iyi bir öğretmenden ders alabilmek için iki 
yıldır İstanbul'da kalmayıp, Gebze'de oturuyor ve bu olaydan dolayı büyük bir sıkıntı içerisine 
girdiler. 

Sayın Bakan, bu kursları veren öğretmenlerin bir saatlik ders ücretleri inanın 100 bin lira
dan daha fazla... Aileler perişan durumdadır... Malî kayıplar ise, sizin çok hassas olarak üze
rinde durduğunuz LİMME projesindeki malî kayıplarla kıyaslanabilecek derecede mi bilemi
yorum?.. Malî kayıplar konusunu siz çok hassasiyetle izliyorsunuz ve bu, bizlerin büyük bir 
takdirle takip ettiğimiz bir durum. 

Velilerde olsun, öğrencilerde olsun, Millî Eğitim Bakanlığına olan güvenç ve inanç sarsıl
mıştır. Bu olaylar olup bittikten sonra birtakım mazaretler, bahaneler uydurmak son derece 
kolay. Gazetelerde de gördüm : "CIA'nın bile birtakım evrakları çalınabiliyor. Teftiş kurulları
na havale ettik; teftiş kurullarımız bu işi çözecektir. Olur böyle vakalar, teftiş kurullarımız bu 
tip işleri yakalar" denebilir, "siyasî komplo" denebilir, birtakım demagoji oyunları yapılabi
lir; ama, insanlarımızın vicdanlarındaki hükümleri değiştirebilmek biraz zordur. 

BAŞKAN — Sayın Yakın, toparlamanızı rica ediyorum. 

GAFFAR YAKIN (Devamla) — Sayın Bakan, Şeniz Yurtman ismindeki bir yazarımız di
yor k i : "Anadolu liseleri sınav skandali, bardağı taşıran son damla oldu. Bu göreve getirildi^ 
ğinde içtenlikle deneyimli bir politikacı, millî eğitimimizi aşırı uçlardan, başı bozukluklardan 
arındırır, işleri rayına oturtur demiştik; ama ne var ki..." diye devam ediyor, okuduğunuz için 
gerisini tekrarlamak istemiyorum. > v 

Eğitim devamlıdır, eğitim beşikten mezara kadar deyam eder ve zaman zaman hepimiz 
birtakım fazilet imtihanlarından geçeriz. Bugün için devlete ve Hükümetimize karşı güveni sar
sılan veliler ve öğrencilere öğretebileceğimiz en büyük derslerden birisi şudur : Başarı veya ba
şarısızlıktan, o birimin en büyük amiri sorumludur. Bu dersi şu anda öğretme görevi siz Sayın 
Bakana düşmüştür. Kim ne derse desin, ne bahane uydurursa uydursun, bu bir başarısızlıktır, 
skandaldir, rezalettir ve bir millî şairimizin dediği gibi, "Ayrıldık izzet-i ikbal ile bab-ı 
hükümetten" deme sırası ve imtihanı size gelmiştir. 

Beni dinlediğiniz için hepinizi en derin hürmetlerimle selamlıyorum efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yakın. 

Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan'a 
söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Bartın) — Sayın Başkanım, değerli arka
daşlarım; Sayın Yakın'a, konuyu Yüksek Heyetinizin önüne getirme imkânı verdiği için teşek
kür ediyorum. 

Hepinizin takip ettiği olayları kısaca özetleyip, bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. 
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önce, özel okul ücretleriyle ilgili Sayın Yakın'ın temas ettiği hususa kısaca ben de temas 
edeyim. 

Bildiğiniz gibi, özel okul ücretleri Bakanlık tarafından tespit edilmiyor. Bunlar serbest bı
rakılmıştır, serbest piyasa kuralları çerçevesinde kendiliğinden oluşuyor ve bu bizim Hüküme
timiz zamanında getirilmiş bir husus da değildir. Nasıl devralmışsak, uygulama öyle devam 
etmektedir. Ancak, özel okul ücretlerinin makul bir düzeyde tutulması için, kişisel çabayla, 
elimden ne gelirse, yapmaya çalışıyorum. 

özel okul sahipleriyle yaptığım müteaddit toplantılarda, ücretleri makul düzeyde tutma
larını; gerekiyorsa, ekonominin, bu sene içerisinden geçmiş olduğu dar boğazı dikkate alarak, 
ödeme güçlüklerini dikkate alarak, zarar etmeyi de göze almalarını; bu sene bu fedakârlığa 
katlanmazlarsa, önümüzdeki yıl okullara öğrenci bulmakta zorluk çekebileceklerini ve kendi
lerine bizim de yardımcı olmaya çalışacağımızı ifade ettim. 

Okul ücretlerinden KDV alınmaması için birtakım çalışmalarımız var. Onun önümüzdeki 
günlerde sonuçlanması halinde, ilan edilen ücretlerde önemli bir miktar indirim yapılabileceği
ni umuyorum. O çalışmalarımız sürmektedir; ama, onun dışında, Türkiye'de, biz, özel okul-
culuğu teşvik ediyoruz; çünkü, okullaşma içerisinde, özel okulculuğun oranı bizde çok düşük
tür, sadece yüzde Her dolayındadır. Bunun yükseltilmesi gereğine inanmaktayız; çünkü, bu 
ne kadar çok yükselirse, devletin kendi okullarına ayırabileceği kaynak, o kadar daha fazla 
olacaktır ve devlet, kendi okullarında eğitim ve öğretim düzeyini daha yükseltme imkânını bu
lacaktır. Ancak, özel okulların çoğalması da, buralara gidecek olan öğrencilerin ailelerinin ge
lir düzeyinin yükselmesiyle mümkündür. Yani, bütün bu dengeleri, ancak ekonominin genel 
çerçevesi ve dengeleri içerisinde değerlendirmek mümkün. Türkiye'de gelir düzeyi düşük kal
dığı sürece, ekonomideki sosyal bozukluklar devam ettiği sürece, ne özel okul yapmak müm
kündür, ne de buraya öğrenci göndermek mümkündür. O nedenle, sadece bizim, Bakanlık ola
rak birtakım kriterler koymamız, ücret zamlarını mutlak anlamda aşağıya çekmeye çalışma
mız, sorunu çözmüyor, önemli olan, buralara daha çok öğrencinin gitmesini sağlamaktır; bu
ralara daha çok öğrencinin gitmesini sağlayabilmek için de, genelde, ekonomide birtakım iyi
leştirici önlemleri almaktır. Buna rağmen, dediğim gibi, bu sene, ücretlerin makul bir düzeyde 
artmasını sağlamaya yönelik çalışmalarımız sürmektedir; bundan sonra da birtakım önlemler 
almaya çalışacağız, kendilerini ikna etmek suretiyle ve okul ücretlerinde KDV'yi, mümkün ol
duğu kadar, aşağıya çekmek suretiyle... 

Anadolu liseleriyle ilgili gelişmeler, kısaca, şöyle oldu : Sayın Yakın'ın ifade ettiği gibi, 
cumartesi günü, Hürriyet Gazetesi, soru kitapçıklarındaki birtakım soruları neşretti; bizim de 
o anda haberimiz oldu. O nedenle, "bari daha önce iptal edilseydi" gibi bir iddianın içerisinde 
olmak mümkün değil; daha evvel onu bilecek durumda değildik. Haberi öğrenir öğrenmez, 
Bakanlık müfettişlerini gazeteye gönderdik; saat 10.00 - 10.30 sularında, gerçekten, gazetenin 
elinde, bizim o gün sınavlarda kullandığımız soru kitapçığının bir örneğinin olduğunu müfet
tiş arkadaşlarımız tespit ettti ve yaklaşık bir saat sonra da, arkadaşlarımla istişare ederek, sı
navların iptal edilmesine karar verdik. 

önümüzde üç tane seçenek vardı : Birincisi, bu yayına rağmen, bizim bu tespitimize rağ
men, yapılan sınavları geçerli sayabilirdik; ikincisi, bizim aldığımız kararı alır, sınavları iptal 
ederdik; üçüncüsü, bu sene Anadolu liselerine öğrenci almazdık. Bana göre, verdiğimiz karar 
en doğru karardır. Bu sınavları geçerli sayamazdık, bu kadar olan bitenden sonra... 

"Devlet bunu saklayamıyor mu?.." 
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Değerli arkadaşlarım, ben demagoji yapmayı hiç sevmem; ama, size zincirini kısaca an
latmak istiyorum. Bizim, Beşinci Akşam Sanat Lisesinde öğretmen arkadaşlarımız -ki, öğret
men arkadaşları oraya da ben tayin etmiş değilim- deneyimli arkadaşlarımız; sorular hazırlar
lar; bu sorular, yine orada bulunan bir soru bankasına yüklenir. Sınavdan önce, bu soru ban
kasından, kaç tane soru sorulacaksa yapılacak olan sınav için, alınır, matbaadaki arkadaşlara 
verilir ve o andan itibaren matbaada çalışanlarla, dışarının ilişkisi kesilir. Soru kitapçıkları içe
ride basılır. Soru kitapçıklarının gönderileceği sınav merkezinin uzaklığına göre, bu kitapçık
lar oradan çıkarılır, Bakanlık görevlileri aracılığıyla ve mühürlü torbalarla gönderilir. İlgili mer
kezlerde, bir heyet tarafından bunlar teslim alınır ve öbür gün sabahleyin, sınav yerlerine gö
türülür. . * 

Bu zincir içerisinde pek çok insanı kullanmak zorundasınız. Bu pek çok insanın girdiği 
devrede, olmaması lazım gelen şeyler olabilir... Oldu... Bunun, neden olduğunu, belki zaman 
içerisinde tespit etmek mümkün olacaktır. Ancak, gazetenin iddia ettiği bu soruların satıldığı
na dair henüz elimize somut bir belge ve bilgi geçmedi. Ancak, konunun araştırılması bizim 
tarafımızdan da yapılmaktadır; ayrıca, Ankara Cumhuriyet Savcılığına da başvurduk, Cum
huriyet Savcılığının da bu konuyu araştırmasını istedik. 

Bunun dışında, bu yerde görev yapan yönetici arkadaşları, geçici bir tedbir olarak -
müfettişlerimizin verdiği rapor istikametinde- görevden uzaklaştırdık. Şimdi çok yönlü bir araş
tırma yapılmaktadır; müfettişlerimiz aracılığıyla da yapılmaktadır. 

Sayın Yakın bu metodu eleştirdi. Başka Bir metot varsa, başka bir yol varsa, onu önerir-
lerse, onu yapmaya çalışayım; ama, bizim elimizde bu işi araştıracak başka bir yol yok, başka 
kimse de yok. Bakanlığın geniş kadrolu bir müfettiş takımı, deneyimli bir takımı, her ihtimali 
değerlendirmek suretiyle bu işle meşgul olmaya çalışmaktadır, bunu araştırmaya çalışmaktadır. 

Şunu ifade etmek istiyorum : Anadolu liselerine velilerimizin yönelmesinin nedeni, ço
cuklarının yabancı dil öğrenmesini sağlamaktır. Anadolu liselerinde verilen eğitim-öğretim, as
lında, bizim diğer klasik liselerimizin pek çoğundan, genel kültür açısından, çok daha iyi de
ğildir; ama, Türkiye'de yabancı dil öğrenmeye karşı gösterilen çok yüksek arzu, buraya girişi 
bir kavga haline dönüştürmektedir. Her sene bu sınavlarla ilgili olarak çok şey söylenmiştir. 
Geçen sene, biz göreve gelmeden, Millî Eğitim Bakanlığı, yine yapılan birtakım ihbarlar, şikâ
yetler ve yayınlar üzerine, olayla ilgili bir araştırma yaptırmış ve orada bulunan birçok arkada
şa cezalar verilmiştir. Yani, iddialar sabit görülmüş ve bazı görevliler tecziye edilmiştir. 

Şimdi, bu kadar yüksek arzu olduğu sürece, 215 bin kişinin başvurduğu ve bunun içerisin
den 15 bin kişinin alınmasının ancak mümkün olabildiği bir yerde, bu sınavlar üzerinde tartış
manın bitmesi de, bana göre, mümkün değildir. 

Yapılabilecek neydi?.. Bana göre, yapılabilecek,birinci iş, bu sınavları iptal etmekti, onu 
yaptık. İkincisi, bu sınavları tartışmasız bir şekilde yeniden yapmak... 4 Haziranda bu sınavlar 
Türkiye'de, yine aynı merkezlerde yapılacaktır; ancak, bu sınavlar geçici olarak, daha evvel 
soru kitapçıklarını bastırdığımız yer tarafından değil, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Sorular 
birkaç gün içerisinde Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından hazırlanacak, kendilerine tes
lim edilecek ve sınav, onlar tarafından gerçekleştirilecektir. 

Bundan sonra, bu sınavların daha sağlıklı yapılabilmesi için birtakım yeni önlemlerin alın
masının gerektiği ortaya çıkmaktadır. 1980'e kadar bu soru kitapçıklarının üzerinde seri nu
marası olurdu; fakat, 1980'de bundan vazgeçilmiş. Niye vazgeçildi, onu bilmiyorum. Soru ki
tapçıklarının basıldığı matbaaya girip çıkmak, polis denetimine tabi olduğu halde, orada da 
birtakım gevşekliklerin olduğu ortaya çıktı. Daha başka birtakım iddialar da var; bunların hepsi 
araştırılmaktadır. . 
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Bana göre, biraz evvel Sayın Yakın'ın söylediği, "veliler öyle dedi, doktor böyle dedi" den 
ziyade, sorunun nasıl çözülmesi gerektiği konusunda herkesin düşünmesi, Bakanlığa yardım 
etmesi gerekir. Tabiî, sorumluluk bana ait; o sorumluluktan kaçmıyorum; ama, birtakım çare
leri bulmak, bu işin, neden olduğunu, kimler tarafından yapıldığını araştırmak da bana ait. 

Yöntem konusunda arkadaşlarım yardımcı olursa, her öneriye açığız; ama, "Devlet bir 
soru kitapçığına bile sahip olmadı" lafı, başka lafları söylemeyi mümkün kılar. Devletin Hazi
nesinin yağmalandığı devir ve iddialar olmuştur. (DYP sıralarından alkışlar) 

Soru kitapçığının çalındığını mazur göstermek istemiyorum. Söylediğim şu : İnsan unsu
runun girdiği yerde, vereceğiniz menfaata göre, çok suiistimal yapmak mümkün; yani "CIA'-
dan belge çalındı" dediğimin arkasında yatan neden o. O da olur... Haa, bu bunu mazur gös
terir mi?.. Kesinlikle göstermez. Burada bu işi haklı çıkarır mı?.. Hayır, onu da göstermez; 
ama, sevgili arkadaşlarım, satanın ve çalanın da hiç kabahati yok mu? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Pek tabiî var. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Onlara da bir şey demek 
lazım geldiğini düşünüyorum. 

Şimdi, bakıpız; Millî Eğitim Bakanlığında bana göre çok önemli işlerin yapılmaya baş
landığı bir dönemde bu iş ortaya çılanıştır. Soru kitapçıklarının basıldığı bu birim yeni baştan 
ele alınmış ve burası bir genel müdürlük haline getirilmiş, başına da Orta Doğu Teknik Üni
versitesinden, çok iyi yetişmiş bir arkadaşımız gelmiştir. Burası yeni baştan, modern ve çağdaş 
anlayışla yönetilir bir biçime sokulacaktır. Böyle de olmuştur. Bu olay, bizim birtakım yeni 
kararlar alacağımız, yani Millî Eğitim Bakanlığını daha iyi çalışabilir bir biçime sokmaya ça
lıştığımız bir dönemde olmuştur. Hiç kimseyi suçlamıyorum, hiç kimseye de bir şey söylemiyo
rum; ama, bütün bunların değerlendirilmesinden sonra, bunun rasgele olmadığı ve bunun ar
kacında birtakım başka niyetlerin olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Sorular satılmış mıdır, satılmamış mıdır bilmiyorum; ama, onu da araştırıyoruz. Öyle de
ğilse, bana göre, herkesin, meseleye daha çok dikkatle ve suhuletle yaklaşması gerektiği kanaa
tindeyim. 

Görevler gelip geçicidir... Millî Eğitim Bakanı olarak bugün varsam,»yarın yokum. Çok 
değerli, Millî Eğitim Bakanlığı yapmış arkadaşlarım vardır; onlar da dün vardılar, bugün yok
lar; ben de bir gün öyle olacağım; ama, Millî Eğitim Bakanlığı, kalacaktır. Herkesin, hepimi
zin, Millî Eğitim Bakanlığının, herkesin güvenle bakacağı bir yer olmasını sağlamak gibi bir 
yükümlülü vardır. 

Millî Eğitim Bakanlığında bu sınavlar şimdiye kadar çok büyük bir güven ve tartışmasız 
bir şekilde yapılıyordu da, şimdi yapılmıyor olmadı ki... Hep beraber önlem alalım, her bera
ber, yapmaya çalıştığımız işlerde bize destek olun, bundan sonra bu tip tartışmalar bitsin, bu 
sınavlar üzerindeki gölgeler kalksın. Umarım, herkesi, hepinizi ve bütün milletimizi ve sevgili 
çocuklarımızı, yavrularımızı hiç kuşkuya yer bırakmayacak şekilde bir sınav ortamına hazırla
ma imkânı buluruz. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Bakana, bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim?.. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sual sormak istiyorum; Sayın Bakan ' 
verirse... 

Herhalde bu işte muhalefetin bir dahli yoktur. Bu, hükümet ve devi"' 
sıralarından "Ayağa kalk da konuş" sesleri) 

İdare hukukunda, hükümet ve devlet kusurludur. Eb . 
niz, suçlular hakkında da cezaî takibatı yaparsınız-
aile mağdur durumdadır. Hükümetin ve Mil'5" 
sıralarından "Böyle usul var rm?'" "ÎS. 

BAŞKAN — Efendim, sözü siz verdi 
kazandı. Ben söz vermedim. . 

DEVLET BAKANI MEHMET KAHR. 
sına müsaade ediyorsunuz... 

BAŞKAN — Hayır, söz vermedim. Değeri. 
da ayağa kalkınca, ben de sizin gibi dinledim. 

2. —Konya Milktvekili Ahmet Remzi Hatip'in, /. 
rırmzın sıkıntılarına ilişkin gündem dışı konuşması ve L 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi karayollar, • ( 

ietvekili Sayın Ahmet Remzi Hatip'e söz veriyorum. 
Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem Başka 

nin çok değerli sayın üyeleri; 11 Haziran günü mübarek Kurbâ 
hafta sonra hacılar Arafat'ta olacaklar. Hac ibadetini yerine ge 
racaata Suudi Arabistan Büyükelçiliği istisnasız vize vermektedir, 
Gaziantep, Urfa kapılarından özel araç ve otobüslerle çıkış yapım 
çevrilmektedir. Kapılarda yığılmalar olmakta, bu şehirlerde ve Adt 
araçlarıyla yollara düşmüş bulunan hacı adayları camilerde gecelemekı 
dolu'da duyulması üzerine hacı adayı pek çok vatandaş da sukutu hay 
güven duygularını yitirmiş vaziyette, şaşkın beklemektedirler. Kapılarda 
amirler, hac seyahatinin sadece havayoluyla yapılacağına dair, Hac Kom. 
Hac Yönergesini sebep olarak göstermektedirler. Buna rağmen, bazı illerd 
kimselerin çıkışma müsamaha edildiği, bugünkü gazetelerde yer alan haberleı 
rica, bize de hususu teyit ve tevsik eden haber ve belgeler gelmiştir, özel geçiş h 
Iar, kapılara ulaşmaktadır; burada açıklamayı uygun görmüyoruz. 

Yurd dışındaki vatandaşların, işçilerimizin de -ta Avrupa'dan vizelerini alıp çıkt. 
ulaştıkları gümrük kapılarından çıkmalarına engel olunmaktadır. Bu durum, Türkiy». 
standart uygulamasına ilaveten, Avrupa'daki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kardeşler. 
pılan açık baskı ve zulmün son örneğidir. 

Türkiye'de hac ibadetine müsaade edilmeye başlanan yıllardan itibaren, iktidarlar, t 
kerhen, istemeyerek üstlenmişler ve çeşitli engellerle, bugün olduğu gibi, türlü kısıtlamak 
her fırsatta, seneler boyu tatbik edegelmişlerdir. 1974-1977 arası koalisyonlarda, Millî Selan. 
Partisi, önceki dönemde sergilenen zulümleri ortaya koyup, devleti için canını veren, vergisiyl 
onu ayakta tutan aziz milletimizin önündeki bu hac engellerini ortadan kaldırmış; bu suretle, 
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hac ibadetine tam serbesti 5» iren bir durum, yaşatılmış, tam dört yıl boyunca, her isteyen, di
lediği şekilde, hacca gidip gelebiln ştir. 

Hal böyleyken, 1978-1979 sezonundan itibaren, diğer tüm dış seyahatlere hiçbir kısıtlama 
konulmazken, tslamın temel şartlarından birisi olan ha" "adetine, her vesileyle, devletin laik 
olduğunu vurgulayan Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı,«. vletçe yön vermeye başlamıştır. Bir 
kararname çıkarılmış, bu dinî ibadete müteallik hususlar, laik devletin çok sayıda (10 adet) 
bakanlık ve Kuruluşunun iştirak ettiği bir Hac Komisyonuna havale edilmiştir. Sonra AP ve 
daha sonra ANAP döneminde durum devam etmiş, hemen her sene çıkarılan, değiştirilen yö
netmeliklerle, Cumhuriyet Halk Partisinin başlattığı yoldan yürünerek, laik Türkiye Cumhu
riyeti hükümetleri, İslâm şeairinden olan hac ibadetinin yaptırılmasında, aynı rolü üstlenmeye 
devam etmişlerdir. 

Nihayet, Doğru Yol Partisi ve SHP Koalisyonu, öncelikli, birinci iş olarak, 2 Ocak günü, 
Hac İşleri Yüksek Kuruluna ve Hac Komisyonuna, 1992 yılı için, "Körfez Savaşından kaynak
lanan, bölgedeki olumsuzluk ve istikrarsızlığın hâlâ devam etmesi sebebiyle, bu yıl da, hac se
yahati sadece havayoluyla yapılacaktır" şeklinde karar aldırtmış ve hemen arkasından, 6 Ocak 
1992'de Bakanlar Kurulunu toplayarak, eski kararnamenin teyit ve devamını temin etmiştir. 
İşte, bu kararnameye paralel olarak çıkarılan yönetmelik ve yönerge, bu hac mevsiminden tam 
altı ay önce, karayoluyla seyahati yasaklamıştır. Doğru Yol - SHP Koalisyonunun bu ilk icraa
tının, hacı adayı vatandaşlar, ancak şimdi farkına varabilmişlerdir; karayollarında, Adana'da 
ve sınır kapılarında perişan bir halde bekleşmektedirler. 

Bu keyfî uygulama, öncelikle, laiklik ilkesine tamamen aykırıdır. Ayrıca, birçok yönden 
de, temel hukuk prensiplerine, insan haklarına, Anayasaya aykırıdır ve uygulamada birçok çe
lişkileri de içermektedir. Şöyle k i : Hac mevsiminden altı ay önceki şartlar, bugün son derece 
değişmiştir; önce, hac seyahat güzergâhı, bu Körfezin tamamen dışındadır; sonra, İçişleri Ba
kanı Sayın İsmet Sezgin, 16-19 Nisan tarihinde Suriye'ye, büyük bir heyetle, görkemli ve önem
li bir seyahat yapmış, sıcak bir şekilde karşılanmış ve ağırlanmıştır. Senelerdir, Körfez krizin
den de önce, Türkiye'ye büyük gaile açan PKK örgütü konusu ve dolayısıyla, olumsuzluk ve 
istikrarsızlık başka bölgelere kaydırılmış ve de hac yolu kendiliğinden serbest hale gelmiştir. 

Esasen, 1987 Güvenlik Protokolü mevcut olduğu halde, 1992 Nisanında yapılan Türkiye 
- Suriye görüşmeleri bir anlaşmayla sonuçlanmış, bölgede taraflar, üç ayda bir, hem de istek 
üzerine her zaman bir araya gelebileceklerini imzayla teyit etmişlerdir ve yapılan müzakereler 
de tam bir iyi niyet göstergesi şeklinde cereyan etmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, bu durum karşısında Hac Komisyonuna düşen iş neydi? Sadece ya
saklamak için toplanmak değil; hemen toplanıp, yeni şartlara göre kararını değiştirmesi gere
kirdi ve tıpkı bir kriz masası gibi, devamlı olarak işin» takip etmesi icap ederdi. 

Muhterem arkadaşlar, hac hizmetlerinin düzenli olarak yürümesi için, Diyanet Vakfı, bu 
sene tam 980 adet otobüs ile çift şoförü, yani yaklaşık 2 bin kişiyi, olumsuzluk ve istikrarsızlı
ğın hâlâ devam ettiğini söylediği karayolundan Hicaz'a gönderebilmiştir. Türkiye ile Suudi Ara
bistan arasında hac ve umre maksadı dışında, yolcu ve yük taşımacılığı, -Körfez krizi günleri 
de dahil olmak üzere- otobüslerle muntazam olarak ve aralıksız devam etmektedir. Kızılay ekip
leri, bugünlerde, araç, gereç, ilaç ve ambülanslarıyla, aynı karayolundan konvoylar halinde uğur
lanmaktadırlar. Kurban organizasyonu yapan şirketler de bu yıl 5 bin tane kasap ve yardımcı
sını otobüslerle Suriye ve Ürdün üzerinden hacca göndermektedir. Ayrıca, bir Suud şirketi, 
gazetelere ilan vererek, hac hizmetleri için klimalı-klimasız otobüs kiralamakta ve bunlar da 
aynı karayolundan götürülmektedirler. 
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Muhterem arkadaşlar, eski yıllarda kolera uydurması ve bahanesinin hâkim olduğu sıra
larda, hacılara olmadık eziyetler yapılır ve o tertemiz insanlarımız karantinalarda bekletilir; 
gaita muayeneleri ve aşı tatbikatı, hurmaların yakılması, zemzemlerin klorlanması senaryola-
rıyla bu millete korku verilir; ayrıca, döviz engelleri çıkarılırdı. Ö yıllarda ki, Gelir Vergisi mat
rahı kıstaslarından birisi olan hayat standardı, hacca giden mükelleflerin üzerinde hâlâ De-
mokles'in kılıcı gibi durmaktadır. -

Şimdi, bu zulüm ve işkencelere yeni bir kulp takıldı : Yönergeler... 
Hükümet "Biz ne yapalım, yönerge çıkmış, Hac Komisyonu böyle karar vermiş" diyor. 

2 Ocakta yönerge çıkıyor, 6 Ocakta ise Bakanlar Kurulu toplanıp kararname çıkarıyor. 
Muhterem arkadaşlar, Anayasanın 13 üncü maddesine bakalım; burada, "temel hak ve 

hürriyetler kanun ile" sınırlandırılabilir" diyor. 
Şimdi, hac ibadeti hürriyeti, kanunla değil, yönergeyle sınırlandırılmaktadır; Anayasanın 

23 üncü maddesi "Seyahat hürriyeti, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlen
mesini önlemek; amaçlarıyla kanunla sınırlandırılabilir. 

Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ülkenin ekonomik durumu, vatandaşlık ödevi ya 
da ceza soruşturması veya kovuşturması sebebiyle sınırlanabilir" diyor; ama, ne yapıyorlar? 
Hac farizası bir ibadettir ve bu, şimdi, ülkenin ekonomik durumu aleyhine de kısıtlanmakta
dır. Şöyle ki: Bu yıl toplam 75 bin hacı adayı Diyanet ve özel şirketler eliyle havayoluyla hacca 
gönderiliyor ve hacı başına da 660 dolar seyahat ücreti alınıyor. Bu, millete de, vatana da zu
lümdür. Yazıktır. Çünkü, karayoluyla seyahat ücreti olarak gidiş geliş sadece ve sadece 400 bin 
Türk Lirasıdır; yani, havayoluyla yapılacak seyahat ücretinin onda birinden de daha azdır. 

Anayasanın 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası, "...ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir" 
der. İktidarın uygulaması ise; bu kadar yüksek tutardaki paraya sahip olanlara, uçakla seyahat 
serbest; ama, hac mevsimi olan şu günlerde, çok ucuz olan karayoluyla hacca gitmek için an
cak yarım milyon liraya sahip olan mütevazi çoğunluğa ise yasak... Olmaz böyle şey. Çünkü, 
hac, îslamî bir ibadettir; bunun nasıl yapılacağı, malî ve bedenî bakımından kimlerin gidebile
ceği, Kur'anı Kerim ve tslamın Peygamberinin gösterdiği şekilde bellidir. (RP sıralarından al
kışlar) islam Dinine göre, hac mevsiminde -ki içinde bulunduğumuz bugünlerden arife gününe 
kadar olan zamandır- hacca gitmeye kimin gücü yetiyorsa, o Müslümana farz olur. Siz ise, 
laikliğe aykırı olarak, Alah'm emrine rağmen, "ibadetinizi altı ay evvelki şartlara göre^yapın" 
diye karar çıkarıyorsunuz. Bütün bunlar, hem Anayasaya, hem laiklik ilkesine ve hem de temel 
hukuk ve insan haklarına aykırıdır. Her sene, 3 milyona yakın insan, Avupa'ya, canı istediği 
her zaman ve vasıta ile sadece turistik amaçla gidebilmektedir. Yılda bir defa, o da Allah'ın 
emrini yerine getirmek için, 75 bin Müslümanın bu kadar titizlikle hacca gitmelerinin önüne 
engeller koymanın manası nedir? Ne için mani oluyorsunuz? Sebep ne? Bu seyahat ambargosu 
niçin yalnız hacca giden Müslümanlara uygulanıyor? 

Bu kararın derhal düzeltilmesi ve karayoluyla hacca gidişin serbest bırakılması lazımdır. 
Bu millet, iktidarlar boyu oynanan oyunun ne olduğunu artık anlamıştır. İnanan vatandaşa, 
bu çifte standart ile uygulanan zulümler acaba tesadüfi midir. 

İnsan hakları, inanç ve dinî ibadet özgürlüğü diyorsunuz, başörtüsü için Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bir konsensüs oluşuyor, hâlâ dışarıda başörtüsü ile uğraşılıyor; tam 220 tane 
imam hatip okulu, bu milletin kuruş kuruş paralarıyla yapılmıştır, hâlâ açılmıyor, bir müdür, 
bir mühür verilmiyor; bu kürsüden kurban derileri için serbest sözü veriyorsunuz, hâlâ 
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2 Mayıs tarihli yönetmeliği değiştirmiyorsunuz, üstelik, Türk Hava Kurumu için özel reklam 
kampanyaları, programları ile televizyon hazırlıkları yapıyorsunuz. 

Karayoluyla haccı önlemek ise, bunların üzerine başka ve daha ağır bir mesuliyeti de be
raberinde getirmektedir. Kapılarda, camilerde ve beldelerde bekleşen bu binlerce müminin önünü 
açar, karayolu ile haccı serbest bırakırsanız, bu zulmü önlerseniz, şeref ve itibar size ait olur; 
yok, bu zulüm ve işkence devam ederse, zillet de size ait olur. (RP sıralarından alkışlar) 

Çok muhterem milletvekilleri, sözlerimin sonunda hac ile ilgili ayetten bir pasaj okuyaca
ğım. Allahü teâlâ diyor k i : Haram ayda kıtal büyük günahtır; fakat insanları Allah yolundan 
çevirmek, Allah'a ve Mescid-i Haram'a karşı nankörlük etmek, halkını ondan, Mekke'den sü
rüp çıkarmak, Allah yanında daha büyük bir günahtır. Fitne çıkarmak, kıtalden daha büyük 
bir günahtır. 

Hepinizi hürmetle selamlar, Allah'a emanet ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatip. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, cevap vermek is
tiyorum. 

BAŞKAN - r Gündem dışı konuşmaya, Hükümet adına cevap vermek üzere, Devlet Baka
nı Sayın Ekrem Ceyhun, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok 
sayın üyeleri; sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Konya Milletvekili Sayın Ahmet Remzi Hatip'in gündem dışı konuşmasıyla ilgili olarak 
arzı cevap eyleyeceğim. 

Hac ve umre seyahatlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlendiği yüksek ma
lumlarınızdır. Yine bu seyahatler, Hac Komisyonu denen bir komisyon tarafından düzenlen
mektedir. 1992 yılı hac ibadetlerinin ne şekilde yapılacağı, Ocak 1992'de toplanan Hac Komis
yonu tarafından kararlaştırılmıştır. Hac Komisyonu, bu toplantısında, 1992 yılı hac ibadeti için 
yapılacak seyahatin havayoluyla yapılmasına karar vermiştir. Yani, Türk Devleti, 1992 yılında 
hacca gitmek isteyen, hac ibadetini yapmak isteyen vatandaşlarımızın, havayoluyla hacca gi
deceklerini, aşağı yukarı altı ay önceden ilan etmiştir ve bunu radyo ve diğer vasıtalarla bütün 
milletine de duyurmuştur. 

tslamiyette, devletin emirlerine itaat esastır. (RP sıralarından "Hangi devletin?..." sesleri) 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Hac Komisyonu, laik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hac 

farizesini düzenleyen en büyük organdır. 

ÖMER EKİNCt (Ankara) — Bize İslamiyet dersi verme, onu sen kendine sakla. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Binaenaleyh, bu büyük organın 
almış olduğu karara dayalı olarak muhterem hacı namzetlerimizin hacca gitmelerini düzenle
meleri şart idi ve büyük bir ekseriyet, 70 binin üstünde bir sayıdaki vatandaş topluluğu, hacca 
havayoluyla gitmeyi kabul etmiş ve gerekli her türlü işlemlerini de tamamlatmıştır. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Karayolu ile gitmelerine niye müsaade etmiyorsunuz? 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Hac farizesi, muhterem hacı aday
larımızı mukaddes topraklara götürmekle bitmiyor yalnızca. Asıl mesele, o mukaddes toprak
lardaki barındırma, o mukaddes topraklarda yapılan ibadetleri kolaylaştırma,.. 
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MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Gitmeden konuşmayın... 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Bendeniz oraya 1978'de gittim, genç 
kardeşim. Milletvekili sıfatıma rağmen, milletvekili sıfatımı hiç kullanmadan, normal vatan
daş gibi gittim; karayoluyla oraya gelen muhterem hacı namzetlerimizin neler çektiğini yakın
dan gördüm ve şu anda aranızda bulunan çok değerli arkadaşlarıma anlattım. Ben meseleyi 
biliyorum. 

ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Biz de biliyoruz. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Lütfen... Meseleyi biliyorum. 

ALÎ OĞUZ (istanbul) — Biz de biliyoruz... 7 defa gittim... 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Lütfen... Meseleyi biliyorum. On
dan sonra da gittim... 

ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Bilmiyorsun! 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika müsaade ediniz. 
Değerli arkadaşlarım, böyle bir görüşme usulümüz yoktur. 
Değerli sözcü, düşüncelerini rahatlıkla ifade buyurdu; şimdi, Sayın Bakan cevap veriyor. 

Lütfen, sükûnetle ve müdahale etmeden dinleyelim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Oraya havayoluyla giden bütün hacı 

namzetlerimizin her türlü konaklama ve ibadetlerini kolaylaştırma görevi Diyanat İşleri Baş
kanlığının sorumluluğundadır. Bunun dışında gidenler de sorumluluk kendilerine ait olmak
tadır." O zaman vatandaşlarımızın ne eziyetler çektiğini biliyorum, sizler de biliyorsunuz. 

Bu sene alınan karar gereğince, hacca yalnızca havayoluyla gidilecekti; ama, karşımıza iki 
problem çıktı : 

1. Yurt dışında çalışan ve orada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu vatandaşlarımı
zın, hacca gitmek üzere, bulundukları ülkelerdeki Suudî Arabistan büyükelçiliklerinden almış 
oldukları vizeler ile transit olarak ülkemizden geçmeleri konusu vardır. Gayet tabiî ki, transit 
olarak geçen bu insanlarımızı bizim durdurmamız mümkün değildi; çünkü bunlar, Türkiye Cum-

' huriyetinin dışında yaşayan ve çeşitli ülkelerin Suudî Arabistan sefaretlerinden vize almış in
sanlardı, vatandaşlarımızdı ve hepsi, hudutlarımızdan dışarı çıkarak gittiler hacca. 

2. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin müteaddit defalar ilan etmesine ve "Bu sene karayo
luyla hacca gitmek mümkün değildir" demesine rağmen, bazı vatandaşlarımızın, Suudî Ara
bistan'ın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden vize alarak, Hatay ilimizin Cilvegözü sınır 
kapısında bulunduklarını öğrendim. Huzurunuza gelmeden 15 dakika kadar önce Sayın Ha
tay Valisiyle konuştum, bu yolla hacca gitmek isteyenlerin sayısını sordum. Sayın Vali, 300 ila 
1 000 civarında olduğunu ifade etti. Suudî Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğin
den, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ne kadar vatandaşa karayoluyla hacca gitme izni verdiğini 
sordum. Eğer bu iki rakam birbirini tutarsa, o takdirde, hacca havayolu ile gitme mecburiyeti
ne rağmen, bu meseleyi çözmek için, Hükümetimiz bir tedbir düşünecektir. 

Şunu açıklıkla ifade etmek istiyorum ki, -Sayın Hatip arkadaşımızla biz uzun yıllar bera
ber çalıştık- biz hiçbir zaman için, hiç kimseye, ne zul etmeyi düşünürüz, ne de kötülüğünü 
düşünürüz. Bizim görevimiz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, bu en güç ibadeti, en iyi 
şekilde, eh rahat şekilde ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın onuruna uygun bir tarzda 
yerine getirmesini sağlamaktan ibarettir. Bunu sağlamak da bizim görevimizdir. 
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Dolayısıyla, Sayın Hatip arkadaşımızın konuşmasındaki vaki suçlamaları kabullenmem 
mümkün değildir; kabullenmemiz mümkün değildir. 

Temel hak ve hürriyetlere dokunulmamıştır. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılma yolu, 
onun kullanılma tarihinden altı ay önce bütün vatandaşlara duyurulmuştur. Bu duyuruya rağ
men, neden karayolu ile gitmek ister vatandaşlarım? 

Sayın Hatip arkadaşımız; "birisinin maliyeti (A), diğerinin maliyeti ise (B); (B), (A)'dan^ 
çok küçük olduğu için karayoluyla gitmek istiyorlar" dediler. 

Söyledikleri doğrudur; ama, (B) maliyetle giden vatandaşın, Mekke'de, Mina'da, Arafat'
ta neler çektiğini Sayın Hatip arkadaşım da biliyor, ben de biliyorum... 

AHMET DERİN (Kütahya) —• Ne alakası var bununla, efendim? 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Ben de biliyorum.. Binaenaleyh, 
bütün gerçekleri burada beraberce konuşalım. 

AHMET DERÎN (Kütahya) — Problem, havayoluyla ya da karayoluyla gitmek değil; ha
vayolu, karayolu meselesi değil... 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — 1992 yılında... 

AHMET DERÎN (Kütahya) — Havayolu karayolu meselesi değil; Diyanet, karayolu ile 
yapsın bu işi. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Diyanet, karayoluyla mı yapsın, 
havayoluyla mı yapsın; o, bu senenin işi değil aziz arkadaşım; onu, gelecek sene konuşalım. 
Bu sene nasıl yapılacağı belli. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Temel haklara aykırı olarak, niye altı ay evvelden engel 
konuyor? Niye havayolunda ısrar ediliyor? 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Devamla) — Sayın genç arkadaşım, hiç heye
canlanma. Biz bu kararı aldığımız zaman; yani 1970'li yıllarda, hac farizesi Diyanet İşleri Vak
fı tarafından düzenlensin kararını aldığımız zaman, Mecliste bulunan bütün siyasî partiler -
aşağı yukarı hepsi- tam bir anlaşma içindeydiler; o zamanki perişanlığı herkes biliyordu. Diya
net îşleri Başkanlığı bu işi ele aldıktan sonra, Türk hacıları gayet rahat olarak, bu en zor iba
deti yapabilmektedirler. 

Özetlemek istiyorum : 1992 yılında 70 bini aşkın hacımız, havayoluyla, bu mukaddes iba
detlerini yapmak üzere gitmişlerdir. Şu anda hudutta bekleyen 300 veya 1 000 kişi vardır. Bu 
rakam, Suudî Arabistan Büyükelçiliğinin vereceği vize rakamını tuttuğu takdirde, Hükümeti
miz, bu konuyu, bir kereye mahsus olmak üzere, çözecektir. 

Bizim, hiç kimseyi ne mağdur etme, ne onlara eziyet çektirme, ne onları zorda bırakma 
gibi bir düşüncemiz olmamıştır, olmayacaktır. Bu düşünceler içerisinde Yüce Meclise saygılar 
sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

3. — Tokat Milletvekili ibrahim Kumaş'ın, bazı il, ilçe ve beldelerde haziran ayında yapılacak 
mahallî idareler seçimlerine ve milletvekillerinin Meclise devam konularına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı yapmak üzere; seçimler ve devlet personeliyle 
ilgili konularda, Tokat Milletvekili Sayın İbrahim Kumaş'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Kumaş. 
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ÎBRAHtM KUMAŞ (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlarım. 

Sayın milletvekilleri, haziranda 300 küsur belde ve ilimizde seçimler yapılacaktır. Tokat'ta 
da 11 beldede seçim yapılacaktır. Geçen hafta Tokat'ın bir beldesine gittiğimde, bir olayla kar
şılaştım. Sayın milletvekileri, bu olaya dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Olay şudur : Devlet Su işlerinin arabaları, SHP kanadına kum çekiyor; yani, Devlet Su 
İşlerinin arabaları SHP'ye çalışıyor; Köy Hizmetlerinin arabaları da, DYP'ye çalışıyor. (DYP 
ye SHP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, dikkatinizi çekerim lütfen... Olayı anlatıyorum. Devlet Su İşlerinin 
kamyonları beldenin, köyün yoluna kum döküyor; ama, dozeri, greyderi yok! Dökülen kum
ların YSE'nin dozerleriyle, greyderleriyle serilmesini istiyorlar; DYP belediye başkan adayı ar
kadaşım da, "bu kumu kim getirdiyse, o serdirsin" diyor. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin bir tek problemi vardır, birçok değil. Şu anda da, millet
vekili seçilmeden önce de, inandığım bir konudur; inandığım, çözülmesi gereken tek problem, 
partizanlıktır. Partizanlık yoluyla, ehil olmayan insanların işe alıp, kadroları şişirerek, devleti 
çalışmaz hale getirdik. 

Sayın Adalet Bakanımız biraz önce burada idi; ama, şimdi herhalde yoklar; kendilerinin 
de dinlemelerini isterdim. Almus İlçemizde hapishane var. Bu hapishanede 1 tane mahkûm, 
-yanlış bilmiyorsam- 12 veya 13 tane görevli var. Yani, 12 görevli personel, 1 mahkûmu koru
maktadır. 

Zile İlçemizdeki hapishanede 50 tane mahkûm var; ama, bunun yanında hizmet veren gö
revli sayısı 120 küsurdur. Erbaa İlçe merkezimizde, 68 tane fazla öğretmen var; fakat, dağ köy
lerinde ise 30-40 tane vekil öğretmen görev yapıyor. 

Sayın milletvekilleri, bunlar sadece DYP'nin veya SHP'nin suçu değil, ANAP'ın da suçudur. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Dokunma bize!.. 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Bu problemler şimdiye kadar kendiliğinden çıkmamış

tır. Sayın Demirel "kucağımıza bıraktılar" diyor. Bu suç, sadece ANAP'ın on yıllık suçu de
ğildir; bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti devletinde iktidar olmuş, hükümet olmuşların hep
sinin suçudur. 

ABBAS INCEAYAN (Bolu) — Yetki valilerde. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim, lütfen... 
İBRAHİM KUMAŞ (Devamla) — Bu devlet bizim, bu millet bizim... Partizanlığı önleye

lim^ Bu millet, bu devlet yükselir, yücelirse, hepimiz mutlu oluruz arkadaşlar. Benim, hiçbir 
partiye garazım veya düşmanlığım yoktur. Mesele (A) veya (B) partisi değildir. Burada parti
zanlık yapmak içirt de konuşmuyorum; bir gerçeği ifade ediyorum. Bu gerçeği sizin vicdanları
nız da kabul eder; itiraz edemez. 

Sayın milletvekilleri, işte Genel Kuruldaki halimiz... DYP milletvekillerinin sayısı bu ka
dar mı; SHP milletvekillerinin sayısı bu kadar mı; ANAP milletvekillerinin sayısı bu kadar mı?.. 

Emeklilerin problemlerini incelemek için, Refah Partili kardeşlerim, Meclis araştırması 
önergesi veriyor; 19 milletvekilinin imzası var; ama müzakeresi 5 milletvekili tarafından takip 
ediliyor! Bu nedir? Bu da partizanlıktır arkadaşlar. 
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Sayın Dumankaya'nın 52 arkadaşı ile beraber verdiği önerge, burada 52 milletvekili tara
fından takip edilmiyorsa, o arkadaşlarım imzalara sahip değillerdir. Bu-doğru mudur?.. 

Sayın milletvekilleri, bütün problemlerimizin çözümü, Meclisin doğru dürüst çalışmasına 
bağlıdır, Meclisin çalışması için en büyük sorumluluk, başta DYP'ye, ANAP'a, SHP'ye ve bu
rada grupları olan partilere düşer. Ben hüzün duyuyorum arkadaşlar... Meclise girdikten sonra 
tansiyonum arttı; üzülüyorum, cidden üzülüyorum. Meclise gelen insanlar, meselelere bu ka
dar ilgisiz olamazlar; ama, şöyle diyebilirsiniz -bazı vatandaşlar da böyle diyorlar- "Bizim ka
dar, böyle gelmiş böyle gider" 

Biz vatandaş değiliz. Bizi, vatandaş seçmiş, buraya göndermiş... Gönderdiyse, Meclis ola
rak, Türkiye'nin problemlerini inceleyip, çözüm yolları bulmak ve bunları icraya önermek ic
ranın da çözmesini sağlamaktır. 

Sayın milletvekilleri, bugün ben hükümet olsam, yeni il ve ilçelere hiçbir tane kadro al
mam. Niye alayım?.. Kadrolar şişmiş. Tokat'taki kadro fazlalarını, o illere, ilçelere gönderi
rim. Maalesef, bizde sorumsuzluk baştan aşağıya kadar devam ediyor. 

Tokat Devlet Hastanesini gezdim, hastaları ziyaret ettim... Hastane yüzde 60 boş? Sigorta 
Hastanesini gezdim, yüzde 50-60 boş; ama, Ankara'da devlet hastanelerinde, hasta yatıracak 
yer bulamıyoruz. Tokat Devlet Hastanesinde 12 tane diyaliz makinesi var, bunlardan 8 tanesi 
bozuk arkadaşlar, 4 tanesi çalışıyor. Bunlar neden çalışmıyor? "parçası noksan" Neden temin 
edilmedi? işte "temin edeceğiz" Bu kadar sorumsuzluk olmaz... 

Sayın milletvekilleri, partizanlığı bir tarafa bıraktığımızda, Türkiye'nin bütün meseleleri 
çözülür. Bunda samimiyim. Çünkü partizanlık, ehil olmayan insanları işbaşına getiriyor. Ehil 
olmayan insanlar ne yapar? Arabayı devirir ve Türkiye'de arabalar sürekli devrilmiştir, tşler 
yanlış gitmiştir, zarar etmişizdir. 

Sayın milletvekilleri, demin de ifade ettiğim gibi, Meclisin tam kadro çatışmasını, prob
lemleri ciddî olarak ele almasını öneriyorum ve bu da başta DYP, SHP, ANAP ve RP gibi 
grubu olan partilerin görevidir. 

Bu duygular içinde hepinizi sevgi ve saygılarla selamlar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 
Bu konuşmaya cevap vermeyi düşünen sayın bakan bulunmadığına göre, gündem dışı ko

nuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (içel) — Cevap verilecekse iki bakan verecek efendim; çün

kü, DYP ve SHP'yi suçladı. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1, — Gürcistan Cum/ıuriyeline gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, 

Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü 'nün vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/470) 

BAŞKAN — Gündemin, "Sunuşlar" bölümünde Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; 
okutup, bilgilerinize sunacağım. 

— 399 — 



T.B.M.M. B : 80 26 , 5 . 1992 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Mayıs 1992 tarihinde Gürcistan Cumhuriyetine gide

cek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Finlandiyaya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin dönüşüne ka

dar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı ibrahim Tez'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/471) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
11.5.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa Araştırma Koordinasyon Ajansının (EUREKA) Bakanlar Konferansına katılmak 

üzere, 20 Mayıs 1992 tarihinde Finlandiya'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Tahir 
Köse'nin dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, 
3. — Mısır'a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Batalh'nın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığı

na, Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/472) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
18.5.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye - Mısır Karma Ekonomik Komisyon Toplantısına katılmak üzere, 24 Mayıs 1992 

tarihinde Mısır'a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Batalh'nın dönüşüne kadar; Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar, Millî Sa

vunma Bakanlığına, içişleri Bakanı ismet Sezgin'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum-
Iıurbaşkanlığı tezkeresi (3/473) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
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18.5.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

NPG-DPC Eurogroup Bakanlar Toplantısına katılmak üzere, 24 Mayıs 1992 tarihinde Bel
çika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar; Millî Savunma 
Bakanlığına, İçişleri Bakam ismet Sezgin'in vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Norveç'e gidecek olan Ulaştırma Bakanı Yaşar Tbpçu'nun dönüşüne kadar, Ulaştırma Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/474) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

18.5.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Mayıs 1992 tarihinde Norveç'e gidecek olan Ulaştırma 
Bakanı Yaşar Topçu'nun dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barut
çu'nun vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Rusya Federasyonuna gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/475) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

18.5.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Mayıs 1992 tarihide Rusya Federasyonuna gidecek olan 
Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın, dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakam Akın Gö
nen'in vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Rusya Federasyonuna gidecek olan Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, Başba
kanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumlmrbaşkanlığı tezkeresi (3/476) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
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20.5.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Mayıs 1992 tarihinde Rusya Federasyonu'na gidecek 

olan Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Erdal inönü'nün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. — Portekiz'e gidecek olan Devlet Bakam Gökberk Ergcnekon'un dönüşüne kadar, Devlet Bakan

lığına, Devlet Bakam Orhan Kilercioğlu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/477) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
21.5.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bağımsız Devletler Topluluğuna yardım konulu toplantıya katılmak üzere, 22 Mayıs 1992 

tarihinde Portekiz'e gidecek olan Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Devlte Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
9. — Rusya Federasyonuna gidecek olan Bayındırlık ve Js/cân Bakam Onur Kumbaracıbaşı'nın 

dönüsüne kadar, Bayındırlık ve iskân Bakanlığına, Devlet Bakam Mehmet Kahraman'm vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/478) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
22.5.1992 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Mayıs 1992 tarihinde Rusya Federasyonuna gidecek 

olan Bayındırlık ve îskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın dönüşüne kadar; Bayındırlık ve is
kân Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
10. — Rusya Federasyonuna gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dı

şişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/479) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
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22.5.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Mayıs 1992 tarihinde Rusya Federasyonuna gidecek 

olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Ekrem Ceyhun'un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI ÖNERGELERİ 
1. — istanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruftu ve 21 arkadaşının, Bakanlıkta ve bağlı ku

ruluşlarında görevlendirdiği ve atadığı kişilerin yaptıkları usulsüz ihale ve laıkuk dışı uygulamaları nede
niyle Devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse hakkında gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi (H/3) 

BAŞKAN — Bir gensoru önergesi vardır, basılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 
Gensoru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse'nin göreve geldiği günden beri Bakanlıkta ve 

Bakanlığına bağlı kuruluşlarda yaptığı atamalar ve bu atamaları esnasında yaptığı hukuk dışı 
uygulamalar kamuoyunda sürekli olarak eleştirilmektedir. Yapılan eleştiriler karşısında TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonunda kendi ifadesi ile tanıdığı arkadaşı olan kişileri genel müdür ola
rak atadığını söyleyerek personel ataması konusunda liyakat ve ehliyete bakmadığını ispat et
miştir. Devlete dürüstçe hizmet eden üst düzey bürokratları kişilik ve çalışma yönlerinden tanı
mak için yeterli zaman geçmeden görevden alarak yaptığı atamalar dışında Tarım Satış Koope
ratifleri Genel Müdürlüklerini hukuk çerçevesi içerisinde görevden alamadığı için 3186 sayılı 
Kanuna aykırı olarak kızağa çekmiş, yerlerine, Kanuna, Bakanlar Kurulu Kararına, yönetme
lilere ve Yüksek Seçim Kurulunun 17.10.1983 tarih 462 sayılı Kararına aykırı olarak kendi ifa
desi ile arkadaşlarını, tanıdıklarını görevlendirmiştir. 

Görevlendirdiği ve atama yaptığı kişilerin görev yaptıkları kuruluşlarda yaptıkları usulsüz 
ihale ye hukuk dışı uygulamalar dolayısıyla devleti milyonlarca lira zarara soktukları iddiaları 
yerel ve genel basın organlarında delilleri ile yayımlandığı gibi kurum çalışanlarına yapılan bas
kılar ve partizanca uygulamalarla ilgili şikâyetler artmakta ve bunlara sebep olarak da Sayın 
Bakanın atadığı kişilerle arkadaş olması ve kanunlara aykırı olarak hukuk dışı görevlendirme 
yapması gösterilmektedir. 

Bu konularla ilgili eleştiriler ve deliller TBMM'de gündem dışı olarak konuşulduğu halde 
cevap bile vermeyerek devletin zararına göz yuman ve Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında çalı
şanlarla, bu kuruluşlarla ilgili üçüncü şahısların haklarını gasb eden Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Sayın Tahir Köse hakkında Anayasanın 99 uncu ve TBMM İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
gereğince gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 
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Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Mehmet Bahattin Yücel 
İstanbul 

Hasan Çakır 
Antalya 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Mustafa Parlak 
Rize -

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

Süha Tanık 
İzmir 

Ahmet Kabil 
Rize 

Abbas tnceayan 
Bolu 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Hasan Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Bahri Kibar 
Ordu 

Osman Ceylan 
İstanbul 

Şadan Tuzcu 
İstanbul 

Eyüp Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Çorum 

Mustafa Kılıçarslan 
Sakarya 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Nabi Poyraz 
Ordu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

V. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — (H/3) esas numaralı gensoru önergesinin gündemdeki yeri ve görüşme gününe ilişkin Danış

ma Kurulu önerisi 
BAŞKAN — Gensorunun gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşme gününe ka

dar Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup oylarınıza sunacağım. 
Öneriyi okutuyorum : 

Danışma Kurulu Önerisi 
26.5.1992 

Danışma Kurulunca aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül
müştür. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

' Başkanı 

Turhan Tayan 
Doğru Yol Partisi Grubu Başkanvekili 

Aydın Güven Gürkan 
Sösyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 

Başkanvekili 

Ülkü Güney 
Anavatan Partisi Grubu Başkanvekili 

Ali Oğuz 
Refah Partisi Grubu Temsilcisi 
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öneri : 

Okunmuş bulunan ve bastırılıp dağıtılan (11/3) Esas Numaralı gensoru önergesinin, gün
demin "özel Gündemde Yer Alacak işler" kısmında yer alması; Anayasanın 99 uncu maddesi 
gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerinin, Genel Kurulun 16.6.1992 
Salı günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

ALt ESER (Samsun)— Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eser. 

ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, biraz evvel okuttuğunuz gensoru önergesinde, sa
yın üyelerimizin, bana göre, müktesebatına uymayan bir tabir geçti. "Kızağa almak, kızağa 
çekmek" gibi bir tabirin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen bir önergede olup 
olmamasını takdirlerinize sunuyorum. 

Bunun için söz aldım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tabiî, gerekli dikkat ve itina gösterilmiştir, gösterilmeye devam olunacaktır. 

Okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

11. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, (6/301) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi (4/39) 

, BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri alınmasına dair tezkere vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde "Sözlü Sorular" bölümünün 110 uncu sırasın
da yer alan sözlü soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygıyla arz ederim. 21.5.1992 

Ahmet Derin 
Kütahya 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

D) ÇEŞÎLÎ İŞLER 
1. — Dikkçe Komisyonu ile Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda bağımsızlara düşen l'er 

üyelik, için yapılacak başvurulara ilişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Dilekçe Komisyonu ile Kamu İktisadî Teşebbüsleri Ko
misyonunda bağımsız milletvekillerine l'er üyelik düşmektedir. 

Bu üyelikler için aday olmak isteyen bağımsız sayın milletvekillerinin yazılı olarak Baş
kanlığa müracaat etmelerini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

7. —- istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 52arkadaşının} Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir
geme Kurumu ile Aile Kurumuna tahsis edilmiş bulunan ödenekleri şaiısî çıkarları için harcayıp Devleti 
zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Devlet 
eski Bakanı Güler ileri hakkında Meclis soruşturması açûmasına ilişkin önergesi (9/7) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 21.5.1992 tarihli, 79 uncu Birleşiminde alınan karar gereğin
ce, 1 inci sıradaki, İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 52 arkadaşının, Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile Aile Kurumuna tahsis edilmiş bulunan ödenekleri şahsî çıkar
ları için harcayıp, devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci mad
desine uyduğu iddiasıyla, Devlet Bakanı Güler İleri hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi 
uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkili önergesinin görüşmesine başlıyoruz. 

Bu görüşmede, sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibine veya onun göstereceği bir 
diğer imza sahibine, şahısları adına iki üyeye ve son olarakda, hakkında soruşturma istenilmiş 
bulunan Devlet eski Bakanı Güler İleri'ye söz verilecektir. 

Süreler, önerge sahibi, şahıslar ve ilgili eski Bakan için 10'ar dakikadır. 
Meclis soruşturması önergesi Genel Kurulun 14.5.1992 tarihli 77 inci Birleşiminde okun

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet eski Bakanı Sayın Güler İleri'nin, Bakanlık görevi sırasında, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu ile Aile Kurumuna tahsis edilmiş bulunan ödenekleri şahsî çıkarları 
için harcadığı belgelerle kanıtlanmıştır. 

Olayın basında yer almasından ve kamuoyunda beliren tepkilerden sonra konu iki genso
ru ile Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilmiştir. Bunun üzerine ilgili Bakan suçlamaları ka
bul ederek istifa etmiştir. 

Ancak, Devlet eski Bakanı Sayın Güler İleri'nin hukuka ve yasalara aykırı fiilleri sadece 
siyasî sorumluluk yönünden değil, aynı zamanda cezaî ve hukukî sorumluluk yönünden de 
soruşturulma ve sonuçlandırılma gerektirecek niteliktedir. Adı geçenin başkaca bir yasa hük
münü ihlâl edip etmediğinin soruşturulması ve Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine ay
kırı eylemlerinden dolayı hakkında Meclis soruşturması açılması zorunlu görülmektedir. 

İlgili hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Meclis soruşturması açılması yo
lunda işlem yapılmasını saygı ile arz ederiz. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — önerge üzerinde ilk sözü, imzası bulunan sayın milletvekili sıfatıyla, Yozgat 
Milletvekili Sayın Mahmut Orhon'a veriyorum. 

Buyurun Sayın Orhon. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Devlet eski Bakanı 
Güler ileri'niıı bakanlık görevi sırasında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile, 
Aile Kurumuna tahsis edilmiş bulunan ödenekleri şahsî çıkarları için harcadığına dair Meclis 
soruşturması açılması için verilen önerge sahipleri adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Belgeleri sunmadan önce, sizlere, Sayın Başbakan Süleyman Demirel'in sözlerinden, da
ha doğrusu, dünkü Süleyman Demirel'in sözlerinden bir cümle okumak istiyorum : "Felsefe
miz, yetimin kör kuruşunu korumaktır. Benim haberim böyle şeyler olursa, bunu yapanın bur
nunu sürteceğimi ilan ediyorum. Bugüne kadar yapılan yolsuzlukların hesabını soracağım." 

Sayın Ileri'den bugüne kadar bir hesap sorulmadığına ve Sayın Devlet Bakanı Kilercioğ-
lu'na dosya gönderilmediğine göre, hesap sorma, kendi iktidarı döneminde, kendi bakanların
dan ve yakınlarından değil de, galiba sadece Anavatanlılardan!.. Yani, hesap sormada uygula
dıkları, demokrasi ve şeffaflıktaki uyguladıkları çifte standartlık gibi, çifte standartlıktır. 

Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'ye gelince : Sayın inönü, "Onun 
bakanlığı, yetimin hakkını koruyor; yetim hakkı yemez" demişti. 

Ben, şimdi sizlere bazı belgeler sunacağım. Bunları, Sayın ileri zaten kabul etmişti; onun 
haricinde, ödenmeyen birtakım masrafların belgeleri de burada bulunmaktadır. 

Belgeleri sunuyorum : 
1. Sayın tleri'nin babasının Ölüm ilanları için 175 milyon Türk Lirası, gazetelere, 
2. Sayın Ileri'nin istanbul ziyaretinde eşinin kullanması için Esin Turizm AŞ'den 300 

SEL Mercedes kiralanmış ve 4 milyon 588 bin Türk Lirası, Esin Turizme, 
3. 3.12.1991 tarihinde ömür Lokantasında, partililerine ve ahbaplarına yemek verdiği için, 

704 bin 550 Türk Lirası, ömür Lokantasına, 
4. 7.12.1991 tarihinde delegeler ve özel misafirler için C Fısher Restaurantta verdiği ye

mek için, 593 bin Türk Lirası C Fısher Lokantasına, 
5.v 25-26 ocak tarihlerinde SHP Kurultayının yapıldığı günlerde, Ankara TÜGSAŞ tesis

lerinde partili delegelere verdiği yemeğin bedeli olan 5 milyon 884 bin Türk Lirası, yemek be
deli TÜGSAŞ'a, 

6. Kurultay öncesi, istanbul Karayolları tesislerinde, istanbul SHP teşkilatı ve gazetele
rin genel yayın müdürlerine verdiği yemek için, 8 milyon 300 bin Türk Lirası, Karayolları tesisine, 

7. Yılbaşında, Bakanlık özel kaleminde çalışan personele, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu Fonundan 9 milyon 793 bin Türk Lirası, hediye alımına, 

8. Yılbaşında, eşiyle beraber, Abant'ta otel ve eğlence masrafları 8 milyon 989 bin Türk 
Lirası, Abant'taki otele, 

9. Hiçbir resmî bağlantısı olmaksızın, kendisine danışman olarak çalıştırdığı Ayşe Önal 
ve Demet önal'a, Bakanlığın tüm imkânlarını verdiği, bunların harcama ve Seyahat uçak be
dellerinin, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun kaynaklarından ödendiğine dair 
belgeler buradadır. 

Gerçekler açık seçik ortada dururken, "Hesap soracağım" diye beyanlar veren Sayın Baş
kanın ve hesap sormak için iktidara gelen Başbakan Yardımcısının, hiçbir işlem yapmadıkları, 
çifte standardın açık seçik örneğidir. 
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- Mal beyanında, nakdî olduğunu açıklamayan eski Bakan ileri "Afederseniz, hata ettim" 
diyerek, 261 500 000 Türk Lirasını fona ödediğini açıklıyor; ama, parayı nereden bulduğunu 
hiç söylemiyor. 20 gün içinde toplam 435 milyon Türk Lirası harcayan lleri'nin, geriye kalan 
parayı nereye harcadığı da, iktidar tarafından hiç sorulmuyor. 

Sayın İleri, Anavatan Partisindeki arkadaşlar ve gazeteler, bu usulsüz harcamaları ortaya 
çıkardığı için, bu parayı ödemek zorunda kalmıştır. Belki, ödemesi için, istifasında olduğu gi
bi, SHP Genel Sekreteri Sayın Cevdet Selvi'nin baskıları etkili olmuştur, işin gerçeği de esasen 
budur. Çünkü, Sayın ileri, daha ileriki tarihlerdeki beyanlarında, verdiği parayı geri alacağını 
özellikle belirtmiştir. 

Tüm bunlar gösteriyor ki, Sayın ileri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 
paralarını, vicdan azabı duyduğu için veya hata ettiğini anladığı için değil de, sadece ve sadece 
kamuoyunun baskısından ve tepkisinden çekindiği için ödemiştir. Bu paraları harcarken usul
süz harcama yaptığını biliyordu. Ancak, "Nasıl olsa ben bakanım, Hükümet de beni ele ver
mez; yaptığım yanıma kalır" düşüncesiyle çok rahat ve sorumsuzca bu harcamaları yapmıştır. 

Arkasından, 18 Şubat 1992 tarihinde "Halkın içinden gelen, sorunlara iyi niyetle yaklaşa
rak görevini başarmaya çalışan bir insanım" diye açıklama yapmıştır. Bakalım öyel mi? Size, 
geçmiş tarihli, Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün bir yazısını okumak istiyorum : 

"Bağ-Kur İl Müdürlüğüne 
Tokat 

15.2.1991 tarih ve 4786 sayılı yazınız 
ilgili yazınız ekinde gönderilen, kurumumuz ile ilgili sözleşmeli eczanelere ait reçeteler, 

18.4.1990 tarihinde imzalanan protokol hükümlerine göre gerekli kontrolü yapılmış olup, Gü
ler Eczanesinin 27.12.1990 tarihti faturasında 50 nci sırada yer alan Şükrü Taper'in 5.11.1990 
tarih 16144 protokol nolu reçetesinde, doktor numunesi ilacın verildiği tespit edilmiştir. 

. Bu nedenle, anılan protokolün dördüncü bölümündeki "Sözleşmelerin Feshini Gerektire
cek Hususlar" başlıklı kısmın l/B maddesine göre, Güler Eczanesinin sözleşmesinin, iadeli 
taahhütlü yazıyla feshedilerek, fesih tarihinin Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi, ayrıca ili
şikteki hatalı döküm föyünde yer alan reçeteler için yönetmelik hükümleri ve mevzuatımız çer
çevesinde işlem yapılması gerekir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü" 

» 
Elimdeki şu belge Bağ-Kur Genel Müdürlüğündeki yazısı, bu da reçetemiz. 
Şimdi sizlere soruyorum : Doktor numunesini devlete satmak, oradan alacağı paralarla 

çocuğunun ve ailesinin geçimini sağlamak, iyi niyetli yaklaşım mıdır? Sayın lleri'nin iyi niyetli 
yaklaşımının kanun önünde affedilmesi, mümkün olmayan bir olaydır. Harcadığı paraların bir 
kısmını ödemesi, kendisinin affedilmesini değil de, suçu kabul ettiğini gösterir. Kabul etmeme
si mümkün değildir; çünkü, resmî evraklar ve ödemeler elimizdedir; başka bir çaresi olmadığı 
için, 'parayı ödemek ve suçu kabullenmek zorunda kalmıştır. 

Bütün bu olaylar karşısında, SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal inö
nü'nün tutumu ne olmuştur?.. 
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Hükümete gelirken "yolsuzlukların hesabını soracağız" diyen Sayın İnönü'dür. Sayın İnö
nü'nün gazetelerdeki beyanlarından bir bölümünü okumak istiyorum : "...Bugüne kadar böy
le yaptık; ancak, kadın Bakan arkadaşımız, iyi niyetle yaptığı harcamaların kurbanı oldu... 
Bu harcamaları kendisi ödediği halde görevinden istifa etti." Sayın İnönü'nün icraatı bununla 
da kalmıyor, eski Bakan tleri'yi gölge bakan yapıyor. Sayın İnönü'nün eşi de bu olayda geri 
kalmak istemiyor; bütün SHP'li bakanların eşlerini toplayarak, eski Bakan İleri'ye yemek ve
riyor ve kendisini desteklediklerini söylüyor. Neyi desteklediklerini, yukarıdaki misaller açıkça 
göstermektedir. 

Buradan, tüm kamuoyuna, rey verip destekledikleri insanların kimler olduğunu görmele
rini; bir daha, destek vereceği insanları seçerken iyice düşünüp ona göre destek vermelerini; 
yoksa, altı ay sürmeden memleketin bugün olduğu gibi sıkıntıya gireceğini bilmelerini, özellik
le açıklamak istiyorum. 

Bugünkü Sayın İnönü ile Baba İnönü'nü karşılaştırmanız bakımından Rahmetli İsmet Pa-
şa'nın bir sözünü açıklamak istiyorum : "Bu memlekette namuslular da namussuzlar kadar 
cesur olsalar, bu memleket kısa zamanda kalkınır" demektedir. İşte biz, bu sözün gerçekleş
mesinin mücadelesini veriyoruz. Sayın Erdal İnönü ise, kimin mücadelesini veriyor; takdirleri
nize bırakıyor; Babasıyla kıyaslamanızı, ona göre karar vermenizi Özellikle istiyor ve diliyorum. 

Sayın Başbakanın yaklaşımı ise daha da enteresan... Kendisi muhalefetken, iktidarın yap
tığı iyi-kötü işlerin hepsi hata ve haksız tasarruftur; kendisi iktidara gelince, bakanların yap
tıkları yolsuzluklar, haksız uygulamalar, vergi kaçıkçıhkları, karşılıksız çek kesmeler, bankala
rı dolandıranlar, banka borçlarının takside bağlanması, yeni haksız krediler çekilmesi dahil 
tüm uygulamalar, kanunî ve mubahtır! Ayrıca, sınırsız vergi affının kimler için çıktığı ve devle
tin milyarlarının kimlerin kasalarına aktarıldığı, bazı ailelerin bundan ne nispette faydalandı
ğı, affedilenlerin listesi açıklanmadığı için merak konusudur. 

BAŞKAN — Sayın Orhon, toparlamanızı rica ediyorum. 
MAHMUT ORHON (Devamla) — Toparlıyorum Saym Başkan. 
Hükümete güvenen bu aileler, zaten, vergi borçlarını, affedilmiş haliyle de ödememişlerdir. 
Sayın Başbakan, devleti soyanların burnunu sürteceğini söylemektir. Ben, size şimdi Uğur 

Mumcu'nun bir yazısını okuyacağım. 
BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) — Biz okuduk onu... 

, MAHMUT ORHON (Devamla) — Bir de ben okuyorum : 
"Türk kamuoyu 'hayaliî ihracat' kavramlarını ilk kez 12 Temmuz 1975 günü, gazete ha

beriyle öğrendi. Başbakan Demirel'in yeğeni Yahya Demirel'in sahibi bulunduğu Orman Ürün
leri, İnşaat Malzemeleri İthalat İhracat Şirketlerinin, son 1,5 yıl içinde, 27 milyon liralık ihra
cat karşılığı 20 milyon lira vergi iadesi sağladığı saptanmıştır. 

Olay basında bomba gibi patlamıştı. 
Neydi bu 'hayalî ihracat' konusu; kısaca özetleyeyim : 24 Nisan 1973 gün ve 7/6270 sayılı 

Bakanlar Kurulu kararı, mobilya dışsatımında vergi iadesini yüzde 75 olarak belirlemişti. 
Yahya Demirel, o tarihlerde henüz 25 yaşlarındaydı. Genç yaşta ticaret yaşamına atılmış; 

babası ve amcasının arkadaşı Mıgırdıç Şellefyan'ın desteğiyle yükselmeye başlamıştı..." Daha 
fazla okumuyorum; bu, eski tarihli... 
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Şimdi sizlere, yeni tarihli bir yazı okumak istiyorum; 17.5.1992 tarihli Türkiye Gazetesin
de çıkan Sayın Ömer öztürkmen'in bir yazısını. Yazının başlığı "Yahyagate" ve devamı da ay
nen şöyle : "Birlikte tanzim ettikleri sahte evrakla Yahya Demirel'e 20 milyon dolarlık rnenfaat 
temin eden Şekerbank'ın eski Dış Münasebetler Müdürü Cemil özgür aynen şunları söylüyor : 

Bankanın çıkarlarını düşünerek bazı şeyler yaptım; fakat sonunda iş pis bir tarafa gitti. 
Yaptığımız iş, Bankamıza 20 milyon dolar bir külfet getirmektedir. Bankayı bu kadar taahhüt 
altına soktum. Bu, tamamen Demirel ailesinin zaman zaman zorlayarak, zaman zaman da ik
na ederek yaptırmış olduğu bir iştir..." 

Sayın Başbakan -zannediyorum, o da bu yazıları okumuştur- evvela kendi yakınlarının 
burnunu sürtsün ki, biz de kendisine inanalım, bu millet de inansın. 

Daha fazla belgenin ve açıklamanın gereksiz olduğuna inanıyorum: Atalarımızın söyledi
ği gibi, anlayana sivrisinek saz gelir... 

Sayın milletvekilleri, sizi bu olayda vicdanlarınızla baş başa bırakmak, benim olduğu ka
dar, Sayın Başbakanın ve Başbakan Yardımcısı İnönü'nün de görevidir. Onlar bırakmasalar 
da, ileride, evvela millet, sonra Allah'a hesap vermek zorunda olduğunuzu hatırlayınız. Evde 
çocuklarınızın, dışarıda kimsesizlerin yüzüne bakarken, "benim de sizin hakkınızı yiyenlere 
desteğim var; en az onlar kadar ben de suçluyum" demeden, huzur içinde yatağınızda uyu
mak istiyorsanız, tekrar tekrar düşününüz. Mesele, kimsenin meselesi değildir. Kararı başkala
rı değil, siz ve vicdanınız verecektir. Allah indinde sorumlu olduğunuzu bilerek, tekrar düşü
nüp, kararınızı ona göre veriniz. 

Ben, en doğruyu bulacağınıza ve bu önergeye "evet" diyeceğinize inanıyor, hepinizi say
gıyla selamlıyorum; sağ olun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Orhon. 
Şahısları adına ilk sözü, Tunceli Milletvekili Sayın Vahdet Sınan Yerlikaya'ya veriyorum. 
Buyurun Sayın Yerlikaya. (SHP sıralarından alkışlar) 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İstanbul 

Milletvekili Halit Dumankaya ve 52 arkadaşının, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu ile Aile Kurumuna tahsis edilmiş bulunan ödenekleri şahsî çıkarları için harcayıp devleti 
zarara uğrattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla 
Devlet eski Bakanı Güler İleri hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz, 12 Eylül ve onun devamı ANAP hükümetleri zamanında 
yoğunlaşan birçok skandallar yaşadı, öyle bir duruma gelindi ki, artık bu skandallar normal 
karşılandı. Başka ülkelerde, hükümetleri düşürerek, kişileri suçlu sandalyesine oturtacak, reji
mi bunalıma düşürecek olaylar, bizde birkaç sütunluk haber olma lüksüne güçlükle ulaşabi
liyordu. 

Geçmiş hükümetler zamanında yapılan tüm yolsuzlukların üzerine şimdi gidilebiliyor... 
Zira, yüce halkımız, 20 Ekim seçimleriyle yepyeni bir Koalisyon Hükümetini kurdurmuştur. 
Bu Koalisyon Hükümetinin ülkemizi esenliğe götüreceğine yürekten inanmaktayım. 

Hükümetimizin uyumlu ve kararlı çalışmasını hazmedemeyen bazı güçler, asılsız ve çirkin 
suçlamalarda bulunarak, yıpratma politikasını amaç edinmiş bulunmaktadırlar. Bunlardan biri 
de, Devlet eski Bakanı Güler lleri'ye yönelik suçlamalardır. 
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Güler tleri'nin, Bakanlığına bağlı kurumları zarara soktuğunu ve kuruma tahsis edilmiş 
bulunan ödenekleri şahsî çıkarlarına harcadığını iddia etmektedirler. Oysa bu isnatları, soyut 
ve yasal olmayan iddialardan öteye gitmemektedir. Yapılan, önceki yönetimin yaptığı uygula
malardan ibaret bulunmaktadır. 

Sayın tleri'nin yaptığı uygulamalar, 1991 yılı içinde kuruma ayrılan paydan yapılan harca
malardan ibarettir. 1991 yılında, o tarihte görevli olan Kurum Genel Müdürü Melih Gökçek'-
in, Bakanlık makamına yazdığı 2 Ocak 1991 günlü harcama izni talebi üzerine, gene o sırada 
görevli Devlet Bakanı Cemil Çiçek tarafından Başbakanlığa yazılan 7 Ocak 1991 tarihli izin 
talebine karşılık, ekonomi ve malî işlerden sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından, 17 Ocak 1991 
tarihli yazılarıyla, kuruma, 1991 malî yılında tahsis edilen ve 1990 malî yılından devredecek 
payların harcanması konusunda izin verilmiştir, tşte, yapılan harcamalar, Başbakanlık tarafın
dan harcanmasına izin verilen bu döneme ait harcamalardır. 

Bilindiği üzere, 3418 sayılı Kanunun 3558 sayılı Kanunla değişik 39 uncu maddesinin (a) 
bendinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne ayrılan paydan 
yapılacak harcamaların, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet thale 
Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 37 nci maddesinde yer alan vize hükümlerine tabî 
olmayacağı öngörülmüştür. 

Sayın tleri'nin bakanlığından önceki döneme rastlayan 17 Ocak 1990 tarihinde, Başba
kanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğüne, bu paydan yapılacak harcamalarda 
nasıl bir yol izleneceği hususunda görüş sorulmuş, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürlüğünün 30 Ocak 1990 günlü cevabî yazılarında, anılan kanunda, bu kay
naktan sağlanan gelirlerden yapılacak harcamalarda, yukarıda belirtilen kanunlar yerine han
gi mevzuatın uygulanacağı belirtilmediğinden, uygulanacak usul ve esasların, bağlı bulunulan 
bakan onayıyla tespit edilmesinin uygun olacağı görüşü bildirilmiştir. Ayrıca, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğünün, 17 Nisan 1990 tarihli bir başka 
cevabî yazılarında da, 3481 sayılı Yasanın 3558 sayılı Kanunla değişik 39 uncu maddesinin (a) 
bendine göre, genel müdürlük adına tahsis edilen paydan, bakan onayına göre yapılacak satın 
alma işlemleri için, ihale komisyonlarına, Bütçe Dairesi Başkanlığından üye alınması zorunlu
luğunun da bulunmadığı belirtilmiştir. 

Bu yazılardan da anlaşılacağı üzere, kurumda yapılan harcamalar, önceki idarenin -Maliye 
ve Gümrük Bakanlığının görüşünü de alarak- aldığı kararlar doğrultusunda gerçekleş
tirilmiştir. 

Nitekim, eski Genel Müdür Sayın Melih Gökçek, Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısının belirttiği gibi, Yozgat'ta, 30 Ağustos dolayısıyla bir Zafer Şenliği düzenlemekte, bu 
şenliğe birçok sanatçı ve folklor ekipleri katılmakta; yeme, içme, konaklama giderleri olmak 
üzere aynı kaynaktan ve aynı yoldan 66 milyon lira, Çocuk Esirgeme Kurumu kasasından sarf 
edilmektedir. Gene o zamanın Genel Müdürü, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in 12 milyon 
407 bin liralık yemek ve çiçek harcamasını da aynı kaynaklardan karşılamış bulunmak
tadır. 

Sayın lleri'nin yaptığı icraatlarda hiçbir usulsüzlük görülmemektedir. Zira, İleri, babası
nın vefat ilanları için bizzat kendisi 173 168 200 Türk Lirası ödemiştir; bu, kendisinin, babası
nın ölümünden iki veya üç gün sonra ödediği paradır. 
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. Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından verilen ilanlardan Sayın Güler lleri'nin hiçbir haberi 
yoktur. Bu konuda bir sözlü ve yazılı talebi de yoktur; ancak, bu durum kendisi tarafından 
öğrenilince, bu para da Güler ileri tarafından kuruma derhal ödenmiştir. 

Özel kalemde çalışanlara hediye almış değildir; olay, kurumda görevli olan iki şoför, iki 
koruma görevlisi, üç sekreter ve üç hizmetliye, 3418 sayılı Yasanın 3558 sayılı Yasayla değişik 
39 uncu maddesinin (a) bendi gereğince alınan giyim ve kuşamdır. 

Eşiyle Abant'ta geçirdiği yılbaşı tatilinin şahsî giderler ini anında kendisi ödemiştir; an
cak, kendi korumalarrile, Bolu Valiliğinin verdiği korumaların masrafı, yukarıdaki yasa hü
kümleri doğrultusunda ödenmiştir. Burada bir şahsî harcamanın bulunmadığı da gayet 
açıktır. 

SHP Kurultayında, delegelere, Bakan lleri'nin verdiği bir yemek yoktur. Söz konusu ye
mek, Bakanlığın kuruluş yasası taslağının hazırlanmasında görev alan dernek ve öğretim üye
lerine verilen bir yemektir. Bu da tamemen yasal bir harcamadır; diğer yemek harcamaları da 
aynı temelde oluşmuştur. 

Keza eşi, için, İstanbul'da, 300-SEL Mercedes marka bir*araç da kiralamış değildir. O ta
rihte eşi istanbul'da bile değildir. Kiralanan araç, Bakan lleri'nin, istanbul'daki kurumları de
netlemeleri sırasında tutulmuştur; tamamen görev gereği yapılan bir harcamadır. O tarihte, ken
disine bir resmî araç bulunamayınca, bu yola başvurulmuştur. 

Sayın İleri, bir taraftan bu Bakanlığın kuruluş yasasının taslağını hazırladı, bir taraftan 
da bu Bakanlığa bağlı Çocuk Esirgeme Kurumunun geçmişten gelen hatalı yapılanmasıyla il
gilenmek zorunda kaldı. Bütün bunların yerine getirilmesi için zamana gerek vardı... Ancak> 
bu girişimlerin karşısında olan bazı güçler, olayi basına başka bir şekilde yansıttılar; Sayın lle
ri'nin ufak bir dikkatsizliğini, görevi kötüye kullandığı biçimde yorumladılar. Yapılan icraat
larda hiçbir kastî eylem yoktur, usulsüz harcamada bulunulmamıştır. Tüm bunlara rağmen, 
Sayın İleri, daha da büyük bir adım atarak, duyarlı davranmış; tüm bu yasal harcamaların 
bedeli olan 261 515 896 Türk Lirasını kurum adına bankaya bloke etmiş; ayrıca, Koalisyon 
Hükümetine zarar vermemek için de Bakanlıktan istifa etmiştir. Olay budur,' mesele budur; 
ortada hiçbir yolsuzluk yoktur. 

önerge adına konuşana bir şey hatırlatmak istiyorum : Cesaretimizi namuslu oluşumuz
dan alıyoruz; alnımız ak, yüzümüz paktır. 

Bu nedenlerle, önergeye ret oyu vereceğimi belirtir, Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamla
rım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yerlikaya. 
Şahsı adına, ikinci konuşmayı yapmak üzere, Bursa Milletvekili Sayın Yılmaz Ovalı'yı kür

süye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Oyalı. (DYP sıralarından alkışlar) 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; istanbul Milletvekili 
Halit Dumankaya ve 52 arkadaşının vermiş oldukları (9/7) esas numaralı Meclis soruşturması 
önergesi üzerindeki görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, tüm heyeti 
saygıyla selamlarım. 
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Değerli arlcadaşlarım, önerge üzerindeki düşüncelerimi açıklamadan önce, benden önce 
söz alan, önerge mümzii Sayın Mahmut Orhon'un birkaç cümlesine cevap vermek istiyorum. 

Sayın önerge sahibi, herhalde, burada önergeleri karıştırdı. Bu önerge Sayın Güler İleri 
hakkındaydı; konuşmasının büyük bölümünü Sayın Demirci ile Sayın İnönü'ye hasretti, a s 
lında, o cümlelerin, bundan sonraki önergede sarf edilmesi gerekirdi... 

Sayın önerge sahibi, DemirePin bir sözüne atıfta bulunarak, "sadece Anavatanlılardan 
hesap soruluyor; yani çifte standart uygulanıyor" diyor. 

Arkadaşımız bu hükme nasıl varmıştır, hangi belgeye dayanmaktadır; bizce malum değil. 
Ben, bu beyanı talihsizlik olarak niteliyorum. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Göreceğiz şimdi talihsizliği... 

YILMAZ OVALI (Devamla) — Çünkü, azıcık gayret gösterseydiniz, en azından bir sözlü 
soru önergesi verseydiniz, ne yapıldığını öğrenecek -bu gayreti hiç göstermemişsiniz- bu beyanı 
yapmakla da güç duruma düşmeyecektiniz. Biraz sonra, (9/8) esas numaralı önerge görüşü
lürken, Sayın Demirel'in, Sayın inönü'nün, Sayın Hükümetin neler yaptığını açıkça görecek
siniz. Onun için, burada onları tekrar etmek istemiyorum. 

Yine, sayın sözcü, vergi affının bazı ailelerin istifade etmesi için çıkarıldığını, fakat bu 
ailelerin, çıkan kanuna rağmen vergi borçlarını ödemediklerini söyledi. 

Bu lafın mantığı nedir?.. Siz bir kanun çıkarıyorsunuz bazı aileler istifade etsin diye; fa
kat o aileler bu kanundan istifade etmiyorlar... "Aileleri koruma" bunun neresinde?.. Bunlar, 
Sayın Süleyman Demirel'i karalamak için söylenmiş sözlerdir; ama hiçbir mantığı ve izahı da 
yoktur. 

Sayın Demirel hakkındaki diğer iddiaları da ciddî bulmadığım için cevap vermeye lüzum 
görmüyorum. 

Değerli milletvekilleri, bahsi geçen bu önergeyle, Devlet eski Bakanı Güler tleri'nin, ba
kanlık görevi sırasında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile, Aile Kurumuna tah
sis edilmiş bulunan ödenekleri şahsî çıkarları için harcadığı ileri sürülerek, adıgeçen eski Ba
kanın, aynı zamanda cezaî ve hukukî sorumluluk yönünden soruşturularak, Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci maddesine aykırı eylemlerinden dolayı hakkında Meclis soruşturması açılması 
istenmektedir. 

Devlet eski Bakanı Sayın Güler İleri, önergede ileri sürülen iddiaların basında çıkması ve 
Meclise intikal etmesi üzerine, yukarıda adıgeçen kurumlar tarafından ödenen harcamaların 
tamamını ilgili kurumlara ödeyerek, bakanlık görevindende istifa etmiş ve böylece, siyasî so
rumluluğunun gereğini yerine getirmiştir. Harcanan para da tamamıyla iade edildiğinden, hu
kukî sorumluluk da mevzubahis olamaz. 

Cezaî sorumluluğa gelince; Sayın Güler tleri, bu harcamaların, eski Genel Müdür Melih 
Gökçek'in, 2 Ocak 1991 gün ve 91/2 sayılı ve günün Devlet Bakanı Sayın Cemil Çiçek'in ona
yını havi ve Başbakanlığın 17 Ocak 1991 tarih, 14-622-61/1046 sayılı olurlarına uygun olarak 
yapıldığını ileri sürmektedir. Nitekim, geçmişte, basına da intikal ettiği gibi, birçok devlet ba
kanı kendilerine ait temsil, ağırlama vesair ödenekleri bulunmadığı için, bu tür harcamalarını, 
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kendilerine bağlı KİT ve benzeri kuruluşlardan yaptırmışlardır. Bugüne kadar, Sayın Güler tle-
ri'den başka, harcamalarını iade eden de olmamıştır. Ancak, bir sonraki soruşturma önergesi
nin görüşülmesi sırasında açıklanacağı gibi, gerek Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuru
munda ve gerekse diğer kurumlarda, Sayın Güler îleri'nin harcamaları da dahil olmak üzere, 
geçmiş bütün harcamalar için Başbakanlıkça soruşturulma açtırılmış bulunmaktadır. Soruş
turma sonuçlandırıldığında, kanunî gereği neyse o yapılacaktır. Cezaî sorumluluk tespit edil
diği takdirde, yalnız Güler tleri değil, Anayasanın 100 üncü maddesine giren tüm sorumlular, 
Meclise, soruşturma için sevk edilecektir. O nedenle, resmî soruşturma tamamlanıncaya kadar 
beklenmesinin uygun olacağı kanaatindeyim. 

Bu soruşturma önergesine, bu nedenle ret oyu vereceğimi ifade ediyor, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ovalı. 
Sayın milletvekilleri, son söz, hakkında soruşturma istenen Devlet eski Bakanı Sayın Gü

ler tleri'ye aittir; şimdi kendisini kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın tleri. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
GÜLER İLERİ (Tokat) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Devlet Bakanlığı yaptığım dö

nemde, Sosyal Hizmetler Kurumuna tahsis edilmiş bulunan ödenekleri şahsî çıkarlarım için 
kullandığım iddiasıyla, Anavatan Partisi üyelerince, hakkımda verilmiş bulunan Meclis soruş
turması açılmasına ilişkin önerge sebebiyle huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. Bu vesileyle 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 3418 sayılı Kanunun 3558 sayılı Kanunla değişik 39 uncu 
maddesinin (a) bendinde; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne 
ayrılan paydan yapılacak harcamaların, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2886 sa
yılı Devlet thale Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30 ve 37 nci maddelerinde yer 
alan vize hükümlerine tabi olmayacağı öngörülmüştür. 

17 Ocak 1990 tarihinde, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğünce, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğüne, bu 
payda yapılacak harcamalarda hasıl bir yol izlenmesi gerektiği sorulmuştur. Bu Müdürlük, 30 
Ocak 1990 günü verdiği cevapta, anılan kanunda bu kaynaktan sağlanan gelirlerden yapılacak 
harcamalarda herhangi bir açıklık olmadığı, bu sebeple, harcamaların bakan onayıyla, yapıl
masının uygun olacağı belirtilmiştir. 

Aynı dairenin, yani Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğünün 17 Ni
san 1990 tarihli bir yazısında da, 3418 sayılı Kanunun 3558 sayılı Kanunla değişik 39 uncu mad
desinin (a) bendine göre; Genel Müdürlük adına tahsis edilmiş paydan, bakan onayına göre 
yapılacak satınalma işlemleri için, ihale komisyonlarına, Bütçe Dairesi Başkanlığından üye alın
ması zorunluluğu bulunmadığı belirtilmiştir. 

Demek ki, harcamaların bakan onayı ile yapılmasının yeterli oluşu olayı, benim icadım 
değildir. Benden önce, Maliye ve Gümrük Bakanlığının da, benim bakanlığımın da uygulama
ları böyle olmuştur ve bunun yasal dayanakları da, yukarıda arz ettiğim gibidir. Benim bakan 
olarak yaptığım, mevcut yasaları uygulamaktan ibarettir. Ben, yeni bir uygulama getirmedim, 
yasa dışı bir işlem yapmadım ve bu işlemlerin sonunda devleti bir kuruş zarara uğratmadım. 
Şimdi, beni suçlayan, Refah Partisi üyesi Melih Gökçek'in, Kurum Genel Müdürü olarak 
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benden önceki dönemde Bakanlık makamına yazdığı 2 Ocak 1991 günlü harcama izni talebine 
karşı, o zdmanki Bakan Cemil Çiçek'in, Başbakanlığa yazmış olduğu 7 Ocak 1991 tarihli yazı
sı vardır. Başbakanlık, 17 Ocak 1991 tarihinde yazdığı cevabî yazı ile, Kuruma, 1991 malî yılın
da tahsis edilen ve 1990 malî yılından devredilecek payların harcanmasına izin vermiştir. 

Hal böyle iken, harcamaların usulü ve yasal dayanakları bu kadar açık iken, benden ön
cekiler de aynı şekilde yıllardır harcama yapıyor iken, aynı şeyi ben yapınca neden suç olu
yor?.. Bunun izahı çok güçtür. Üstelik, ben harcamaları son kuruşuna kadar cebimden ödemiş 
ve şu anda devletin bir kuruşunu da kullanmamış durumdayken, aradan aylar geçtikten sonra 
benim hakkımda bu önergenin verilmesi, ortada hak arama değil, başka şeyler döndüğünü gös
termektedir. 

Anavatan Partisi neyin peşindedir?.. Mesele, benim bakanlığım ise, işte ben ayrıldım... 
Mesele, benim bir zimmet yapmam iddiasından ibaret ise, işte devletin kayıtları; zimmetimde 
bir kuruş yoktur... O halde sorunları.nedir?.. Bence, sorun şudur : Benden önceki dönemde 
Kurumun parasından zafer şenlikleri yapılması için milyonlar harcanmış, kimse bunun hesa
bını sormamış; kanserler yapılmış, el ilanları bastırılmış, yemekler verilmiş. Kurum kasasın
dan ödenmiş bütün bunlar ve yine bir başka tarihte böyle uydurma işler için, yine Kurum ka
sasından milyonlar harcanmış; bunların hesabını soran yok... 

Ben, "bütün bu yolsuzlukların üstüne gidiyorum, benden öncekilerin açıklarını bir bir 
ortaya çıkarıyorum" dediğimde, çıkar çevreleri bundan çok rahatsız oldular ve benim , biraz 
iyiniyetle ve biraz da tipik bir Anadolu kadını olmamın verdiği delikanlıca davranış içinde yap
tığım ufacık birkaç harcamayı bahane ettiler, arkalarına bir kısım basını da alarak, yeri göğü 
inlettiler. 

Ben, harcananları son kuruşuna kadar ödedim ve bakanlığı da bıraktım. Şimdi, dönüp, 
benim bu yağmacılardan hesap sormam gerekirken, onlar benim için önerge veriyorlar... Bu
nun takdirini Yüce Meclisin sayın üyelerine bırakıyorum. 

Yüce Meclisin, bu haksız, mesnetsiz ve vicdansız önergeye ret oyu verirken, asıl yağmacı
lara, Türkiye'yi baştan başa soyup soğana çevirenlere, Allah rızası için hesap sormasını dili
yor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Yalnız, Sayın Mahmut Orhon'un bazı sorularına cevap vermek istiyorum, eğer müsaade 
ederseniz... 

İçimizde, milletvekili arkadaşlarımızdan eczacı olanlar vardır; bir defa, doktor numune
sinin üzerinde kupür olmaz. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Damga olur... 

SÜLEYMAN HATINOĞLU (Artvin) — Kurum yanlış mı yapmış?.. 

GÜLER İLERİ (Devamla) — Bağ - Kur ile anlaşmamız doğru. Tokat genelinde, eczacıla
rın-Bağ - Kur ile anlaşmasını feshettik. İçinizde, Refah Partili milletvekili arkadaşım da var, 
o da çok iyi biliyor; çünkü, Anavatan Partisi döneminde Tokat'ta, bütün eczacılar olarak, pa
ralarımızı alamamıştık; hâlâ da Tokat'taki eczacıların Bağ - Kur ile anlaşması yoktur. 

"Beyime araba tutuldu" deniyor... O kadar açık ki... "Esin Turizm" diyorsunuz; elinizde 
faturanız var, lütfen, gidip o arabayı kullanan şoföre sorar mısınız, o arabaya eşim mi binmiş
tir, ben mi binmişimdir?.. 

"Seçmenlerine, İstanbul'da yemek verdi" diyorsunuz. 

— 415 — 



T.B.M.M. B : 80 26 .5 .1992 0 : 1 

Benim seçmenlerim Tokat'ta; İstanbul'da değil ki... Basına yemek verdim. Bakanlık yap
mış arkadaşlarım yar içinizde. Her bakanın verdiği o yemekten ben de verdim; ben verince ya
sal değil de, sizler verince yasal mı oluyor?! 

Sonra, sizler, gazetelerin her yazdığına inanılmayacağını söylüyorsunuz. Gazeteler, benim 
ve ailemin, Halk Bankasına 1,5 milyar lira borcumuzun olduğunu yazdılar. Halk Bankasının 
o zamanki Genel Müdürü Mümtaz Pehlivanlıoğlu'na hemen faks çektim; lütfen cevap verir 
misiniz dedim... Ailemin Halk Bankasında hesabı dahi yok ve benim borcum olmadığı gibi, 
eşimin de işletme kredisinden, sadece 17 milyon liralık taksitlendirilmiş ödemesi çıktı. İstifa 
ettiğim gün, Mümtaz Pehlivanlıoğlu'nun bize verdiği cevabı basına dağıtmıştım. Artı, on se
nedir giydiğim kürküm için gazeteler, 32 milyon liraya; yetim hakkıyla alındı diye yazdı. Onun 
üzerine, kısa ceket kürküm vardı; onu dahi memleketimden getirip giyemedim, gazeteler, onun 
için de yetim hakkıyla alındı haberini yazacak diye. 

Bundan sonrasının takdirini sizlere bırakıyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İleri. 
Sayın milletvekilleri, Meclis soruşturması üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulun

maktadır. 
Şimdi, Devlet eski Bakanı Güler İleri hakkında Meclis soruşturması açılıp açılmaması hu

susunu oylarınıza sunacağım : Meclis soruşturması açılmasını kabul edenler işaret buyursun
lar... Meclis soruşturması açılmasını kabul etmeyenler işaret buyursunlar... Meclis soruştur
ması açılması kabul edilmemiştir. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — O zaman, bakanlığını iade edelim; haksız bir uygulama oluyor, 
bakanlığa geri dönmesi lazım!.. 

2. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 51 arkadaşının Devlet eski Bakanı Güler ileri 
hakkındaki yolsuzlukları örtbas ederek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ve Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Erdal inönü haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/8) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Genel Kurulun 21.5,1992 tarihli 79 uncu Birleşiminde 
alınan karar gereğince, 2 nci sıradaki, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 51 arkadaşı
nın, Devlet eski Bakanı Güler İleri hakkındaki yolsuzlukları örtbas ederek görevlerini kötüye 
kullandıklarfve1 bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla 
Başbakan Süleyman Demirel ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü hakların
da Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge
nin 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 haklarında soruşturma istenil
miş bulunan Başbakan Süleyman Demirel ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnö
nü'ye söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, önerge sahibi, şahıslar, Başbakan ye Başbakan Yardımcısı için 10'ar da
kikadır. 

Meclis soruşturması önergesi, Genel Kurulun 14.5.1992 tarihli 77 nci Birleşiminde okun
muş ve bastırılarak sayın üyelere" dağıtılmış bulunmaktadır. 
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Meclis soruşturması önergesini tekrar okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet eski Bakanı Sayın Güler İleri'nin Bakanlık görevi sırasında Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu ile Aile Kurumuna tahsis edilmiş bulunan ödenekleri şahsî çıkarları 
için harcadığı belgelerle kanıtlanmıştır. 

Olayın basında yer almasından ve kamuoyunda beliren tepkilerden sonra, konu, iki gen- -
soru ile TBMM'ne getirilmiştir. Bunun üzerine ilgili Bakan suçlamaları kabul ederek istifa et
miştir. 

Ancak, Devlet eski Bakanı Sayın Güler İleri'nin hukuka ve yasalara aykırı fiilleri sadece 
siyasî sorumluluk yönünden değil, aynı zamanda cezaî ve hukukî sorumluluk yönünden de 
soruşturulma ve sonuçlandırılma gerektirecek niteliktedir. Adı geçenin başkaca bir yasa hük
münü ihlal edip etmediğinin soruşturulması ve Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine ay
kırı eylemlerinden dolayı hakkında Meclis soruşturması açılması zorunlu görülmektedir. 

Bu konuda bir Meclis soruşturması istemi TBMM Başkanlığına sunulmuştur. 
Bu gelişmeler sırasında, Başbakan Sayın Süleyman Demirel ile Başbakan Yardımcısı ve 

Devlet Bakanı Sayın Erdal İnönü'nün olaya siyasî çıkarlarını ön planda gözeten bir tutumla 
yaklaştıkları açığa çıkmıştır. Adı geçenler, kamu yararını gözeterek, yasaları uygulamak ve yol
suzlukları önlemek yerine kesinleşmiş yolsuzlukları örtbas etme gayretine düşmüşlerdir. Suç 
teşkil eden eylemleri basit yanılgılar şeklinde göstererek kamu vicdanını yaralayıcı bir tutum 
izlemişlerdir. İleri'nin istifası öncesinde ve sonrasında da yolsuzluklarla ilgili yasal işlemlere 
geçmemişlerdir. 

Anılan sebeplerle, Başbakan Sayın Süleyman Demirel ile Başbakan Yardımcısı ve Devlet 
Bakanı Sayın Erdal İnönü haklarında, eylemlerine göre, Türk Ceza Kanununun 240 inci mad
desi ve Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasını saygıyla arz 
ederiz. 

Hasan Korkmazcan 
(Denizli) ve arkadaşları 

BAŞKAN— İlk sözü, önerge sahibi olarak Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmaz-
can'a veriyorum. 

Buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; huzurunu

za, Sayın Başbakan ve Sayın Başbakan Yardımcısı hakkında vermiş olduğumuz soruşturma 
önergesiyle ilgili olarak çıkmış bulunuyorum. Aslında, şu anda duygusal olarak çok büyük 
bir ıstırap içinde olduğumu ifade etmeme müsaade ediniz. Ben, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde 1969 yılında göreve başladım ve ilk defa böyle bir önerge münasebetiyle konuşuyorum. 

Istırabım şundan dolayıdır : Bir parlamenterin, Parlamentoda görev yapan üyeleri ve Par
lamentonun güveniyle görev yapan Hükümet üyelerini bir suçlamayla itham eder duruma düş
mesi, elbette üzüntü verici bir durumdur; ama, bunun sebebi ben değilim ve bu önergeye imza 
koymuş arkadaşlarım da değil; ancak, bir görev yapıyoruz. Bu görevimizi yaparken amacımız, 
hiçbir surette birtakım kişilere, olmamış olaylardan dolayı, kendilerinin faili olmadıkları fiil
lerden dolayı birtakım isnatlarda bulunmak değil. Ayrıca, bu görevimizi yerine getirirken, -hiç 
kimseyi de peşinen suçluyor değiliz; bir önyargı içinde de değiliz- kamuoyunda bu kadar geniş 
yankılar uyandıran birtakım olayların, yasama dokunulmazlığına siğınılarak veya bakanlara, 
başbakanlara Anayasa tarafından tanınmış olan imtiyazlara dayanılarak örtbas edilmesinin, 
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kamu vicdanında yaralayıcı sonuçlar doğuracağı kanaatiyle hareket ettik, önergemizi verir
ken, her şeyden önce, kamuoyu önünde ortaya konmuş birtakım iddiaların gerçek durumunun 
araştırılmasına mani olan engelleri ortadan kaldırma amacını güttük. Bundan önceki önerge 
sahibi arkadaşlarımızın da aynı amaç içerisinde oldukları kanaatindeyim. 

Ben, Sayın İleri'nin fiilleriyle ilgili bir konuya temas etmeyeceğim. Onun tartışması biraz 
önce yapıldı, kamuoyunda aylardan beri yapıldı ve sonuçları ortada. Ben, bu fillerin ortaya 
çıkışından sonra Sayın Başbakan ile Sayın Başbakan Yardımcısının tutumları üzerindeki gö
rüşlerimi ifade etmek istiyorum. 

Bu olaylar basına yansıdığı zaman, herhalde, Hükümetin koordinasyonundan sorumlu 
kişilerin, Hükümet üyelerinden biri hakkında bu ciddî ithamlar ortaya çıkınca, birtakım iş
lemlere başvurmaları lazımdı. Bu işlemler nasıl olur?.. Bunlar, siyasî takdir içerisinde ortaya 
konulur; ama, herhalde Sayın Başbakan ile Sayın Başbakan Yardımcısının tutumları gibi hadi
seyi örtbas edici istikamette olamaz. 

Basında açıkça şu ifade edilmiştir : Muhalefetin gensorusu geldiği zaman, bu gensoru kar
şısında nasıl bir tutum takip edileceği, Doğru Yol Partisi Grup yöneticilerince, Sayın Başbaka
na sorulmuş; Sayın Başbakan da, "Bizim kabinemizin üyesidir, elbette sahip çıkacağız" ifade
sinde bulunmuştur. -

Sayın Başbakan "yardımcısının, gerek hadisenin başlangıcında, gerekse o günden sonra de
vam eden olaylar içerisindeki tutumunu ise, ayrıca izah etmeye gerek duymuyorum. Sayın Baş
bakan, burada, olayı mümkün olduğu kadar kısa yoldan örtbas edebilmenin çarelerini aramış
tır. Halbuki, bu, ne kendisine, ne Hükümete ve ne de itham edilen bakana yarar sağlayan bir 
yoldur. Sayın Bakana iyilik etmenin en uygun yolu -eğer suçsuzluğuna inanılıyorsa- en kısa 
zamanda, onun, bu suçsuzluğunu yargı önünde kanıtlamasına imkân sağlamaktır. İnsanlar, 
birtakım şaibelerden, ancak bu şekilde kurtarılabilir; hükümetler de ancak bu şekilde kurtarı-
labilir ve daha da ötesi, demokratik rejim her zaman yolsuzluk iddialarıyla çalkalanan kadro
lar eliyle ayakta tutuluyor diye görüntülerin verilmesi de ancak bu yolla önlenebilir. 

Değerli arkadaşlarım, demokrasi, fazilet rejimidir; yolsuzlukların, hırsızlıkların, eyyam
cılıkların örtüsü olacak bir rejim değildir. Parmak hesaplarıyla, çoğunluk oylarıyla buhların 
yapılması halinde; birtakım ithamların karanlıkta bırakılması halinde, bunların demokratik 
sistemi tahrip edici Özelliklerini geçmiş dönemlerde de gördük. Türkiye'de, -27 Mayıs darbesi 
dahil- vukubulmuş olan askerî darbelerin sebepleri arasında, o dönemin yöneticileriyle ilgili 
olarak ortaya atılmış, doğruluk veya yanlışlığı tam tespit edilememiş yolsuzluk ithamları var
dır. 27 Mayıs öncesindeki ithamların asılsızlığı, Yassıada yargılamalarıyla ortaya çıkmıştır; ama 
12 Mart öncesinde de birtakım yolsuzluk iddiaları ortaya atılmıştır ve o yolsuzlukların gerçek 
mi, gerçek dışı mı olduğu konusunda Türk kamuoyu bugüne kadar hâlâ. aydınlanamamış bu
lunmaktadır. 

12 Mart Muhtırasından sonra kurulan ara rejimle bir muvazaa yönetimi kurulmasının önem
li sebeplerinden birisi de, gerçeği araştırılamamış olan bu ithamlardır. O dönemin, millet tara
fından kendine tevdi edilen iktidarını, muhtıra sahiplerine teslim eden Başbakanı, daha sonra 
iktidarı tenkit etmek gibi bir yola girdiği vakitler -ben iyi hatırlıyorum- bu kürsüden, ara reji
min başbakanı tarafından devamlı hizaya getirilirdi, "hakkınızdaki dosyaları işleme koyalım 
mı, koymayalım mı?" sorularıyla. Bu dosyalar, maalesef hâlâ üzeri karanlıklarla örtülü bu
lunmaktadır. 
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KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Hikâye okuyorsun?.. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Hikâye okumuyorum. 
Aslında, bu olayın... 
KADRİ GÜÇLÜ (Dursa) — Senin kuyruk acın var! 
BAŞKAN — Sayın Güçlü, rica ediyorum... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, benim kuyruk acım olmaz. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Konuyla ne ilgisi var bunların Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Efendim, sayın hatip, süresi içinde, kırıcı olmadan... 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Kırıcı oluyor... 
BAŞKAN —İstirham ederim... Görüşlerini ifade etmektedir; müsaade buyurun. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Allah Allah!.. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Siz, benim sözlerimden kırılıyor musunuz?!. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Kırılıyorum... O kürsüyü bu şekilde işgal edemezsin. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — O zaman gerçeklerden kırılıyorsunuz... 
BAŞKAN — Efendim, şimdi... 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Senin ne mal olduğunu Türk Milleti biliyor! 
BAŞKAN—Sayın Güçlü bakın!.. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sayın Başkan, ben, herhalde... 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, bir dakika... 

VII. — DİSİPLİN CEZALARI 

1. — Bursa Milletvekili Kadri Güçlü'ye, Denizli Milletvekili Hasan Kormmazcana hakaret ettiği 
gerekçesiyle kınama cezası verilmesi 

BAŞKAN — Sayın Güçlü, size bir kınama cezası verdim. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 

2. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 51 arkadaşının Devlet eski Bakanı Güler ileri 
/ıakkındakiyolsuzlukları örtbas ederek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Ka
nununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ile Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Erdal inönü /laklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi (9/8) (Devam) 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, tarihî birtakım gerçekleri 

bilmeyen, tarihî birtakım gerçekleri hâlâ öğretmemek için devlet televizyonunun dahi yalanla
ra alet edildiği bir Türkiye'de benim söylediklerim kırıcı olmamalı. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Biraz da Sümerbank'tan bahset; ne yapacaksın 
bunları?.. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Biraz önce arkadaşımızın ifade ettiği konu, da
ha evvelki gün televizyonda konuşuldu. Devletin televizyonunda, Başbakanın huzurunda, Baş
bakanın da katıldığı bir programda, devlet televizyonuna yalan söyletildi. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Yalan mı söyletildi? 
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HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Benim kuyruk acım niye olabilir?.. Orada deni
liyor ki, "1970 yılında bütçeye kırmızı oy veren 41 milletvekili, Adalet Partisinden ihraç edildi
ler; ondan sonra ülkeyi 12 Mart Muhtırasına götüren olaylar cereyan etti." 

Programı izlediniz... Doğru mu? 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Yalan mı?.. 
İBRAHİM AKSOY (İstanbul) — Yalan mı söylemiş? 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi işin doğrusunu söy

leyelim. Biz, kırmızı oy verdiğimizde 15 kişi partiden bir yıl geçici ihraç cezası aldı, 26 kişi de 
bir ay geçici ihraç cezası aldı. Hiç kimse, bir tek milletvekili, bütçeye ret oyu verdiği için Adalet 
Partisinden ihraç edilmemiştir; ben de ihraç edilmedim. 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Devleti dinamitlediniz... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Peki, ne zaman ihraç edildik?.. 26 Mart 1970'te, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısına bir yolsuzluk önergesi gelmişti... 
H. HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Neydi o? 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — O zaman da, bugünkü gibi, yolsuzluk önergele

ri hakkında grup kararı verilemezdi, bağlayıcı karar alınamazdı ve üyelerin, verdikleri oylar
dan dolayı, parti disiplinine aykırı davranışta bulundukları gibi bir iddia ortaya konulamazdı. 

İşte, biz, 26 Mart 1970'te önümüze getirilen yolsuzluk önergesi hakkında bir soruşturma 
komisyonu kurulması doğrultusunda oy kullandığımız için -zannediyorum ki, bu saatlerde fi
lan verdiğimiz bir oydu- saat 19.00'da, Anadolu Kulübünde yemek yerken -ben dahil 41 arka
daş Adalet Partisinden ihraç edildiğimizi öğrendik. "İşlediğiniz parti suçu şudur" diye bize 
ne bir tebligat yapıldı, ne de savunmamız alındı... 

NAFİZ KURT (Samsun) — Biz de o günlerin içindeydik ö zaman. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bunların sonucu, işte 12 Martta, millet iradesiy

le teşekkül etmiş bir iktidarın, Nihat Efim'Iere, Ferit Melen'lçre, Naim Talu'lara peşkeş çekîl-
. mesi sonucunu doğurmuştur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Biz bu konularda çok büyük hassasiyet içerisindeyiz. Ben, Nihat Erim Hükümetine, Ferit 
Melen Hükümetine, Naim Talu Hükümetine, sonuna kadar, güvenoyu vermedim, onların kar
şısında muhalefetimi devam ettirdim. Muhtıranın okunduğu gün de buradan, millet iradesinin 
savunucusu olarak, paşaların muhtırasına itiraz ettim. 

Değerli arkadaşlarım, mesele şudur : Yolsuzluk vesaire gibi ithamları seçim öncesinde çok 
kullandınız. Bunların seçim öncesi kullanılmasının, zannediyorum ki temel gerçeklerinden bi
risi, işte, bu, üzefi kapalı olan mazidir. Birtakım politikacılar, kendi mazilerinde izah edeme
dikleri zenginleşmeleri nasıl ortadan kaldırabileceklerdir? Ortalığı toz dumana katmak sure
tiyle kaldırabileceklerdir. Seçim Öncesinde işte o yapılmıştır. 

Yolsuzluklarla, politikacıların, seçim malzemesi olarak meşgul olmasının anlamı yoktur. Biz 
burada şu görevi yaparken, en namuslucasını yapıyoruz. Muhalefet milletvekili bir yolsuzluğa şa
hit olmuşsa, bir şüpheye düşmüşse, getirir soruşturma önergesini verir. Bu, o kişiyi mahkûm et
mek manasına gelmez, bu bir önyargı da değildir. O insanların aklanabilmesinin yolunu böyle aça
bilirsiniz; bunun başka yolu yoktur; dünyanın bütün parlamentolarında da bu böyle yapılmaktadır. 

Kesinlikle ifade edeyim, geçmişte oy verdiğim soruşturma önergeleriyle ilgili olarak da hiçbir 
pişmanlık içinde değilim. Keşke onlar, grup kuramayan birtakım partilere ödünç milletvekili 
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vererek, o yolla komisyonda çoğunluğu ele geçirmek suretiyle örtbas edilmeseydi. Bunlar ya-
pılmasaydı, Türkiye'de demokrasinin yirmi yıllık bir gecikmeye uğraması gibi bir felaketle kar
şılaşmayabildik. 

Değerli arkadaşlarım, seçim öncesinde bir seçim malzemesi ortaya koydunuz., Birinci amaç, 
bence, bazı kişiler yönünden, kendi kişisel geçmişlerini örtbas etme hadisesidir; "herkes yol
suzluk yapıyor" denilmesini temin etmektir; ama, ikinci amacı, bu yolsuzluk ithamlarının, si
yasî iktidarları ve siyasî kadroları ne kadar tahrip ettiğinin bilincini taşımaktır. O bilinçle, ikti
darı ele geçirmek için bunlar ortaya konulmuştur. Üçüncü amaç da, iktidar olunduktan sonra, 
şu anda yürütülmekte o!an;irili ufaklı birçok yolsuzluk üzerindeki dikkatleri başka yere, geç
mişe sevk etmek amacıdır. 

Şimdi, size soruyorum : "Koskotas dosyaları -geldiği gün- kıyameti koparacak" denildi. 
iktidar oldunuz... "Koskotas dosyaları açıklanıyor" denildi : PTT'de bir ihale yapılmış ve bu 
ihaleye fesat karıştırılmış... Eğer fesat kanştırılmışsa, o ihale iptal edilir; oysa siz hâlâ bunu 
yürütüyorsunuz; aynı ihale devam ediyor!.. 

Otoyol konusunda "İkinci Koskotas Dosyası" denildi, ödemelere devam ediyorsunuz!.. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Bekle, bekle!.. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Eğer burada bir kanunsuzluk varsa, o kanun

suzluğun menfaattarlarının menfaatlarını o anda kesmek sizin görevinizdi. 
Değerli arkadaşlarım... 
NAFİZ KURT (Samsun) — Bunlar mahkeme meseleleridir... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Mahkeme meselesi değil. Biz, şimdiki uygula

madan bahsediyoruz. Mahkemeye verilmiş olanlar geçmiştekilerdir; onlar üzerinde konuşmu
yoruz. Bugün aynı uygulamanın devam ettiğini ve bunun, yapılan iddialarla tutarlı olmadığını 
ifade ediyoruz. 

Bu, imaj düzeltme operasyonlarından sonra, kendi icraatınız ise -vatandaşların büyük bir 
kesiminin kesin yargısı böyledir- açık birtakım yolsuzlukların devam etmesi şeklinde tezahür 
etmektedir. 

Biz yeterli ölçüde muhalefet yapmadığımız şeklinde bir itham altında bulunuyoruz* Yani, 
"Kendiniz hakkında, Anavatan İktidarı döneminde yapılmış olan ithamlar için bir çekindiği
niz mi var ki, bugünkü yolsuzlukları yeteri ölçüde sertlikle araştırmıyorsunuz, üzerine gitmi
yorsunuz?" gibi bir itham altındayız. 

Değerli arkadaşlarım, evvela, bu kabinede birtakım şaibeli bakanlar olduğu iddiaları var... 
Hiçbir bakan arkadaşımız da bunu üstüne alınıp da, ''ben şaibeli değilim" diyerek ortaya 
çıkmıyor. 

Bu kabinede, zamanaşımına sığınmak suretiyle görev yapan bakanlar var. Hani, o, "tüyü 
bitmemiş yetim" edebiyatı, "hırsızlık" edebiyatı, hatta 72,5 dilden korropsiyon vesaire gibi 
edebiyat yapan Başbakanın kabinesinde, geçmişte yaptığı yolsuzluklarla itham edilmiş birta
kım bakanlar var. Bunlar, sadece zamanaşımına sığınmaktadırlar. Dünyanın neresinde, "be
nim suçum zamanaşımına uğradı" diyerek, pişkinlik içerisinde siyaset yapabilen insan vardır?!. 
Demokrasinin yerleştiği ülkelerde, bu türlü, geçmişte sicili bozuk olan kişilere, bırakın siyasî 
görevi, acaba herhangi bir temsil görevi -mesela bir konsolosluk görevi- verirler mi?.. Bu kabi
nede böyle bakanların olduğu söyleniyor; bugünlerde de yazılıyor,.. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Hukukta zamanaşımı.var... 
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HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Zamanaşımı konusuna geleceğim... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sen, zamanaşımını bilmeyen avukatsın!.. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, toparlamanızı rica ediyorum. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — 10 dakika geçti Sayın Başkan, haksızlık yapıyorsunuz... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, vergi affı konusunda, bi

liniyor ki, Türk maliye tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonu, vergi affıyla gerçekleştiril-
miştir.(ANAP sıralarından alkışlar) Bu, kesin! "Af çıkarmadık" diyorsunuz; hâlâ televizyon
lardan yalan söyleniyor; Sayın Bakan,"biz af çıkarmadık, tahsilatı hızlandırma yaptık" diyor. 
Ben buradan, Vergi Usul Kanununun mahsus maddelerini okuyarak, burada.görüşmeler yapı
lırken bunları ifade ettim; bunları, tutanaklarıyla, yakında tekrar ortaya çıkaracağız, vatanda
şın önünde bu davanın takipçisi olacağız; bunun hesabını kahve kahve vermek zorunda kala
caksınız. 

Biraz önceki gibi küçük demagojilerle bu işten sıyrılabileceğini zannediyor arkadaşlarımız. 
Hadise şudur : Vergi affı konusunda... -
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) —- Yakışmıyor sana... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Niye yakışmıyor kardeşim? Görev yapıyorum... 

Şu gerçeği örtebiliyor musunuz : Af kapsamına giren 27 trilyonluk bir para var; bunun 10 tril
yon lirası sadece 1 000 kişiye ait... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — İsimlerini açıkla. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — İsimlerini zamanı gelince açıklayacağız. 
BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, toparlamanızı rica ediyorum. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — İsimleri, asıl, bana değil, Doğru Yol Grubu içe

risinde, "Verfi affı kanununa karşı çıkıp, vergi affı kanunundan yararlanacakların kapsamın
dan, başbakanların, bakanların, milletvekillerinin, birinci ve ikinci derece yakınlarını çıkara
lım diye hazırlık yapıp, sonra, vır vır ediyorsunuz" sözü üzerine bu önergelerini geri alan ar
kadaşlara sorun; bana niye soruyorsunuz?!. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, ben, her şeyden önce, Türkiye'de, yolsuzluk iddialarının, seçim ön
cesi başlatılıp, seçim sonrası, hâlâ delilsiz, icraata varmayan, kendine düşen görevi yerine ge
tirmeyen bir üslup içerisinde sürdürülmesinin karşısındayım. Eğer, duyduğunuz, bildiğiniz, de
lilleriyle getireceğiniz bir yolsuzluk ithamı varsa, onu, benim bugün görev yaptığım gibi, geti
rirsiniz Meclis kürsüsüne, siyasî tarafı da, diğer tarafları da konuşulur, gereğini ilgililer yapar
lar. Aslında, sizin ithamlarınız, sizin, devletin teftiş kurullarının, devletin yargı organlarının 
görevlerini bir anlamda üstlenmeniz sonucunu doğurdu. 

Türkiye'de şu anda bir çarpıklığı yaşıyoruz. Bir devlet bakanı, yolsuzlukları koordine et
mekle görevlendirilmiş; herhangi bir yasal dayanağı olmadan, bu bakanlık, zannediyorum ki, 
önüne gelecek yolsuzluk iddialarının taksimini yapmaktadır, ayırımını yapmaktadır, öndeğer-
lendirmesini yapmaktadır; "hangisinin üzerine gidilecek, hangisi zamanlanacak, hangisi daha 
önce kamuoyunun önüne getirilecek veya siyasî sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar arttıkça hangisi 
ısıtılıp ısıtılıp kamuoyunun önüne getirilecek?" diye. 

Değerli arkadaşlarım, siz, bu dosyaların, "Koskotas Dosyası" dediğiniz dosyaların -
seçimden önce- elinizde olduğunu, herhangi birisini açıklarsanız bombaların patlayacağını söy
lemediniz mi, meydanlarda söylemediniz mi? Hâlâ nerede bombalarınız?.. İşte, o bombaların 
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bugüne kadar ortaya konulamaması, bugün yapılmakta olan büyük yolsuzlukların kamuflajı 
şeklinde görülmektedir. 

Ben, aslında şu önergenin verilişine sebep olan küçük hadisenin üzerinde değilim; ama, 
devlet yönetiminde, miktarların da, kişilerin de dışına çıkarak, objektif olarak, soğukkanlılık
la görevlerin yürütülmesi lazım. Bu görevimi yerine getirirken, Yüce Meclisin, ileride birtakım 
siyasî uygulamalara kötü emsal teşkil etmeyecek bir karara varacağı kanaatimi de ifade etmek 
istiyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmazcan. 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Bana niçin kınama cezası verdiniz? 
BAŞKAN — Efendim... 
KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — İzah edin de anlayayım... 
BAŞKAN T— Söyleyeyim Sayın Güçlü. 
Siz, döneni başından beri zarafetiyle, mutena şahsiyetiyle, şahsen benim beğenimi, güve

nimi kazanmış bir parlamentersiniz... (DYP sıralarından "Zabıtlara geçiyor mu?" sesleri) Ta
biî, geçiyor zabıtlara. 

Burada, 1969 yılından beri, bu kürsüyü, aksine hiçbir hükme maruz kalmadan, şerefle 
-sizin gibi- itinayla kullanmış bir başka arkadaşım usul çerçevesinde görüşlerini Yüce Heyete 
sunuyorken bir iki müdahaleniz oldu; onu sıhhatinizden kaynaklanan heyecanınıza verdim; 
ama, affedersiniz, "ne mal olduğunu herkes bilir" lafını, gerçekten size yakıştırmadığını için 
kınadığımı ifade ettim. Eğer, bu ceza sizi üzüyorsa, onu da vermiyorum; ama, amacım, Yüce 
Meclisi çalıştırmak, ahengi, hoşgörüyü, karşılıklı saygıyı ihlal etmeden görüşmeleri sürdürmek. 
Buna da bir itirazınız olacağını zannetmiyorum. Konu budur. İsterseniz, ileride, dışarıda -çünkü, 
burada mesai çok pahalı- ayrıca özel bilgi de veririm. Hakkınızda, iyi düşüncelerden başka 
bir duygum, bir niyetim yoktur. Arz ve ifade ediyorum. (Alkışlar) 

KADRİ GÜÇLÜ (Bursa) — Sağolun. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, çalışmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Şimdi, önerge üzerinde, Tunceli Milletvekili Sayın Vahdet Sinan Yerlikaya'yı kürsüye da

vet ediyorum. 
Buyurun Sayın Yerlikaya. 

. VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Denizli 
Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan ve 51 arkadaşının, Devlet eski Bakanı Güler İleri hak
kındaki yolsuzlukları örtbas ederek görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemlerinin, Türk 
Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla, Başbakan Sayın Süleyman Demirel 
ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal İnönü haklarında, Anayasanın 100 üncü 
maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi üzerine söz almış bulu
nuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde, 12 Eylül ve onun devamı olan ANAP hükümetlerinin ic
raatları için de birtakım yolsuzluk iddialarıyla ortalık âdeta çalkalanmış; fakat,her defasında, 
bu iddialar, o zamanki ilgililer tarafından dikkate alınmamış, duyarsızlık ve aymazlıklar karşı
sında konular kapatılmıştır. Ancak, 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel seçimler sonucu olu
şan DYP ve SHP Koalisyon Hükümeti, bu konularda oldukça duyarlı davranarak, yapılan yol
suzlukları tek tek incelemekte ve dosyalan tamamlananları da ilgili makama havale etmek-
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tedir. Halkımızın da, yolsuzluk iddialarının doğru olup olmadığını merak ettiği konulardan 
bazıları şunlardır : , 

Emlak Bankasının 1,5 trilyonluk batık kredisi bulunmaktadır. Bu batık kredilerin 300 mil
yarlık bölümünün, Cumhurbaşkanı Sayın özaPın yakın arkadaşı Nurettin Koçak'ın şirketi KUT-
LUTAŞ'a verildiği belirtilmektedir; 350 milyarlık bölümünün de, yine Cumhurbaşkanının ya
kın arkadaşı Selim Edes'in şirketi ESKA'ya verildiği iddia edilmektedir. 

Bu konudaki dosya, Devlet Bakanı Sayın Kilercioğlu'na verilmiştir. 
Yine Emlakbank'ın, Ataköy'deki 500 milyonluk daireleri, eski bakanlar tmren Aykut, Şükrü 
Yürür ve Cemil Çiçek'in de aralarında bulunduğu birtakım seçkin şahıslara 50 milyona sattığı 
da iddialar arasında. 

Bu konudaki incelemeler de devam ediyor sanıyoruz. 
PTT'nin açtığı, TÜRKSAT uydusunun ihalesi konusunda bazı yolsuzluk iddiaları vardı. 

Bu iddialar neticesinde, zamanın Genel Müdürü Emin Başer, mahkemeye sevk edildi. Muha
kemesi devam eden Başer, Sayın Cumhurbaşkanının danışmanı olarak görev yapmaktadır. 

Yine, ANAP Hükümetinin eski bakanlarından Mustafa Taşar'ın, 20 Ekim seçimlerinde 
propaganda için aldırdığı 350 milyonluk pul ve zarfı, kendine bağlı kuruluşlardan TÜGSAŞ'a 
fatura ettirdiği iddia edilmektedir. 

Yine, bu konudaki soruşturma da devam etmektedir. 
Yine, Cumhurbaşkanı Sayın ÖzaPın eşi Semra özal'ın ANAP İstanbul İl Başkanı seçil

mesi için yapılan masrafları, Mustafa Taşar'ın, TÜGSAŞ'a ödettirdiği iddia edilmektedir. 
Yine, bu konuda da soruşturma devam etmektedir. 
Sağlık eski Bakanı Sayın Halil Şıvgın'ın, kurduğu 5 vakıf için 2 milyon dolarlık bağış ka

bul ettiği; ancak, bu paranın nerede olduğunun bilinmediği iddia ediliyor. ( 
1 Bu konuda tanzim edilen dosyanın savcılığa gittiği söylenmektedir. 

Tekel'in, Almanya'da, henüz kurulmayan bir şirkete kefil olduğu ve 3 milyon dolarlık rakı 
ihraç ettiği de iddialar arasındadır;- İddiaya göre, Sayın Ekrem Pakdemirli'nin Maliye ve Güm
rük Bakanı iken, Federal Almanya'da yaşayan ve ticarî geçmişinin şaibeli olduğu iddia edilen 
Aydın Yardımcı'ya, Türkiye'den rakı ihracatının başbayiliğini verdiği de iddialar arasında bu
lunmaktadır. -

Bu konudaki dosyanın da savcılığa teslim edildiği söylenmektedir. 
Otoyol ihalelerinde, devletin, 7,5 trilyon lira zarara uğradığı da iddialar arasındadır. 
Bu konudaki dosyanın da savcılığa sevk edildiği bildirilmektedir. 
Cumhurbaşkanı özal'ın özel uçağının pilotuna, devlet kuruluşlarının kesesinden, dolar

la, yüksek maaş ödendiği ayrı bir iddia olarak ortaya çıkmakta ve soruşturması devam etmektedir. 
Aralarında Faisal Finansın da bulunduğu 12 şirket, hayalî ihracat yapmakla suçlanmak

tadır. Bu konudaki dosyanın savcılığa sevk edildiği, yine ayrıca belirtitrnektedir. , 
' Yine, Sağlık eski Bakanlarından Sayın Halil Şıvgın'ın, Körfez krizi sırasında trilyona yak

laşan miktarda ilaç ve malzeme alımı yaptığı iddia edilmektedir; fakat, hangi ilaç firmaların
dan, ne yolla aldığına dair ortada bir bilgi bulunmamaktadır. ' 

Yine, Sağlık Bakanı Sayın Aktuna, Sayın Şıvgın döneminde 60 milyona yakın bir para
nın, ambulanslar alınmadan evvel, avans olarak firmaya verildiğini söylemektedir. 

Bu konudaki dosyanın da savcılığa göriderildiği bildirilmektedir. 
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Dönemin Devlet Bakanı Mehmet Çevik'in ihaleleri, usulsüz olarak verdiği ve Hazine ara
zilerini yağmaladığı iddia ediliyor. Bursa Görükle'de, tarıma elverişli arazide konut yapımı için 
izin verildiği; evlerin yapımının, İhale Kanununa aykırı bir şekilde, Tuna Üçel Şirketine verildi
ği iddia ediliyor. 

Bu konudaki dosya da savcılığa teslim edilmiş bulunmaktadır. 
Ortaya atılan bu iddialar, böylece sürüp gitmektedir. İddialar incelenmekte ve incelemesi 

biten dosyaların bazıları savcılığa iletilmektedir. 
Şu anda verilmiş bulunan önerge, bu yolsuzluk iddialarını araştıran ve soruşturan Hükü

metimizi yıpratmak, zaafa uğratmak içindir. 
Devlet eski Bakanı Sayın Güler Ileri'nin, Bakanlık görevi sırasında, Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu ile Aile Araştırma Kurumuna tahsis edilmiş bulunan ödenekleri şah
sî çıkarları için harcadığı iddia edilerek, Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 51 arkada
şı bu önergeyi vermiş bulunmakta ve bu eylemlerin örtbas edilmesine göz yumdukları iddiasıy
la, Sayın Başbakan ve Sayın Başbakan Yardımcısı haklarında Meclis soruşturması açılmasını 
talep etmektedirler. Böyle bir soruşturma önergesine olumlu bakmak mümkün değildir. 

Sayın Ileri'nin babasının vefatı nedeniyle kendisi tarafından basına verilen ilanların ücreti 
olan 173 milyon lira, anında ödenmiştir -bunu demin de söyledim- ancak, Kurumun basına 
verdiği vefat ilanlarından, Sayın Ileri'nin hiçbir zaman haberi olmamıştır. Tamamen, Kurum
da çalışan bazı memurların kendiliğinden verdikleri ilanlar, Bakanı güç durumda bırakmıştır. 
Sayın tleri, bu ilanların varlığını öğrenir öğrenmez, Kuruma, derhal parasını ödemiştir. 

özel kalemde çalışanlara, yılbaşı hediyesi adı altında hiçbir şahsî harcama yapılmamıştır; 
2 şoför, 2 koruma görevlisi, 2 sekreter, 3 hizmetli için, 3418 sayılı Yasanın 3558 sayılı Yasayla 
değişik 39 uncu maddesinin (a) bendi gereğince giyim alınmıştır. 

Eşiyle Abant'ta geçirdiği yılbaşı tatili için kendi harcamaları, anında ödenmiştir; ancak, 
kendi koruma görevlileri ile Bolu Valiliğinin verdiği koruma görevlilerinin masrafları, yukarı
da değindiğimiz gibi, yasa hükümleri uyarınca ödenmiştir: Burada da bir yolsuzluğun olmadı
ğı aşikârdır. 

SHP kurultayında delegelere yemek vermemiştir. Verildiği iddia edilen yemek, az evvel 
de söylediğim gibi, Bakanlığın kuruluş yasası taslağının hazırlanmasında çalışan dernek üyele
ri ve öğretim üyelerine verilen yemektir ve bu nedenle yapılan masraftır ki, bu da yasal bir 
harcamadır. Yukarıda anılan yasa, bu harcamaya cevaz vermektedir. 

Yine, eşi için istanbul'da, 300-SEL tipi bir Mercedes marka bir araç kiralandığı iddia edil
mektedir ki, buna da az evvel cevap verdik; bu da gülünç bir iddia. 

Bu, Sayın Ileri'nin İstanbul'daki denetlemeleri sırasında, resmî araç bulunmaması nede
niyle, kendi çalışmaları için yapılan bir harcamadır. O tarihte, eşi, İstanbul'da dahi bulunma
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın İleri, başında bulunduğu Bakanlığın kuruluş yasası taslağını 
hazırladı, birtakım reform hareketlerine gereksinme duydu, bunların yapılması için harekete 
geçti; ancak, bu reform hareketlerinin karşısında olan bazı çevreler, olayı çarpıtarak basına 
intikal ettirdiler; bu nedenle, iyiniyetle görevine devam eden Sayın lleri'ye çamur attılar, Hü
kümeti karalamak istediler. 

Bilindiği üzere, 3418 sayılı kanunun 3558 sayılı Kanunla değişik 39 uncu maddesinin (a) 
bendinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne ayrılan paydan 
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yapılacak harcamaların, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile, 2886 sayılı Devlet thale 
Kanununa ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30 - 37 nci maddelerinde yer alan vize hükümleri
ne tabi olmayacağı öngörülmüştür. 

Sayın lleri'nin Bakanlığından önceki döneme rastlayan 17 Ocak 1990 tarihinde, Başba
kanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğüne, bu paydan yapılacak harcamalarda 
nasıl bir yol izleneceği hususunda görüş sorulmuş; Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdrlüğünün 30 Ocak 1990 günlü cevabî yazılarında, anılan kanunda, bu kay
naktan sağlanan gelirlerden yapılacak harcamalarda, yukarıda belirtilen kanunlar yerine han
gi mevzuatın uygulanacağı belirtilmediğinden, uygulanacak usul ve esasların, bağlı bulunulan 
bakan onayıyla tespit edilmesinin uygun olacağı görüşü bildirilmiştir. 

Ayrıca, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğünün 17 Ni
san 1990 tarihli bir başka cevabî yazılarında da, 3418 sayılı Yasanın 3558 sayılı Kanunla değişik 
39 uncu maddesinin (a) bendine göre, genel müdürlük adına tahsis edilen paydan, bakan ona
yına göre yapılacak satın alma işlemleri için, ihale komisyonlarına, Bütçe Dairesi Başkanlığın
dan üye alınması zorunluluğunun da bulunmadığı ayrıca belirtilmiştir. 

Bundan da anlaşılıyor ki, Kurumda yapılan harcamalar, bir önceki idarenin -Maliye ve 
Gümrük Bakanlığının görüşünü de alarak- aldığı kararlar doğrultusunda gerçekleşmiştir. Ni
tekim, eski Genel Müdür Sayın Melih Gökçek, Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcımı-
zın da belirttiği gibi, Yozgat'ta, 30 Ağustos dolayısıyla bir zafer şenliği düzenliyor; bu şenliğe,. 
birçok sanatçı ve folklor ekipleri katılıyor; yeme, içme, konaklama ücretleri olmak üzere, aynı 
kaynaktan ve aynı yoldan, 66 milyon lira, Çocuk Esirgeme Kurumu kasasından sarf ediliyor. 
Yine o zamanın Genel Müdürü, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in 12 milyon 407 bin Türk Lirası 
tutan yemek ve çiçek harcamasını da aynı kaynaklardan karşılamıştır. 

Bu harcamalar ile Sayın tleri'nin harcamaları arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Ta
mamen görevle ilgili olmasına rağmen, yine de Sayın İleri duyarlı davranmış, haksızca sarf 
edildiği iddia olunan giderlerin bedeli olan 261 515 896 Türk Lirasını Kurum adına, bankaya 
yatırmıştır. * , 

Görülüyor ki, ortada hiçbir kasdî davranış ve harcama yoktur. Bu konuda Hükümeti suç
lamak, ayrı bir amacı içermektedir. Ortada hiçbir yolsuzluk olmadığı halde, böyle bir soruş
turma önergesini vermek, düşündürücüdür. Kaldı ki, suçlanan Bakan, bir adım daha atmış 
ve görevinden de istifa ederek Koalisyon Hükümetine zarar vermek istememiştir. 

Kaldı ki, Başbakanlıkça, Devlet eski Bakanı İleri hakkında bir soruşturma yürütülmekte; 
böylece, Hükümetin ne denli duyarlı olduğu anlaşılmaktadır. Böylece, önergenin artık bir an
lamı kalmamaktadır. 

İnancımıza göre, hukukumuzun çağdaşlaşması, ülkemizin demokratikleşmesi ve ekono
mimizin düzlüğe çıkması için oluşan bu Koalisyon Hükümeti, protokolde imzaladığı vaatleri 
bir bir yerine getirecektir; hiçbir yolsuzluğa hiçbir hırsızlığa izin vermeyecektir. 

Bu nedenlerle, önergeye ret oyu vereceğimi belirtir, Yüce Meclise saygılarımı tekrarlarım. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yerlikaya. 
Şahsı adına, Bursa Milletvekili Sayın Yılmaz Ovalı; buyurun. (DYP ve SHP sıralarından 

alkışlar) 
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YILMAZ OVALI (Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Denizli Milletvekili Sa
yın Hasan Korkmazcan ve 51 arkadaşının vermiş oldukları (9/8) esas numaralı Meclis soruş
turması önergesi üzerinde düşüncelerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesiley
le, hepinizi tekrar saygılarla selamlıyorum. 

Önerge sahibi meslektaşım Sayın Hasan Korkmazcan, hiçbir araştırmaya ve çalışmaya da
yanmadan önerge verdiğini hissettiği için, kendisine tanınan süre içinde, önergeyi savunmak 
yerine, kendisini savunmayı önplana aldı; böylece, önergeyi vermekle hata ettiğini zımnen ka
bul etmiş oldu; ama, biz, onun konuyla ilgili olmayan ve tutarlı olmayan beyanlarını bir tarafa 
koyarak önergeden bahsedeceğiz. 

Bu önergeyle, Devlet eski Bakanı Sayın Güler ileri hakkındaki yolsuzlukları örtbas ede
rek görevlerini kötüye*kullandıkları ve bu eylemlerinin, Türk Ceza Kanununun 240 inci mad
desine uyduğu iddiasıyla, Başbakan Sayın Süleyman Demirel ile Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Sayın Erdal tnönü haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılması istenmektedir. 

Soruşturma önergesinin gerekçe kısmında aynen şu ifadelere yer verilmiştir : "Devlet eski 
Bakanı Sayın Güler tleri'nin hukuka ve yasalara aykırı fiilleri, sadece siyasî sorumluluk yö
nünden değil, aynı zamanda cezaî ve hukukî sorumluluk yönünden de soruşturulma ve sonuç
landırılma gerektirecek niteliktedir... 

Bu gelişmeler sırasında, Başbakan Sayın Süleyman Demirel ile Başbakan Yardımcısı Sa
yın Erdal İnönü'nün, olaya, siyasî çıkarlarını önplanda gözeten bir tutumla yaklaştıkları açığa 
çıkmıştır. Adıgeçenler, kamu yararını gözeterek, yasaları uygulamak ve yolsuzlukları önlemek 
yerine, kesinleşmiş yolsuzlukları örtbas etme gayretine düşmüşlerdir... tleri'nin istifası önce
sinde ve sonrasında da yolsuzluklarla ilgili yasal işlemlere geçmemişlerdir." 

Bu ifadelerden çıkan kesin sonuç ve suçlama nedir? Devlet eski Bakanı yolsuzluklar yap
mış, Başbakan ve Başbakan Yardımcısı da bunları örtbas etmiş, yasal işlemlere geçmemişler; 
iddianın özü budur. • 

Acaba öyle midir?., önergeyi veren arkadaşlar neden ciddî hiç bir araştırma yapmamış
lardır, basit bir sözlü soruyla öğrenebilecekleri bir konu üzerinde afakî ve gerçek dışı ifadeleri 
içeren bir önerge verme yolunu seçmişlerdir? 

Bizim kanaatimize göre, bu arkadaşlar kendilerini hâlâ ANAP devri iktidarında zannet
mektedirler! Nasıl olsa, yolsuzluk iddiaları araştırılmayacak diye düşünerek ve araştırılmaya
cağını da varsayarak bu önergeyi vermişlerdir; ama, hesaplayamadıkları, unuttukları bir şey 
vardır : Yanlış kapı çaldılar. 

Önergenin muhatapları Sayın Başbakan ve Sayın Başbakan Yardımcısı, Türk Milletinin 
gönlünde ve kafasında birer dürüstlük abidesidirler. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Milletimiz her şeye inanır da, bu tür bir suçlamaya asla inanmaz; hiç boşuna gayret gös
termeyin. Geçmiş onlarca yılda bu gayretler olmuştur; ihtilal dönemlerinde bile en ufak bir 
çamur sıçratılamamıştır. Bu güzide ve nadir yetişen devlet adamlarını bu yolla yıpratmaya ça
lışmanın da kimseye bir yararı yoktur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu girizgâhtan sonra, yasal işlemlere geçilmediğine 
dair iddiaya geliyorum. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda harcamaların denet
lenmesi ve gereği, 9.3.1992 tarih ve 8.2.9/3.1-1335 sayılı yazıyla Devlet Bakanı Sayın Orhan 
Kilercioğlu imzasıyla talep edilmiştir. 

Bu arada, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal tnönü imzasıyla, Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı ile 
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Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün geçmiş hesaplarının incelenmesi istemini 
kapsayan 26 Şubat 1992 tarihli yazı da Başbakanlığa intikal etmiştir. 

Başbakanlık Teftiş Kurulu, kendisine intikal eden bu yazılar üzerinde öninceleme yapıl
masından sonra, Devlet eski Bakanı Sayın Güler İleri'nin istifasına yol açan, Çocuk Esirgeme 
Kurumu Genel Müdürlüğü ile Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünde, 3418 sayılı 
yasalara göre, oluşması muhtemel yasa dışı işlemlerin ve bu arada her iki kurumun geçmiş dö
neme ait harcamalarının incelenmesi ve soruşturulması isteminde bulunmuş ve bu istem, 
15.4.1992 tarih ve teftiş M-303 sayıyla Başbakan Sayın Süleyman Demirci'den onay olarak çık
mıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıda görüldüğü üzere, önergede ileri sürüldüğü 
gibi, bir işlem yapılmaması sözkonusu olmayıp, tersine, yasal uygulamalar her kademede baş
latılmıştır. Bu konu, yukarıda açıklandığı şekilde tek ve basit bir konu olmayıp, adıgeçen ku
ruluşların eski dönemleri de incelemeye alınmıştır. Halen iki Başbakanlık müfettişi ile bir Ma
liye müfettişi bu iş için görevlendirilmiş bulunmakta ve çalışmalarını sürdürmektedirler. İnce
leme ve soruşturma bittiğinde, hukukî ve kanunî gereği neyse, o yapılacaktır; bundan kimse
nin şüphesi olmasın. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; buraya kadarki izahatımdan anlaşılacağı üzere, soruş
turma önergesinin, geçerli ve gerçeğe uygun hiçbir mesnedi yoktur, örtbas etme ve yasal işlem 
yapmama suçlamaları havada kalmıştır. Kimlerin, olaya, siyasî çıkarların önplana alan bir tu
tumla yaklaştıkları da açığa çıkmıştır. Önergeye imza koyan arkadaşlarıma, bir daha, ufacık. 
bir araştırma zahmetine katlanmadan, değerli imzalarını böyle önergelere koyarak, harcama
larını tavsiye ediyorum. • 

O nedenlerle, soruşturma önergesine ret oyu vereceğimi beyan eder, Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ovalı. 
Sayın milletvekilleri, son söz, haklarında soruşturma açılması istenen Başbakan Sayın Sü

leyman Demirci ile Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal İnönü'ye ait bulunmaktadır. 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal İnönü; buyurun efendim. (SHP ve DYP 

sıralarından alkışlar) ı 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Denizli Milletvekili Sayın Hasan Korkmazcan ve 51 arkadaşı ta
rafından verilen, Devlet eski Bakanı Sayın Güler İleri'nin iddia edilen yolsuzluklarını örtbas 
ederek görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla, Başbakan Sayın Süleyman Demirci ve be
nim hakkımda Meclis soruşturması açılması konusundaki önerge üzerinde, gerçekleri Yüce Mec
lisin bilgilerine sunmak için huzurunuzdayım; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Ayrıca, hakkında ilk defa soruşturma açılması istenen bir arkadaşınız olarak değişik duy
gular içinde olduğumu da bilginize sunmak isterim. Bu duygular, siyasetin değerini gösteren 
duygular, insanın bütün hayatını bir anda gözünün önüne getiren duygular, özellikle, daha 
önce konuşan sayın milletvekilinin gene konuyla ilgili olarak söylediği bir sözi ister istemez, 
bütün hayatımı gözümün önüne getirdi. Bu değerli arkadaşımız, babamın meşhur sözlerine 
bir atıf yaparak, 'Acaba, oğlu onun yolundan ayrılırşa, babası ne düşünür?" dedi. 

Babamın meşhur sözleri, örneğin, "Bu ülkede namuslu insanlar, namussuzlar kadar, en 
az onlar kadar, lâakal namussuzlar kadar cesur davranmazlarsa, ülkenin kurtuluşu yoktur" 
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sözü; tabiî, sözünden de öte, bütün hayatınca, dürüst bir siyasetçinin örneğini vermiş olması, 
yolsuzlukları nerede gördüyse üzerine gitmiş olması ve bu örneğin karşımıza getirdiği tablo 
karşısında, bana bugün böyle bir suçlama yapılmasının, bende ne gibi duygular uyandıracağı
nı biraz evvel gördüm. v 

Hemen şunu söyleyeyim : Böyle bir insanın oğlu olmak, insana, içinden ayrılmasına im
kân olmayan birtakım davranış biçimleri getirir. Benim, bir yolsuzluğu gördüğüm zaman onun 
üzerine gitmemem, istesem de yapamayacağım bir şeydir. Ben böyle bir şey yapmaya kalksam, 
bu ülkedeki milyonlarca insandan herhangi biri karşıma çıkar, "sen ne yapıyorsun?" der. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

Böyle bir şey olacağını bildiğim için, benim böyle bir yola girmem sözkonusu değildir. 
Babamın bu konudaki öğütlerinden çıkmam sözkonusu olmadığı gibi, bu öğütler, her zaman 
bana yol göstermeye devam etmiştir, bundan sonra da öyle olacaktır. Bu öğütler, benden baş
kasına da yol gösterir mi? Tabiî, o, herkesin kendisine bağlı bir meseledir. 

Mademki, daha önce de olduğu gibi, babamın siyaset felsefesine uymayan partiler ya da 
milletvekilleri, babamın tavsiyelerini burada benim karşıma getiriyorlar, çok isterim ve uma
rım ki, onlar bu tavsiyeleri uygulasınlar ve mademki bana bunları hatırlatıyorlar, kendileri, 
bu yoldan ya ayrılmasınlar ya da ayrılmışlarsa, o yola dönsünler. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, her türlü yolsuzluk ve usulsüzlük hakkında gerekli yasal işlemleri 
yürütmek, Hükümet olarak vazgeçemeyeceğimiz, asla ihmal edemeyceğimiz ana ilkemizdir. Bunu 
hükümet programında ifade ettik ve dedik ki : "Geçmişte yapılmış veya gelecekte yapılacak 
her türlü usulsüzlük ve yolsuzlukların hızla üzerine gidilecektir." 

Bu cümleyi şaka için koymadık;, bu cümleyi inanarak koyduk. İlk defa bizim Hükümeti
mizde, yolsuzlukların takibi ve sonuçlandırılmasıyla bir Devlet Bakanlığının özel olarak gö
revlendirilmiş olması, bu konuda Hükümetimizin gösterdiği hassasiyetin çok önemli bir gös
tergesidir. Bu hususta başlattığımız çalışmalar, yine hükümet programımızda değinildiği üze
re, hukuk devleti olmanın gereklerine uygun olarak yürütülmektedir, keyfî biçimde değil, her
hangi bir kaprisle değil; ama belgelere dayanarak, hukuk devleti ilkelerine dayanarak yürütül
mektedir. 

Hukuk devletinde, her türlü işlemin, öncelikle yürürlükteki yasalar çerçevesinde gerçek
leştirilmesi temel kural olduğuna göre, Devlet eski Bakanı -bu deyim de çok tuhaf bir deyim; 
ama, tabiî.bir olayı ifade ediyor, daha önce bakan olan Sayın Güler ileri'nin bugün bakan ol
madığını ifade ediyor; o bakımdan Devlet eski Bakanı diyoruz- Sayın Güler ileri hakkındaki 
şahsî çıkar iddialarının da, aynı kurallara uyularak incelenmesi, araştırılması ve soruşturulma
sı gerekir. 

Aslında, durum açık olmasına rağmen, Sayın İleri, nadiren görülen bir duyarlılıkla ve as
lında hiç gereği yokken, usulsüz yapıldığı iddia edilen harcamaları, kendi kasasından, kendi 
cebinden devlete iade etmişken, devlete ödemişken, arkasından, siyasî sorumluluğu üzerine alarak 
bakanlıktan gene kendi isteğiyle ayrılmışken,Hükümet olarak, bahsettiğim bu anakurala, yani 
nerede bir yolsuzluk iddiası varsa onun üzerine gitmek, onu takipsiz bırakmamak temel ilkesi
ne uyularak, bu iddialar üzerine, hemen bir hafta içinde, 25 Şubatı 1992 tarihinde, Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan, Sayın Güler İleri'nin bakanlığı dönemine ilişkin har
camaların teftişi ve incelenmesi istenilmiş; bununla da yetinilmeyerek, 9 Mart 1992 tarihinde, 
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Başbakanlık Teftiş Kurulunun, Aile Araştırma Kurumu ile, Kadının Statüsü ve Sorunları Ge
nel Müdürlüğü de dahil, Sayın İleri'nin uhdelerindeki Devlet Bakanlığına bağlı tüm birimler
deki harcamaların incelenmesi ve soruşturulması da istenmiştir. Konuyla ilgili inceleme, araş
tırma ve soruşturmalar, halen, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülmektedir* 

Bu durum karşısında, önergede yer alan, yolsuzlukların önlenmesi yerine, örtbas edilmesi 
yolundaki isnatlar, eski deyimle kavli mücerret iddialardan, hepimizin anlayacağı yeni deyim
le, temelsiz iddialardan öteye geçemez. 

Sayın Güler Ileri'ye bağlı tüm kuruluşların harcamalarının denetlenmesi talimatı Başba
kanlık makamınca verilmişken, yolsuzlukların örtbas edilmesinden söz edilebilmesi, tek keli
meyle insafsızlıktır. Tabiî, bunlar, birtakım siyasî çlkar amaçlarına yöneliktir; ama, gerçek şu 
ki, konu, titizlikle, Başbakanlık Teftiş Kurulunca incelenmektedir; herhangi bir yolsuzluğun 
olmadığı açıkça görülmesine rağmen, ortada bir iddia olduğu için, konu, ciddiyetle incelen
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ANAP İktidarı döncmide, kamuoyunu aylarca, yıl
larca işgal eden sayısız yolsuzluk iddiaları sözkonusu olmuştur. Kamu bankalarındaki, fonlar
daki, kamu iktisadî teşebbüslerindeki birçok yolsuzluk iddiaları, geçmiş dönemde üzerine gi
dilmeden kalmıştır. Şimdi, o dönemde, bütün bu iddialar Meclise gelmişken, hatta gelmemiş
ken veya herhangi bir şekilde belgelenmişken, bunların üzerinde hiç durmayanların, bugün bu 
Hükümetin Başbakanından ve Başbakan Yardımcısından, ANAP iktidarlarına özgü davranış
lar beklemeye haldarı yoktur; akıllarından geçebilir, ama hakları yoktur; çünkü, bu İktidar, 
başka bir iktidardır. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Bu İktidar, Türkiye'nin istediği bir iktidardır. Bu İktidar, geçmiş dönemin davranışlarını 
gösterecek bir iktidar değildir. Bizim Hükümetimiz, böyle isnatlara muhatap olamaz. Böyle 
isnatları yapanlar, tabiî yapabilirler; ama, sonunda mahcup olurlar. 

Sayın milletvekilleri, bir süre önce bir başka eski Devlet Bakanı hakkında verilen Meclis 
soruşturması önergesi vesilesiyle görüldüğü gibi, adıgeçen hakkında Başbakanlık Teftiş Kuru
lu Başkanlığınca hazırlanan soruşturma dosyası, Başbakanlıkça, Meclisimizin Sayın Başkanlı
ğına sunulmuş; bu dosyada mevcut kanıt ve bulgulara göre, Yüce Meclisin, soruşturma öner
gelerinin kabul veya reddine ilişkin iradesinin ortaya çıkmasına olanak verilmiştir. 

Aynı yöntem ve uygulama, Sayın Güler İleri hakkında da sözkonusudur. Başbakanlık Teftiş 
Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma sonuçlandığında, adıgeçen eski bakanın 
sorumluluğunu mucip bir husus tespit edilirse, Anayasanın 100 üncü maddesine göre işlem ya
pılmak üzere keyfiyetin, Meclisimizin Sayın Başkanlığına sunulacağı tabiîdir. Bizim çifte stan
dart uygulamamız sözkonusu olamaz. 

Yüce Meclis, şuna kani olmalıdır ki, hangi iktidar döneminde olursa olsun, sıfat ve kimli
ğine bakılmaksızın, kiminle ilgili olursa olsun, miktarı ne olursa olsun, tüm yolsuzluk ve usul
süzlüklerin üzerine gitmek, suç kanıtları elde olduğunda ilgili mercilere intikal ettirmek, Hü
kümetimizin asla ihmal etmeyeceği en önemli görev olmaya devam edecektir. 

Öte yandan, Sayın Güler İleri, bakanlığı döneminde usulsüz harcamalar yaptığı yolunda
ki iddialar üzerine, gerekli duyarlılığı fazlasıyla göstermiş ve 22 Şubat tarihinde, üzerine bir 
siyasî sorumluluk da alarak görevinden hemen istifa etmiştir. 

Bu arada, 3558 sayılı Kanun gereğince, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
na tahsis edilen paydan usulsüz olarak harcadığı iddia edilen 340 870 170 Türk Lirasının, 
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262 220 446 Türk Lirasını iade etmiştir; aradaki 78,6 milyon liralık fark, bakanlık telefon sant
ralı ile bakanlığa mobilya alımı gibi harcamalardan kaynaklanmaktadır. 

îade konusu olsun veya olmasın, tüm harcamaların, hangi koşullar içinde ve hangi işlem
ler sonucu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna ait fondan karşılandığı, kişisel ni
telikte olup olmadığı, daha önce de belirttiğim üzere, inceleme ve soruşturma konusu yapıl
mıştır, yapılmaktadır. 

Geçmiş iktidar döneminde, otel ücretlerini, tatil masraflarını ve benzer harcamaların be
dellerini, bakanlıklarına bağlı KİT'lere ve kamu bankalarına ödeten kişilerin varlığı da bilin
mektedir. Bu konularla ilgili soruşturmalar, ilgili teftiş ve denetim birimlerince elbet devam 
ettirilmektedir. * 

Şimdi, geçmiş iktidara ait böyle bir tablo karşısında, hangi koşullarda ödenmiş olduğu 
ve suç teşkil edip etmediği soruşturma sonucu belirlenecek bir harcamayı iade ederek kamu 
zararını tazmin etmek, eğer fiil suç ise, sorumluluğu önlemez belki; ama, elbet gözardı edile
meyecek, nadir görülen bir duyarlılık örneğidir ve yalnız bu hareket, bir suç olmadığını, bir 
anlamda ortayaj koyar; ama, zaten yasal işlem devam etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum : Devlet eski Ba
kanı Sayın Güler İleri olayında, Hükümetimizin ve özellikle Sayın Başbakan ile benim.önerge-

_ de ileri sürüldüğü şekilde, yasaları uygulamak yerine, yolsuzlukları örtbas etmek gayretine düş
müş olduğumuz, kamu vicdanını yaralayıcı bir tutum izlediğimiz, yolsuzluklarla ilgili yasal iş
lemlere geçmediğimiz, asla sözkonusu değildir. 

Görevimizi kötüye kullanmak değil, iddiaların aksine, her türlü arkadaşlık, aynı partiden 
olmak, aynı Hükümetten olmak gibi doğal duyguları bir tarafa bırakarak, görevlerimizi zama
nında ve yasal ölçüler içinde yürütmüş olduğumuz, inkâr edilemez bir gerçektir. i 

Olayın hemen arkasından, bir hafta içinde, yetkili denetim organlarına, bu konudaki yol
suzluk iddialarının incelenmesini, tahkikini emreden bir Başbakana, "yolsuzlukları örtbas 
ediyor" iddiasında bulunabilmek, güneşi balçıkla sıvamaya çalışmaktan başka bir şey değil
dir. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Bu da, çok iyi bildiğiniz gibi, nafile bir gayrettir. 

Önerge sahibi sayın milletvekillerinden, Sayın İleri olayında gösterdikleri tepkiyi, kendi 
iktidarları döneminde, otel, yemek gibi harcamaları KİT'lere ve kamu bankalarına ödetenlere 
de göstermelerini beklerdik; daha çok bekleyeceğimiz anlaşılıyor! Çünkü, böyle bir yaklaşımı 
görmedik. Böyle bir yaklaşım olmadığı gibi, kendi partilerinden milletvekili arkadaşlarının bu 
konuda Yüce Meclisimizin Başkanlığına verdikleri sözlü soru önergeleri gündeme alınmış ol
masına rağmen, onlara verilecek cevapları da beklemek istemediler. Bir konuda büyük bir ace
le, bir konuda tam bir duyarsızlık... 

Sayın milletvekilleri, karşımızdaki soruşturma önergesinin ciddiye alınacak hiçbir.tarafı 
yoktur; bir kara mizah örneği olarak, Yüce Meclisimizin tutanaklarına geçecektir. 

Görevini eksiksiz yerine getiren bir hükümet başkanını suçlamak, hiçbir insaf ölçüsüyle 
bağdaştırılamaz. "Çamur at ki, tutmasa da izi kalsın" anlayışının, zaman zaman gördüğü
müz, yeni bir tezahürüdür; ama, bunları bırakalım sayın milletvekilleri, önemli olan şudur : 
Ne yapılırsa yapılsın, Hükümetimizi, hangi dönemle ilgili olursa olsun, yolsuzluk ve usulsüz
lükler konusunda gösterdiği duyarlılık ve kararlılıktan caydırmaya kimsenin gücü yetmeyecek
tir. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) . 

— 431 — 



T.B.M.M. B : 80 26 . 5 . 1992 0 : 1 

Kim, ne çaba gösterirse göstersin, hukuk devleti kuralları içerisine Hükümetimize intikal 
eden tüm yolsuzluk iddiaları, mutlaka inceleme ve soruşturma konusu yapılacaktır. Bu ülke
de, "böyle gelmiş böyle gider" anlayışının ortaya çıkmasına, asla imkân ve fırsat verilmeyecektir. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnönü. 
Sayın milletvekilleri, böylece, Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeler tamam

lanmış bulunmaktadır. 
Şimdi, Başbakan Sayın Süleyman Demirel ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sa

yın Erdal tnönü haklarında Meclis soruşturması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza suna
cağım : Meclis soruşturması açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Meclis soruştur
ması açılması kabul edilmemiştir. (DYP ve SHP sıralarınan alkışlar) 

VIII. — SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 
.1. — (9/5) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 
(9/5) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonuna üye seçimini yapacağız. 
Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar hakkında, Genel Kurulun 21.4.1992 tarihli 66 ncı Birle-

şimide açılması kabul edilen (9/5) esas numaralı Meclis soruşturmasını yürütecek 15 kişilik 
Komisyonun üyeleri, Anayasanın 100 üncü maddesine göre, siyasî parti gruplarının güçleri ora
nında verecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterdikleri adaylar arasından adçekme suretiyle 
tespit edilecektir. 

Soruşturma Komisyonunda, Doğru Yol Partisi 7, Anavatan Partisi 4, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti 3, Refah Partisi 1 üyelikle temsil edilecektir. Ancak, Anavatan Partisi Grubu, Soruştur
ma Komisyonuna üye vermeyeceğini, bir yazıyla Başkanlığımıza bildirmiştir. Bu nedenle, se
çim, Doğru Yol Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Refah Partisi gruplarınca gösterilmiş aday
lar arasından yapılacaktır. 

Doğru Yol Partisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Refah Partisi gruplarının kendilerine dü
şen üyelikler için 3 katı olarak gösterdikleri adayların adlarını okuyorum : 

Orhan Şendağ Adana 
Ali Yalçın Öğütcan Adana 
Etherri Kelekçi Afyon 
irfan Köksalan Ankara 
Hayri Doğan Antalya 
Ali Karataş Antalya 
Ali Rıza Gönül Aydın 
Hüseyin Balyalı Balıkesir 
Sami Sözat Balıkesir 

* Bahattin Şeker Bilecik 
Haydar Baylaz Bingöl 
Arslan Adnan Türkoğlu Çorum 
Asım Kaleli tçel 
Sabri Güner Kars 
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ismail Hakkı Amasyalı Kocaeli 
Hasan Afşar Konya 
Refaiddin Şahin Ordu 
Nevzat Ercan Sakarya 
Sadık Keseroğlu Sinop 
Abdurrezzak Yavuz Şanlıurfa 
Mustafa Kaçmaz Van 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti : 
Celal Kürkoglu 
UIuç Gürkan 
Abdulkerim Zilan 
Salih Sümer 
Mahmut Uyanık 
M. İstemihan Talay 
Atilla Mutman 
Hilmi Yükselen 
Muzaffer Arıkan 
Refah Partisi : 
Cevat Ayhan 
Ahmet Remzi Hatip 
Şinasi Yavuz 

Adıyaman 
Ankara 
Batman 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
tçel 
tzmir 
Kırşehir 
Mardin 

Sakarya 
Konya 
Erzurum 

Grupların gösterdikleri adayların adları 3 ayrı torbaya konulmuştur. 
Adçekmeye, önce, Doğru Yol Partisi Grubunca gösterilen adaylardan başlıyorum : 
Orhan Şendağ Adana 
Hayri Doğan Antalya 
Asım Kaleli içel 
Ethem Kelekçi Afyon 
Sabri Güner Kars 
Arslan Adnan Türkoğlu Çorum 
Sami Sözat Balıkesir 
Böylece, Doğru Yol Partisi Grubunca 3 katı olarak gösterilen adaylar arasından 7.sayın 

üye belirlenmiş bulunmaktadır. 
Şimdi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca gösterilen adaylar arasından çekim yapı

yoruz : . • , . N • 
M. istemihan Talay tçel 
Celal Kürkoglu Adıyaman 
Hilmi Yükselen Kırşehir 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunca 3 katı olarak gösterilen adaylar arasından 3 sayın 

üyenin belirlenmesi tamamlanmış bulunmaktadır. 
Refah Partisi Grubundan 1 sayın üye için çekim yapıyoruz : 
Şinasi Yavuz Erzurum 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
D) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam) 
2. — (9/5) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Başkan, Başkanvekili, Sözcü 

ve Kâtip Üye seçimlerini yapacakları gün, saat ve yere ilişkin Başkanlık duyurusu 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, (9/5) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu
na seçilmiş bulunan sayın milletvekillerinin, 27 Mayıs 1992 Çarşamba günü saat 13.30'da, gi
riş kat, ikinci giriş kapısı, Genel Evrak Bürosu karşısındaki 475 numaralı soruşturma komis
yonları salonunda toplanarak, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimini yapmaları
nı rica ediyorum. - ' 

Çalışma süremizin dolmasına çok az bir zaman kalmış olması nedeniyle, sözlü sorular 
ile kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 27 Mayıs 1992 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 10.5 
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IX. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili ve Tavşanlı ilçesi Endüstri Meslek Lise

lerine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/120) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasının teminini saygıyla arz ederim. 

Ahmet Derin 
Kütahya 

1. Kütahya İlimizde, aynı bina kullanılarak Akşam Endüstri Meslek Lisesi açmayı da 
düşünüyor musunuz? 

2. Kütahya ili - Tavşanlı İlçesinde faaliyeti devam eden, fakat Maden Bölümü bu dönem 
sona erecek olan Endüstri Meslek Lisesine Elektronik Bölümü ile Yapı Bölümünü açmayı dü
şünüyor musunuz? 

3. Tavşanlı'daki Endüstri Meslek Lisesi Yurdunun çevre duvarları için gönderilen 150 
milyon TL.'lık proje, bu yaz sezonunda gerçekleşecek midir? 

TC. 
Millî Eğitim Bakanlığı 25.5.1992 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.Arş.PIn.Dai.Bşk.-92/1027 

Konu : Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 20.4.1992 tarih ve Kan. Kar. Dai. Bşk. 
7/120-1348/5162 sayılı yazısı. 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in, "Kütahya İli ve Tavşanlı İlçesi Endüstri Mes
lek Lisesine" ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Akşam öğretimi yapan Endüstri Meslek Lisesi bulunmadığı gibi Kütahya Endüstri Mes
lek Lisesinde de akşam öğretimi yapacak bir okulun açılması düşünülmektedir. 

2. Kütahya Tavşanlı Endüstri Meslek Lisesinin Maden Bölümü mezunlarının istihdamında 
zorluklarla karşılaşıldığından kapatılmış, bu bölümün faaliyet gösterdiği bina okulun fizikî ka
pasitesinin yetersizliği sebebiyle dersliğe dönüştürülmüştür. 

Bu okulda elektronik ve yapı bölümleri için ek binaya ihtiyaç vardır. Bina yapıldığında 
bu bölümler açılacaktır. 

3. ödenek sağlanabildiği takdirde, Tavşanlı'daki Endüstri Meslek Lisesinin çevre duvarı 
yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Koksal Toptan 

Millî Eğitim Bakanı 

2, — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bir Devlet Bakanına ait TEK-ART adlı şirketle 
ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralydı'nın 

yazılı cevabı (7/126) 
— 435 — 



T.B.M.M. B : 80 26 . 5 . 1992 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için ge

rekli işlemin yapılmasına müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Soru 1. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun; Devlet Bakanı Sayın Mehmet Âli 
Yılmaz'a ait TEK-ART adlı şirketini TEK adına yapımını sürdürdüğü bir liman tesislerini yak
laşık 3 yıl önce bitirmesi gerekirken işi henüz geçici kabul yapılacak duruma bile getirmediği, 
buna rağmen sözleşmesinin feshedilmediği, ayrıca iş bedelinin de yükseltildiği gerekçesiyle Enerji 
Bakanlığınca soruşturma açılmasını istediği doğru mudur? 

Soru 2. Anılan şirket hakkında Enerji Bakanlığınca herhangi bir soruşturma açılmış 
mıdır? 

TC. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 20.5.1992 
Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-573-6856 

Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 22.4.1992 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/126-1278/5293 

sayılı yazısı. , 
Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru öner

gesine, kendileri adına tarafımdan cevap verilmesi tensip edilmiştir. 
önerge sahibi ile ilgili bilgilerin ekli olarak sunulduğunu arz ederim. 

Ersin Faralyalı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 

Soru : Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun; Devlet Bakanı Sayın Mehmet Ali Yıl
maz'a ait TEK-ART adlı Şirketini TEK adına yapımını sürdürdüğü bir Uman tesislerini, yakla
şık 3 yıl önce bitirmesi gerekirken, işi henüz geçici kabul yapılacak duruma bile getirmediği, 
buna rağmen sözleşmenin feshedilmediği, ayrıca iş bedelinin de yükseltildiği gerekçesiyle Enerji 
Bakanlığınca soruşturma açılmasını istediği doğru mudur? 

Cevap : TEK Genel Müdürlüğü ile TEK-ART tnş. Koli. Şti. arasında Akkuyu Liman Te
sisleri İnşaatı Sözleşmesi 18.5.1983, tarihinde imzalanmıştır. 

1986 yılından,sonra santralın yapımı Yap - işlet - devret modeline göre planlandığından, 
yatırım programıdan çıkartılmış ve liman tesisleri bağlantı yolu, santral, sosyal site, tesviye ka
zı işleri DPT Teşkilatınca acil işler faslından sağlanan ödenekle yürütülmeye başlanmıştır. 

11.5.1988 tarihinde Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü ile TEK-ART İnşaat Koli. 
Şti. arasında düzenlenen protokol ve 2.6,1988 tarih 18-345 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 
rıhtım, sahil tahkimatı, bağlantı yolları ve saha düzenlemesi inşaatı işleri Akkuyu Liman Te
sisleri Sözleşmesi kapsamından çıkartılarak yapımcı firmaya sadece dalgakıran inşaatı işi bıra
kılmış olup, dalgakıran inşaatı işinin 13.6.1989 tarihine kadar bitirilmesi için "süre uzatımı" 
verilmiştir, 
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TEK-ART İnşaat Koli. Şirketi; 21.9.1988 tarihinde dalgakıran inşaatını tamamladığını bil-
. direrek geçici kabul istemiştir. Konunun müşavirlik hizmetlerini yürüten ihtisas kuruluşu De
miryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatları Genel Müdürlüğü konuyu yerinde incele
miş ve dalgakıran tesislerinin kabule hazır olmadığı görüşünü bildirmiştir. Türkiye Elektrik 
Kurumu Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi Başkanlığınca yapımcı firmaya mevcut noksanlıklar 
tamamlanmadan işin geçici kabulünün yapılamayacağı bildirilmiştir. Yüklenici firmanın bu gö
rüşe karşılık işin kabule hazır olduğu hususundaki başvuruları üzerine, konu ile başka uzman 
kuruluş olan ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümüne inceletilmek üzere, ODTÜ Rektörlüğü ile 
protokole bağlanmıştır. 

Halen ODTÜ İnşaat Bölümünden, inceleme sonucu beklenmektedir. Bu konudaki rapo
run protokol uyarınca 1992 Mayıs ayın içerisine TEK Genel-Müdürlüğüne teslim edilmesinden 
sonra gerekli işlemlere başlanacaktır. , 

Soru : Anılan şirket hakkında Enerji Bakanlığınca herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? 
Cevap : Yüksek Denetleme Kurulunca TEK'in 1990 faaliyetlerinin incelenmesi neticesinde, 
— TEK-ART firması taahhüdünde bulunan ve iş süresi bitmesine rağmen (31.5.1989), ha

len geçici kabulü yapılacak duruma getirilmeyen ANES Liman Tesisleri Sözleşmesinin feshe
dilmesi, 

— Firmaya teslim edilmiş dubanın yeterli teminata bağlanmaması ve sigortasının temdit 
ettirilmeyerek muhtemel risklere karşı korumasız bırakılması, 

— 1 inci keşfe konu üç ana işin taahhütten çıkarılmasına ve bir ana işin kısmen muhafa
zasına rağmen 1 358 milyon liralık iş bedelinin (1982 BF), 1 563 milyon liraya (1982 BF) çıkarıl
ması konularının ilgili Bakanlıkça soruşturulması temenni edilmiştir. 

Bakanlık Makamının 2.4.1992 tarih ve 34 sayılı mucip emirlerine istinaden, konuları tet
kik, gerekirse tahkik etmek üzere bir başmüfettiş görevlendirilmiştir. 

TEK-ART firmasının yapmış olduğu işle ilgili olarak, işin teknik özelliğine binaen TEK 
Genel Müdürlüğünce bilirkişi talebi neticesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesince tayin edilen 
bilirkişi raporunun 1992 Mayıs ayı içinde TEK Genel Müdürlüğüne iletilmesi sonucu; konu
nun gerek teknik ve gerekse hukukî yönleri ile birlikte incelenmesine devam edilecektir. 

3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Emet ilçesi çok amaçlı liselerinin çeşitli 
sorunlarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'm yazılı cevabı (7/134) • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasının teminini saygıyla arz ederim. 
Ahmet Derin 

Kütahya 
Kütahya İline bağlı Emet İlçesinin : 
1. Çok amaçlı lisesinin yarım kalan inşaatı ne zaman tamamlanabilecektir? 
2. Lise dahil diğer'okullarındaki yıllardır devam eden öğretmen açıkları ne zaman ta

mamlanacaktır? 
3. Okul binası ve yurduyla müsait olan imam - hatip lisesini, imam - hatip Anadolu lise

si olarak organize etmeyi düşünür müsünüz? 
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4. İlçede faaliyetini sürdüren Sağlık Meslek Lisesi Yapma ve Yaşatma Derneğine yardımcı 
olacak mısınız? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 25.5.1992 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.1.Arş.Pln.Dai.Bşk.-92/1028 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 22.4.1992 tarih ve Kan. Kar. Dai. Bşk. 
7/134-1299/5446 sayılı yazısı. ' 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin'in, "Kütahya - Emet İlçesi çok amaçlı liselerinin 
sorunlarına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. 1990 malî yılında Bakanlığımıza tahsis edilen ek kaynakla başlamak ve önemli ölçüde 
mahallî katkılarla sonuçlandırmak kaydıyla, 1990 yılında yapımı kararlaştırılan Kütahya - Emet 
çok programlı lise inşaatı 2 500 000 000 TL. keşif bedeli üzerinden 16.5.1991 tarihinde ihale 
edilmiş ve bitim tarihi 30.9.1992 olarak tespit edilmiştir. 

Bakanlığımıza 3418 sayılı Kanunla sağlanan gelirlerin durumuna göre, adıgeçen okul in
şaatının zamanında bitirilmesine çalışılacaktır. 

2. 1991 - 1992 öğretim yılı için Kütahya İlinden alınan 231 öğretmene karşılık 719 öğret
menin il emrine verilmesi sağlanmıştır. Buna rağmen öğretmene ihtiyaç duyulması halinde 1992 
yılı ikinci atama döneminde karşılanmasına çalışılacaktır. 

3. Bakanlığımızın örgün ve yaygın eğitim kurumları bir plan dahilinde açılmaktadır. Kü
tahya imam - hatip lisesi bünyesinde Anadolu imam - hatip lisesi açılması teklifi okulun mev
cut durumuna göre değerlendirilecektir. 

4. Sağlık meslek liseleri, Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlardır. Bu bakımdan, Bakanlı
ğımız bütçesinden herhangi bir yardımın yapılması mümkün değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Koksal Toptan 

tflillî Eğitim Bakanı 

4. — Kırklareli Milletvekili Cemal Ozbilen'in, Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarına 
ilişkin sorusu ı>e Millî Eğitim Bakanı Koksal Tbptan'm yazûı cevabı (7/154) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunları konusunda hazırladığım soruların, Millî Eği

tini Bakanı Koksal Toptan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılık etmenizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

1. Sayıları 400 bini bulan Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bugün pek çok sorunla karşı 
karşıyadır. Bu sorunların başında da başlangıç yıllarında uygulanan taban puan uygulamasın
dan vazgeçilmiş olması gelmektedir. Başlangıç yıllarında uygulanan 20 taban puandan vazge
çilme gerekçesi nedir? 
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2. Öğrenciler arasında taban puan uygulamasından mezuniyeti zorlaştırma gerekçesiyle 
vazgeçildiği yolunda yoğun söylentiler bulunmaktadır. Bu söylenti doğru mudur? 

3. Sınav sorularının büyük bir bölümü önerilen kitapların dışından, emsal fakültelerin 
de müfredatını aşan konulardan seçilmektedir. Bu uygulamaya neden ihtiyaç duyulmuştur? 

4. Açıköğretim Fakültesi her yıl yüzde beş oranında mezun verebilmektedir. Bizzat fa
külte istatistiklerine dayanan bu oran, ülkemizin öteki öğrenim kurumlarında düşüktür. Me
zun sayısının düşük tutulmasında özel bir amaç var mıdır? 

5. Açıköğretim Fakültesine devam eden öğrenciler kitap ve benzeri giderler için her yıl 
400 bin lira vermektedir. Bu paranın bir tür gelir kaynağı olarak değerlendirildiği ve bu yüzden 
mezun sayısının düşük tutulduğu iddiaları giderek yaygınlaşmaktadır. Bu iddiaların gerçeklik 
payı var mıdır? 

6. Girdikleri sınavlarda başarısız olan öğrenciler dersanelere devam etmek zorunluluğuyla 
karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu da Açıköğretim Fakültesi yönetimiyle dersaneler arasında giz
li bir mutabakat bulunduğu söylentilerini yaygınlaştırmaktadır. Bu iddialar konusunda her
hangi bir araştırma yaptırılması düşünülüyor mu? 

7. Yıl sınırının kaldırılmasının ve İngilizce dersinin müfredattan çıkarılmasının nedeni 
nedir? 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 25.5.1992 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.1.Arş.Pln.Dai.Bşk.-92/1029 

Konu : Yazılı Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi: T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 7.5.1992 tarih ve KAN. KAR. MD. 7/154-1462/6162 
sayılı yazısı. 

Kırklareli Milletvekili Sayın Cemal özbilen'in "Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin 
sorunlarına" ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Açıköğretim Fakültesi kurulduğundan bu yana, taban puan uygulaması yapmamıştır. 
2. Taban puan uygulaması olmadığından, bunun kaldırılması sözkonusu değildir. 
3. Sınav soruları ilgili öğretim üyeleri tarafından öğrencilere verilen kitaplardan hazır

lanmaktadır. Daha sonra bu sorular ÖSYM merkezi uzmanları tarafından incelenmekte ve ki
tap kapsamı dışında olabilecek sorular ayıklanmaktadır. 

4. 1990 - 1991 ders yılında 4 üncü sınıfa kayıtlı 22 799 öğrenciden 9 638'i mezun olmuş
tur. Bu duruma göre geçtiğimiz yıl mezuniyet oranı °/o 42,26'dır. 

Açıköğretim her yaştan vatandaşa yükseköğretimde ömür boyu imkân ve fırsat eşitliği ve
ren ve sistemi gereği, temelde ferdî öğrenme isteğine dayalı olması nedeniyle, örgün öğretime 
göre daha zor bir eğitim türüdür. 

Dersleri tam olarak öğrenmeden veya eksik öğrenerek sınıf geçmek mümkün değildir. Kaldı 
ki, Açıköğretim öğrencilerinin önemli bir bölümü hem bir işte çalışmakta, hem de öğrenimle
rini sürdürmektedirler. Bu bakımdan, Açıköğretim mezunlarının, diğer örgün öğretim kurum
ları mezunları ile mukayese edilmemelidir. 
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5. 1991 - 1992 öğretim yılında, birinci hamur çift, renkli, ortalama 350 sayfalık 9 adet 
kitabın tutan 200 000 TL. dır. Bu kitapların bedelleri öğrencilerden taksitle alınmaktadır. 

Bunun dışında her öğrenci yıllık miktarı Bakanlar Kurulunca tespit edilen öğrenci harcı 
için 50 000 TL.; ÖSYM'ye bütünlemeye kalmadıkları takdirde 120 000TL. bütünlemeye kal
dıkları takdirde ise 180 000 TL. sınav harcı ödemektedir. Bu ödentiler Açıköğretim Fakültesi 
ile ilgili değildir. 

6. Yukarıda da Belirtildiği gibi, Açıköğretim Fakültesinde başarı oranı zannedildiği ka
dar düşük değildir. Yine yukarıda belirtildiği üzere büyük çoğunluğu bir yandan çalışıp bir 
yandan okumak durumunda olan öğrencilerimizin diğer fakültelere kıyasla aynı sürede başarı 
göstermesi beklenemez. 

Ne var ki on yıldır yüzbinlerce yükseköğrenim sorumluluğunu taşıyan ve bugüne kadar 
gerek kitap, gerek televizyon yayınları ve gerekse sınav sisteminde en ufak aksamaya meydan 
vermeyen bir fakültenin dersanelerle gizli bir mutabakat yapmayacak kadar titiz bir kurum 
olduğunu kamuoyu da kabul etmiş bulunmaktadır. 

7. Bilindiği gibi örgün yükseköğretim kurumlarının belli bir zaman süresi içinde bitir-
jmek için konulan sınır, hem öğrencileri çok çalışmaya sevketmek, hem de onların işgal ettiği 
derslikleri yıllar boyu işgal etmeyerek, arkadan gelen yeni öğrencilere yer açılması amacını ta
şımaktadır. 

Açıköğretim öğrencileri ise, mevcut yükseköğretim kurumlarının dersliklerini işgal etme
yen hem çalışıp hem de evlerinde TV izleyerek derslerine çalışan öğrencilerdir. Bu nedenle di
ğerlerine göre daha zor şartlara tabidirler. Dolayısıyla, yıl sınırının kaldırılması, fakültenin ça
lışan ve aynı zamanda okuyan öğrencilere kolaylık sağlamak amacı ile Yükseköğretim Kurulu
na önerisi ve buna ilişkin bir yasanın çıkarılması sonucu gerçekleşmiştir. Böylelikle Açıköğre
tim öğrencilerinin başarısız olmaları durumunda fakülte ile ilişkilerinin kesilmesi önlenmiş ol
maktadır. , 

İngilizce dersi müfredattan çıkarılmamış, yalnız bir yıla indirilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Koksal Toptan 
Millî Eğitim Bakanı 

5. — istanbul Milletvekili Halil Orlıan Ergüder'in, Müşavir olarak atananlarla 2547 sayılı (YOK) 
yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı M. Seyfi Ok
tay'ın yazılı cevabı (7/192) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay tarafından yazılı olarak cevap

landırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 
• . Orhan Ergüder 

istanbul 
Sorular : 
1. Halen Bakanlığınızda müşavir olarak görevlendirilen kişilerin tahsil dereceleri, göre

ve atanmadan evvel meşguliyetleri, almakta bulundukları maaş veya ücretlerinin ellerine geçen 
net miktarının, ne kadar olduğu, var ise 2547 sayılı (YÖK) Yasasının 38, 39 ve 40 inci madde-
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lerine göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerinin keza almakta oldukları maaş veya üc
retlerinin ele geçen net miktarının ne kadar olduğu? 

2. Bakanlığınızda istihdam olunan müşavirlerin toplam miktarının ne kadar olduğunu, 
boş kadronun var olup olmadığı? 

3. Anılan müşavirlere çalışma imkânı verilip verilmediğini, kendilerine çalışmak için be
lirli bir büro tahsis olunup, görevlerine devamlarının sağlanıp sağlanamadığı? 

TC. 
Adalet Bakanlığı . 22.5.1992 

Bakan : 492 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 21.5.1992 tarihli 
A.01.0.GNS.0,10.00.02-7/192-1579/6498 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız ekinde alınan ve İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder tarafından verilen 
ve yazılı olarak tarafımdan cevaplandırılması istenen soru önergesine verilen cevap iki nüsha 
halinde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Seyfı Oktay 
Adalet Bakanı 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 22.5.1992 

Bakan : 493 „ 
Sayın Halil Orhan Ergüder . 
İstanbul Milletvekili 
Şahsıma yönelttiğiniz ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğiniz soru öner

gesinin cevabı aşağıda belirtilmiştir. 
Bakanlığımızda halen görevli bulunan bakanlık müşavirleri şunlardır ı 

a) Mehmet Haluk Başçavuşoğlu, Bakanlığımız Müşavirliğine atanmadan önce Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev 
yaptığı ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olduğu, 1 inci derecenin 4 ün
cü kademesi üzerinden 4 019 000 TL. net aylık aldığı ve 29.2.1988 tarihinde bu göreve atandığı, 

b) Rüçhan Akıncıoğlu, Bakanlığımız Müşavirliğine atanmadan önce Güçlü Gazete A.Ş.'de 
görev yaptığı ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olduğu, 1 inci derecenin 1 inci 
kademesi üzerinden 3 920 000 TL. net aylık aldığı ve 11.4.1989 tarihinde bu göreve atandığı, 

c) Rıfat Avcı, Bakanlığımız Müşavirliğine atanmadan önce Bakanlığımızda özel Kalem 
Müdürü olarak görev yaptığı ve Gazi Orta Öğretmen Okulu ve Eğitim Enstitüsü mezunu oldu
ğu, 1 inci derecenin 1 inci kademesi üzerinden 3 949 000 TL. net aylık aldığı ve 7.5.1990 tari
hinde bu göreve atandığı, 

d) Ziya Koruç, Bakanlığımız Müşavirliğine atanmadan önce Başbakanlık Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Psikologu olarak görev yaptığı ve Hacettepe Üniversitesi 
Sosyal ve İdarî Bilimler Fakültesi mezunu olduğu, 1 inci .derecenin 1 inci kademesi üzerinden 
4 290 000 TL. net aylık aldığı ve 28.8.1991 tarihinde bu göreve atandığı, 
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Bakanlığımızda halen dört Bakanlık Müşaviri, bir Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ol
mak üzere beş adet müşavirlik kadrosu olup, bunlardan dört adet Bakanlık Müşavirliği kadro
suna atama yapılmış ve dolu bulunmakta, bir adet Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ise 
münhal bulunmaktadır. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevi Bakanlık Müşaviri Rüç-
han Akıneıoğlu tarafından tedvir edilmektedir. 

Sözü edilen müşavirlere Bakanlıkta uzmanlık alanlarına göre bazı işler verilip yeterli ol
mamakla birlikte hizmetlerinden yararlanılmaya çalışılmaktadır. Adıgeçenlere çalışmaları için 
gerekli imkânlar tahsis edilmiş ve görevlerine devam ettikleri belirlenmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Seyfı Oktay 
Adalet Bakanı 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
80 İNCİ BİRLEŞİM 26 . 5 . 1992 Salı Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

<3^ys) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 52 arkadaşının, Sosyal Hiz
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile Aile Kurumuna tahsis edilmiş bulunan 
ödenekleri şahsî çıkarları için harcayıp Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı 
Güler îleri hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi (9/7) 

2. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ve 51 arkadaşının Devlet eski 
Bakam Güler İleri hakkındaki yolsuzlukları örtbas ederek görevlerini kötüye kul
landıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu 
iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel ile Devlet Bakanı ve Başbakan yardımcı
sı Erdal İnönü haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis so
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/8) 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

2. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşımn, İstanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 08 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

4. — 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) 

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

6. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

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

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

9. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de dev
let ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

10. —Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek 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) 

•11. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşla
rımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

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

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

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

15. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını 
.„ tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 

103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 
16. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 

sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

17. — 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) 

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

19. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

20. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç Ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amaayla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

21. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak 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) 

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

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

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve İ03 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

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

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

27. — 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) 

28. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

29. — 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) 

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

31. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun yayınlan konusunda Anayasanın 98 ncİ, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

32. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

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

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

36. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) 

37. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem 
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

38. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

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

40. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

41. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

42. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş 
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

43. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi 
ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 
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44. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 Üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

45. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde ku
rulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia qlunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49) 

46. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

47. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depre
minde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

48. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarmca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

49. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) 

50. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

51. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politi
kamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

52. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşımn, Sarp Sımr Ka
pısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî 
ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

53. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarında
ki fahiş kârın Önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 
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54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tü
ketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genelgörüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur 
İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/57) 

56. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

57. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yı
lında öldürülen Trabzon eski Milletvekili-Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) 

58. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ata
köy'de Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

B : 80 
0 
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1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sürgün edi
len yahudilerm Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle 
yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

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

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

*4. —- İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı 
iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

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

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

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

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

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

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83) 

11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin ilinin kalkınmada 
öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/85) 

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

13. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleş
tirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

*14. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğra
dıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

*15. — istanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklardaki 
müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

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

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

_ - T ] _ _ ,.,', ,,,,,„..., ; ._ •' , _ _ _ _ _ 

(%) içtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca görüşmesi bir defa ertelenmiştir. 
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*18. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/100) 

*19. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü som önergesi (6/101) 

20. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fi
yatının altmda satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

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

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

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

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

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

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

*27. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaş
larımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

*28. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Ozsoy'un, Eber dölünün kirlenmesi 
ile ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/112) 

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

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

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

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

*33. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse 
senetlerinin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119) 
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*34. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
iline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) 

*35. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine 
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) , 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

46. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

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

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

10 
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49. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136) 

50. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'lulardan danışma üc
reti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/137) ' 

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

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

53. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inccöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mahke
melerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

54. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın ne zaman 
ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andı
rın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/1-3) 

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

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

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu 
asfalt yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

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

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

62. — 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) 

63. — 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) 
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64. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Ycrlikaya'nın, istanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

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

66. — 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) 

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

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

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

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

71. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/159) 

73. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/160) 

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

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

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

77. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan 
TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 
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78. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

79. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) 

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

81. — Diyarbakır MilletycKİli Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli Dicle 
İlçesinde inşaatlan yarım kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/169) 

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

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

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

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

S6. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

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

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

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

90. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alın
maları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılma
dıkları iddiasma ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

91. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Beledi
yesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

92. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 
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93. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'm, Şanlıurfa - Birecik ilçesi 
Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/181) . 

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

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

96. — 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) 

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

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

99. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine ha
fif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

100. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

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

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

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

104 — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

105 — 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) 

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

107. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/197) 
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108. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

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

110. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Millî Eğitim eski Bakanının söz
lerini içeren tabloların okul duvarlarında asılı bulunduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/301) (1) 

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

112. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

113. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

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

115. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, istanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) ' 

116. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane ilçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

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

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

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

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

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

122. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 
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123. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon' un, SAMKA KORTAN SANAYÎÎ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

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

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

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

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

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

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

130. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması 
yaatedilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/221) 

131 — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin' in, bir Devlet Bakanının bar 

sın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/222) 

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

133. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkâtmış'ın, Nevşehir - AcıgöUlçcsi Çul
lar Köyü vatandaşlarının sağlık soranlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/224) 

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

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

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

137. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygula
nan doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 
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138. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 

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

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

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

142. — 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) 

143. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Ka
raman - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/235) 

144. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

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

146. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.I. 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) 

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

148. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına'ilişkin Ulaştırma 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/240) 

149. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

150. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) 

151. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden 
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243) 
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152. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

153. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.I. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

154. — 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) 

155. — 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) 

156. — 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) 

157. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarina ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

160. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

161. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener 'de ya- -
pıldığı iddia edilen Ortodoks.liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

162. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) 

163 — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

164. — 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) 

165. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

166. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakam hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 
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167. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

168. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

169. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasmın Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

170. — 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) 

171. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanların
dan birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/266) 

172. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

173. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer al
dığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/268) , 

174. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

175. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ihça İlçesi Tarım 
Alet ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanmdan sözlü soru öner
gesi (6/270) 

176. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede -
Hınıs Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/271) 

177. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 

178. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer^ 
leri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

179. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne 
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

180. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete soku
lan "Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/275) 
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181.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına men
sup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/276) 

182. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz 
olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/277) 

183.— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın' m, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

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

185. — Konya Milletvekili Mehmet Keçcciler'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru , 
önergesi (6/280) 

186. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacakla
rının ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/281) 

187. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini öde
meyenlerin sayısına ve ödenmeyeri vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/282) 

188. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu 
prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

189. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, 
Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/284) * ' 

190. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) 

191. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı 
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

192. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopo
tamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

193. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) 

194. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks 
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/289) 

20 
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195. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakarandan sözlü soru önergesi (6/290) 

196. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ ili Kovancılar ilçesin
de yaşlı bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

197. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Has
tanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/293) 

198. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hasta
nesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/294) 

199. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

200. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak- okul yapılması 
düşünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/296) 

201. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil ilçesinde 
ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkencey
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

202. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sa-
rıerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

203. — Trabzon Milletvekili Kemalcttin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına geti
rilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

204. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/300) 

205. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin 
görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağhk Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/302) 

206. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ye Stopaj aflanna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

207. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/304) -
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208. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305) 

209. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

210. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

211. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

212. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

213. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hak
kında yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

214. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'
dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

215. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

216. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletme
sinde çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/313) 

217. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne 
zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/314) 

218. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazean'ın, Vergi Affı Yasasının uygu
lama sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

219. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun per
sonel ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/316) 

220. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, memur statüsündeki teknik perso
nelle aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakan

d a n sözlü'soru önergesi (6/317) 
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KAMUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEM DİĞER İŞLER 

1. - - 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine İlişkin 18 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ti
caret Komisyonu Raporu (1/15) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) 

2.— 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 47 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 469 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/312, 1/314) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma tarihi : 29.4.1992) 

3.— 3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 429 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Bayındırlık, imar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(1/190) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 30.4.1992) 

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

5.— T. Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/311) (S. Sayı
sı : 9) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

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

7.— Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin 
Ödeneği Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı: 12) (Dağıt
ma tarihi: 17.1.1992) 

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

9.— Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı : 27) (Dağıt
ma tarihi : 21.2.1992) 

,x 10. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına ilişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 
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x 11. — 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 rapor
ları (1/280) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

x 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Plakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

13. — izmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

14. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih 
ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 
,37) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

x 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/275) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

x 16. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 28.2.1992) 

x 17. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel 
Konferansında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/298) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

18. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara ilişkin 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) 

19. — ihraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Af-

v fına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Da
ğıtma tarihi : 3.3.1992) 

x 20. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Avru
pa'da Ortak Mermi imalatına ilişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/305), (S. Sayısı : 51) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

24 
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21. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sos
yal îşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

22. — Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması
na ilişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/345) (S. Sayısı : 54) (Da
ğıtma tarihi : 23.3.1992) 

x 23. — Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma'nın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dı
şişleri komisyonları raporları (1/313) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tari
hi : 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 Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (f) Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 
60) (Dağıtma tarihi : 14.4.1992) 

25. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun îki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

26. — İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 
24.4.1992) 

27. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

28. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

29. — İskân Kanununa İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/361) (S. Sayısı : 74) (Da
ğıtma tarihi : 30.4.1992) 

30. — Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/383) (S. Sayısı : 75) (Da
ğıtma tarihi : 5.5.1992) 

31. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Dü
zenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayı
sı : 77) (Dağıtma tarihi : 5.5.1992) 
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32. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ye Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasansı 
ve Manisa Milletvekili Tevfık Diker ile Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Aynı Mahi
yetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/359, 
2/49, 2/280) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma tanlıi : 8.5.1992) 

33. — 3201, 6245 ve 657 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
mede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/322) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

34. _ Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/348) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 8.S.1992) 

X 35. — Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında 
Düzenlenmesi Hakkmda Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

36. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayı
sı : 81) (Dağıtma tarihi : 14.5.1992) 

37. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma ta
rihi : 14.5.1992) 

38. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerli-
kaya'nın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/110) (S. Sayısı: 84) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1992) 

( x ) Açık oylamaya tabı işleri gösterir. 


