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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu olarak, Sırbistan ve Bosna-Hersek'e yaptıkları inceleme 
gezisine ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'-
nun cevabı 

, 2. — Tokat Milletvekili İbrahim Kumaş'ın, bazı gazetelerin isim değişikliği 
yaparak Kurban Bayramında da yayımlandığına ilişkin gündem dışı konuşması 

3. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Türkiye'nin, Yunanistan'ı 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi Deklarasyonunu imzalamaya çağırması
na ilişkin gündem dışı konuşması 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Norveç'e gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne ka
dar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'-
nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/487) 

2. •— Brezilya'ya gidecek olan Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in 
dönüşüne kadar, Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Vefa Tanır'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/488) 96 

3.—İsviçre'ye gidecek olan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakahı Mehmet , 
Moğultay'ın dönüşüne kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet 
Bakanı İbrahim Tez'in vekillik etmesinin Uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/489) , 96 

4.—Nahcivan özerk Cumhuriyetine gidecek olan Başbakan Süleyman Öe-
mirel'in dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı Akın Gönen'ini Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı ibrahim Tez'in; Devlet Bakanı 
Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Bri-
rutçu'nun; Devlet Bakanı Tansu ÇiIIer'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, 
Tarım ve Köyişleri Bakam Necmettin Cevheri'nin; Devlet Bakanı Ekrem Cey
hun'un dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın; İçişleri 
Bakanı İsmet Sezgin'in dönüşüne kadar, İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Gök-
berk Ergenekon'un; Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişle
ri Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman Şahin'in; Maliye ve Gümrük Bakanı Sü
mer Oral'ın dönüşüne kadar, Maliye ve Gümrük Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Orhan Kilercioğlu'nun; Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın 
dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kah-
raman'ın vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/490) •. , ' 96:97 

5. — Arnavutluk'a gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer BarUtçu'nun vekillik etmesinin ; 

uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/491) 97:98 

6. — Arnavutluk'a gidecek olan Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşü
ne kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'
nün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/492) 98 

7. — İsrail'e gidecek olan Turizm Bakam Abdulkadir Ateş'in dönüşüne ka
dar, Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'm vekillik etme- . 
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (â/493) 98 

8. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Kok
sal Toptan'ın dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Meh
met Ali Yılmaz'ın vekillik etmesinin Uygun,,görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/494) 98:99 
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9. — Suudî Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/495) 99 

10. — Yunanistan'a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun dö
nüşüne kadar, Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/496) 99 

11. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Millî Savunma Bakanı 
Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Gök-
berk Ergenekon'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/497) 99 

12. — Brezilya'ya gidecek olan Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne 
kadar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/498) 100 

13. — Brezilya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/499) 100 

14. — Hırvatistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/500) 100 

15. — 21.5.1992 tarih ve 3801 sayılı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Selahiyet Ka
nununun, Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kal
dırılmasına Dair Kanunun bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/483) 100:108 

16. — Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın ve Devlet eski Bakanı Ercüment Ko-
nukman hakkında Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan iki ayrı dos
yaya dair Başbakanlık tezkerelerinin milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açıl
masının uygun mütalaa edildiğine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/501) 109 

17. •— Ambulans alımı ihalesiyle ilgili olarak Sağlık eski Bakanı Halil Şıv
gın hakkında işlem yapılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/510) 109:110 

18. — Devlet Meteoroloji İşleri eski Genel Müdürü Faysal Geyik ile yapı
lan hizmet sözleşmeleriyle ilgili olarak Devlet eski Bakanı Ercüment Konukman'm 
durumunun TBMM'nin takdirine sunulmasının uygun görüldüğüne ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi (3/509) 110:111 

19. — Sosyaldemokrat Halkçı Partinin milletvekili sayısında meydana ge
len değişiklik sonucu, Parlamentolararası Birlik ile AGİK Parlamenter Asamb
lesinde SHP kontenjanına ait üyeliklerdeki istifalar ile DYP Grubunca gösteri
len adaylara ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/502) ' 111 
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20. — İçel Milletvekili M. îstemihan Talay'ın, (9/5) Esas Numaralı Soruş
turma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/40) 113 

21. — Gaziantep Milletvekili Balıattin Alagöz'ün, KtT Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/41) 113:114 

22.—(9/5) Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Geçici Başkanlığının, 
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (4/42) 114 

23. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia olu
nan Bursa Milletvekili Cavit Çağlar hakkındaki yasama dokunulmazlığı dosya
sının geri verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/503) 118 

24. — Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının iade oluhr 
masına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/504) , 118 

25. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Ara
sında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önle
me Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarı
sının iade olunmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/505) 118:119 

26. — 187 ve 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Plan ve Bütçe 
Komisyonuna gönderilmesine ilişkin Anayasa Komisyonu tezkeresi (3/506) 119 

27. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/507) 119:121 

28. — Başbakan Süleyman Demirel'in Nahcivan özerk Cumhuriyetine ya
pacağı resmî ziyarete katılmaları daha önce kabul edilmiş bulunan bazı millet
vekillerinin yerine yenilerinin dahil edilmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi (3/508) . 121 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS, SORUŞTURMASI 
VE MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 111,114 

1. — Refah Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkanvekili 
Şevket Kazan'ın, sahibi olduğu şirketlere haksız kazanç sağladığı ve görevini kö
tüye kullanarak devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Devlet Bakanı Cavit Çağlar 
hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/5) . 111:113 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Ana
dolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak 
önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/62) 114:116 

3. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dai
resi içinde bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştır
mak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 116:117 
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V. — ÖNERİLER 122 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 122 

1. — Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Di
ğer İşler" kısmındaki sıralamanın yeniden yapılmasına ve bu sıralamadaki bazı 
kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme gün ve süreleri ile 17.6.1992 Çarşamba 
günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ve (11/5) esas numaralı gen
soru önergesinin gündemdeki yer ve görüşme gününe ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi • 122:123 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 123,191 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 123,191 

. 1. — İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 21 arkadaşının, bakanlıkta 
ve bağlı kuruluşlarında görevlendirdiği ve atadığı kişilerin yaptıkları usulsüz ihale 
ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse hakkında gensoru açılmasına ilişkin öner
gesi (11/3) 123:149 

2. — Ankara Milletvekili Mehmet Budak ve 27 arkadaşının, göreve geldiği 
günden beri millî kültürümüzü tahrip edici davranışlarda bulunduğu, bütçe ve 
fon kaynaklarını usulsüz ve keyfî sarf ederek devleti zarara uğrattığı iddiasıyla 
Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar hakkında gensoru açılmasına ilişkin öner
gesi (11/4) 149:189, 

, ' 191:193,274:279 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 189 

1. — Ankara Milletvekili Mehmet Budak'ın, Kültür Bakanı Durmuş Fikri 
Sağlar'ın kendisine sataşması nedeniyle konuşması 189:191 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 194 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 194 

1. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz'ün, Tokat-Zile İlçesi tarihi kü
tüphanesine ait 2 500 kitabın Çorum Kütüphanesine nakledilmek istendiği id
dialarına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın yazılı cevabı (7/140) 194:195 

2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Din görevlilerinin kadro
ları ile yeni atamalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un yazılı 
cevabı (7/145) 195:196 

3. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Başkanlığı tarafından satışı yapılan Çimento Sanayi T.A.Ş. hisseleri sa
tış kararının iptal edilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ca-
vit Çağlar'ın yazılı cevabı (7/146) ' 196:199 
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4. — Ankara Milletvekili Salman Kaya'nın, Haftalık bir dergide yayınla
nan "Deniz Gezmiş'i astıran emir" adlı habere ilişkin sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı Nevzat Ayaz 'in yazılı cevabı (7/148) 200:202 

5. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, artan anarşik olaylara iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı ismet Sezgin'in yazılı cevabı (7/150) 202:203 

6. — Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Adana'da gözaltına alın
dıktan sonra ölen bir şahsa ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in ya
zılı cevabı (7/151) 203:204 

7. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Toprak Muhafaza Plan 
Proje Grup Müdürlüğünde çalışan işçilere ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Vefa 
Tanır'ın yazılı cevabı (7/156) 204:205 

8.—Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, 506 Sayılı Kanunun uygu
lanmasında MKE işçilerinin haksızlığa uğradığı iddiasına ilişkin sorusu ve Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/157) 205:206 

9. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün, S.S.K.'dan maaş alan emek
lilerin durumu ile apartman kapıcılarının vergi iadelerine ilişkin sorusu ve Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/158) 207:208 

10. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Dünya Bankasından alman kre
di ile yürütülmekte olan 1 inci Sağlık Projesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı 
Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/161) 208:250 

11. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atanan
larla 2547 Sayılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyele
rine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/168) 251:254 

12. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak ata
nanlarla, 2547 Sayılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim 
üyelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Türkan Akyol'un yazılı cevabı (7/172) 254:255 

13. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak ata
nanlarla, 2547 Sayılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim 
üyelerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/178) 256:257 

14. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak ata
nanlarla, 2547 Sayılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim 
üyelerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/180) 257:258 

15.-— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak ata
nanlarla, 2547 Sayılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim 
üyelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan 
Vekili İbrahim Tez'in yazılı cevabı (7/183) 259:260 

16. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak ata
nanlarla, 2547 Sayılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim 
üyelerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı M. Tahir Köse'nin yazılı 
cevabı (7/184) 261:263 
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17. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak ata
nanlarla, 2547 Sayılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim 
üyelerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in yazılı cevabı (7/187) 264:265 

18.— İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak ata
nanlarla, 2547 Sayılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim 
üyelerine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın yazılı ceva
bı (7/188) 265:268 

19. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak ata
nanlarla, 2547 Sayılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim 
üyelerine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in yazılı cevabı (7/190) 269:272 

20. — İstanbul Milletvekili Halk Dumankaya'nın, Gençlik Haftasında bir 
grup başörtülü öğrencinin bayrak seramonisine alınmadığı iddiasına ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/205) 272:273 

. - ; - • • • » • o 

— 83 — 



T.B.M.M. B : 83 16 . 6 . 1992 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Yapılan yoklamalar sonucunda Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldı

ğından; 
Alınan karar gereğince, 16 Haziran 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşi

me 16.04'te son verildi. * 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Cengiz Üretmen \ 
Manisa 

Kâtip Üye 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

1 .6 . 1992 Pazartesi 

Teklifler 

1. -r* Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy ve 6 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ye Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/362) (Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.5.1992) 

2. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlü ve 8 Arkadaşının, 6831 Sayılı Orman Ka
nununun 2 nci Maddesinin (B) Bendinin 1 inci Fıkrasının Yeniden Düzenlenmesi ve 93 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/363) (Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonuna) (Başbakanlığa geliş tarihi: 26.5.1992) 

3. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlü ve 8 Arkadaşının, 2802 Sayılı Hâkimler 
ve Savcılar Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/364) (Adalet ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.5.1992) 

4. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlü ve 8 Arkadaşının, 3194 Sayılı İmar Kanu
nunun Geçici 7 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/365) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
26.5.1992) 

5.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 19 Arkadaşının, 2680 Sayılı Yardım Top
lama Kanununun Bazı Maddelerine Yeni Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/366) (İçiş
leri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.5.1992) 

6. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir Adamı 
Ömer Okçu (Namı Müsteari Hekimoğlu İsmail'in) affı Hakkında Kanun Teklifi (2/367) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.1992) 
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7. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2985 Sayılı Toplu Konut 
Kanununun 2 nci Maddesinin (d) Bendinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/368) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 27.5.1992) 

8. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, 3402 Sayılı Kadastro Ka
nununun 12 nci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/369) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.1992) 

9. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, 
Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ile Anavatan Partisi Grup 
Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 5434 Sayılı 
T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/370) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.1992) 

Raporlar 

1. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının, 12.3.1982 Tarihli ve 2634 
Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılma
sına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/218) 
(S. Sayısı: 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) (GÜNDEME) 

2. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun tki Maddesinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı: 104) (Dağıtma tarihi: 1.6.1992) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Halit Dumânkaya'nın, Atatürk Barış Ödülüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/329) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.5.1992) 

2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, tıp öğrenimi ve ihtisasını bazı yabancı ülkelerde 
yapan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/330) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.1992) 

3. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, görevden alınan Dinar tlçe Millî Eğitim Müdü
rüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/331) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.5.1992) 

4. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, üniversite eğitimini bazı yabancı ülkelerde ya
pan Türk öğrencilerinin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/332) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.1992) 

Yazık Soru Önergeleri 

1. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın, Mardin İli Midyat ilçesi Turgallı Köyünden 
bir grup vatandaşın köy korucuları tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/209) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.5.1992) 

2, — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, T.C. uyruklu özel ye tüzelkişilerin 
Suriye'de kalan emlakine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/210) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 29.5.1992) 
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15.6.1992 Pazartesi 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun 

1. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Va
zife ve Salahiyet Kanununun ve Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair 21.5.1992 Tarih ve 3801 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi 
Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi (1/412, 
3/483) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.1992) 

Raporlar 

1. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ve 
Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı: 105) (Dağıtma tarihi: 15.6.1992) (GÜNDEME) 

2. — Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet 
Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/391) (S. Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 15.6.1992) (GÜNDEME) 

3. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, 
Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekilleri tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Şırnak Milletvekili Mahmut 
Alınak ve 2 Arkadaşının; 16.10.1981 Tarih ve 2533 Sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanu
nun Yürürlükten Kaldırılmasına ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/320) (S. Sa
yısı: 106) (Da&tma tarihi: 10.6.1992) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.1992) 

2. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya'da özel bir otoparka haksız kazanç 
sağlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 1.6.1992) 

3. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasında çalı
şanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/335) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.1992) 

4. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutumlar ser
gilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) (Başkan
lığa geliş tarihi: 1.6.1992) 

1 Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya ve Yozgat başta olmak üzere bazı böl
gelerdeki öğretmen ve imam tayinlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru Önergesi (7/211) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 1.6.1992) 
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2. -r- Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışında yapılan tedavi
si ile masraflarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/212) (Başkanlığa geliş tarihi: 
3.6.1992) 

3. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, milletvekillerinin yurtdışından aldıkları taban
calara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/213) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1992) 

4. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, Doğu Anadolu Bölgesinde bazı mülkî amirler
ce alınan kararlarla göçerlere mera, otlakiye ve yaylalara çıkma yasağı konulduğu iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/214) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.1992) 

Tasanlar 

1. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/413) (İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.5.1992) 

2. — Terörle Mücadele Kanununun Geçici 9 uncu Maddesine Göre Yapılan Tasarruflar 
Hakkında Kanun Tasarısı (1/414) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonlarına) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: ».6.1992) 

3. — Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/415) (Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.6.1992) 

Teklifler 

1. — Bolu Milletvekili Avni AkyoPun, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Olumsuz 
Sicilleri Hakkında Kanun Teklifi (2/371) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
28.5.1992) 

2. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Borlu Kasabasının İlçe Olması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/372) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.5.1992) 

3. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Ünye İlçesinin İl Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi (2/373) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.5.1992) 

4. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, 2429 Sayılı Kanuna Ek Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi (2/374) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.1992) 

Tezkereler 

1. — Diyarbakır Milletvekilleri Fehmi Işıklar ve Salih Sümer ile Batman Milletvekili Ad
nan Ekmen ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk'ün Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılma
sı Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/484) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.1992) 

2. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/485) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.1992) 
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3. — Adana Milletvekili Tlırgut Tekin'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/486) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.1992) 

Sözlü Soru Önergesi . •• 

1, — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da açılan sağlık 
ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/337) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.1992) 

Yazdı Soru Önergeleri 

1. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/215) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.1992) 

2. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, bir siyasî partinin açıkhava toplantısına katıldı
ğı iddia edilen Kayseri SSK Hastanesi uzman doktoruna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/216) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.1992) 

3. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Muş İli Yazla Köyünde iki vatandaşın silah zo
ruyla kaçırılıp öldürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/217) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.1992) 

4. —Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, kumar makinelerine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/218) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.6.1992) 

Meclis Arasttrmast Önergeleri 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üniversitesi 
Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/62) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.1992) 

2. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi içinde bu
lunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üricümaddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, ilişkin 
önergesi (10/63) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.1992) -

Gensoru Önergesi 

1. — Refah Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkanvekili Şevket Kazan'-
ın, sahibi olduğu şirketlere haksız kazanç sağladığı ve görevini kötüye kullanarak Devleti zara
ra uğrattığı iddiasıyla Devlet Bakanı Cavit Çağlar hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 
107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/5) (Başkanlığa geliş ta
rihi: 5.6.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 15T00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Ava 

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

—, —— o 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 83 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın üyelerin, salonda bulun
duklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederimi. 

(Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Topantı yetersayımız yardır; görüşmelere başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce, üç sayın üyenin söz talebi vardır, onları yerine getireceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. •— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nm, TBMM insan Haklarım inceleme Komisyonu 
olarak, Sırbistan ve Bosna Hersek'e yaptıkları inceleme gezisine ilişkin gündem dışı konuşması ve. Devlet 
Bakam Orhan Kikrcioğlu'nun cevabı 

BAŞKAN — Birinci söz talebi, Bosna-Hersek'e yapılan inceleme gezisi hakkında Sayın 
Halit Dumankaya'nındır. 

Buyurun Sayın Dumankaya. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; geçmiş 

bayramınızı kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 
Konuşma sürem 5 dakika; bu 5 dakika içerisinde, dünyanın gözü önünde, Avrupa'nın or

tasında ve Avrupalı tarafından yapılan mezalimi ben size nasıl anlatayım. Başkanımız rica etti; 
gündem yüklüdür; o bakımdan, 5 dakikayı katlamayacağım. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak Belgrad'a gittiğimizde, oradaki Sırp yetkili
lerle, Sırp milletvekilleriyle, AT temsilcileriyle, Kızılhaç görevlileriyle ve diğer görevlilerle gö
rüştük; onlardan gerekli bilgileri aldıktan sonra Yenipazar'a doğru yol aldık. 

Yenipazar'da askerî bir yığınağın olduğunu, hatta askerî bir konvoyla karşı karşıya kaldı
ğımızı, Yenipazar'ın etrafının tanklarla, toplarla çevrili olduğunu gördük. Müslüman millet
vekillerinden, oradaki durum hakkında bilgi aldık; durumun çok vahim olduğunu, asker elbi
sesi giydirilmiş sivil insanların, halka kötülük ettiğini, silah arama bahenesiyle evleri aradığını, 
insanları dövdüğünü, işittik. Mülteciler kampını gezdik. 50 bine yakın mültecinin orada oldu
ğunu, bu mültecilerin evlere yerleştirildiğini gördük ve kendileriyle görüştük. 

Yenipazar'dan Saraybosna'nın ikibuçuk üç saat olduğunu, ama yolların tutulmuş oldu
ğunu, bu yollardan gidemeyeceğimizi öğrenince, tekrar Belgrad üzerinden, arabayla, Zagreb'e 
geçtik. Zagreb'ten, bilahara, uçakla, bir sahil şehri olan Split'e gittik. Split'te, İkinci Cihan 
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Savaşı sırasındaki göçten sonra en büyük göçün olduğunu; insanların, futbol sahalarına, açık 
yerlere, kamyonlarla nakledildiklerini; kadınların kocalarının öldüğünü, kocaların hanımları
nın olmadığını, çocukların ise hiç kimsesi olmadığını ve çok kötü şartlar altında yaşadıklarım 
gördük. 

Hıryatların bizi oradan öteye göndermeyeceklerini, can güvenliğimiz olmadığını anladık; 
ama, dört milletvekili arkadaşımızın da ısrarlarına dayanamayıp, Pozega, Novi Travnik ve Ze-
nica'ya doğru yol aldık. Normal yoldan gitmemiz mümkün değildi; normal yolu, Sırplar kes
mişlerdi. Dağ yollarından gitmek suretiyle, 260 kilometrelik yolu 16 saatte aldık. 

Novi Travnik'te bir otele yerleştirildiğimizde, bu otel, Hırvatların karargâhı olarak kulla
nılmakta idi. Orada kıtlık vardı. Bilgi olsun diye söylemek istiyorum; akşam, bize, yemek ola
rak, sadece bir tabak makarna verebildiler; başka birşeyleri yoktu. Orada, Müslüman Kara
dağlılarla ve esir alınan 16 Sırplı ile görüştük. 

Bilahara Zenica'ya geçtik. Savaş alanına gidince olaylar daha da vahamet kespediyördu. 
Zenica'da, belediye binasından telefonla DYP milletvekili arkadaşım, Sayın Başbakan Süley
man Demirel'i, bizler de genel merkezlerimizdeki Genel Başkanlarımızı aradık; durumun va
hametini bildirdik. Silahsız insanlar katlediliyordu. Hamile kadınların karınlarından, çocuk
ları, süngüyle alınıyordu. Federal ordu, Müslümanları topla, tüfekle katlediyordu; silahla öl-
dürebildiklerini silahla, silahla öldüremediklerini açlıkla öldürüyor, açlıkla öldüremediklerini 
de göçe zorluyordu. 

Değerli milletvekilleri, oradan, Saraybosna'ya en yakın olan Visoka'ya gittik. Visoka'da 
durum çok daha perişandı; halk, evlerini boşaltmıştı, yiyecek ve ilaç sıkıntısı vardı. Saraybos-
na'nın dört yolu da Sırp militanlar tarafından tutulmuştu ve çocuklara dahi izin verilmiyordu. 
Cezaevleri boşaltılmış, tımarhanelerdeki deliler silahlandırılmıştı ve insanlara zulmediyorlar
dı. Oradan gerekli bilgi ve belgeleri, dokümanları aldıktan sonra, yine doğruca Zagreb'e gel
dik. 

Zağreb'te, Hırvat milletvekilleriyle görüştük, şeyhülislamla görüştük; oradan da gerekli 
bilgileri aldık. Kısaca, 76 cami yerle bir olmuş, 54 cami hasar görmüş, birçok yer yıkılmış, 
51 imam öldürülmüş ve asılmıştı. Sırplar tarafından, özellikle imamların eşlerinin ve çocukla
rının ırzına geçiliyordu. Durum bu kadar vahimdi. 

Değerli milletvekilleri, oradan arabayla ve trenle Viyana'ya geçtik. Viyana'da, Türk der-^ 
nekleriyle, Müslüman dernekleriyle bir toplantı yaptık. Ayın 14'ünde bir yürüyüş düzenledi
ler. Bir yardım kampanyası açtırdık. Büyükelçimizin -kendisine buradan teşekkür etmek 
istiyorum- yardımıyla da, dünya basınının katıldığı bir basın toplantısı yaptık. Onların bize 
sordukları sorulardan sonra, ben de kendilerine, müsaade ederseniz bazı rakamlar vereceğim 
ve sonra da size bir sorum olacak diyerek, biraz önce anlattığım yıkılan camileri, asılan imam
ları saydıktan sonra şunu sordum: Eğer bu camilerin yerine kiliseler yıkılsaydı, bu imamların 
yerine papazlar öldürülseydi, rahibelerin ırzına geçilseydi, Saraybosna Müslümanlar tarafın
dan işgal edilip, Hıristiyanlar öldürülseydi, siz böyle mi dururdunuz; insan haklarına böyle 
mi duyarsız kalırdınız; Dünya, bunu böyle mi seyrederdi? Buna hiçbirisi cevap vermedi ve top
lantı böyle bitti. . 

Değerli arkadaşlarım, gerek Yeşilköy'de gerekse Ankara'da, bunları, duyurabildiğimiz yerlere 
duyurduk; ilgililere, telefonla da olsa, bilgi sunduk. 

Pazar günü, İstanbul'un Anadolu yakasında, Yugoslav Göçmenleri Derneğinin düzenlediği 
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kapalı salon toplantısında konuştum; Bosna-Hersek Başbakan Yardımcısı Muhammed Çengiç 
de bir konuşma yaptı. Özellikle, bu konuşmaya fazla bir şey de ilave etmeden -SHP'li Pendik 
Belediye Başkanını da şahit göstermek suretiyle- aldığım notları sizlere aynen okuyacağım: 

"Sırp-Hırvat savaşında (bir sene evvel oldu) Hırvatlar, dünyada 27 büro açtılar ve sesleri
ni bu bürolarla duyurdular. 40 gündür Türkiye'deyim; başta Sayın Demirel olmak üzere, bir
çok bakan ve devlet erkanıyla, siyasîlerle görüştüm; herkes, üzüntülerini ifade etti, ben de üzül
düklerine inandım; ancak, bugüne kadar, yardım konusunda somut bir şey elde edemedim. 
Görüşeceğim yetkili bulamadım. Ben, ülkemin nazarında sınıfta kaldım. Ankara'da bir irtibat 
bürosu açamadım -Meclis Başkanımız Sayın Hüsamettin Cindoruk'a, buradan, bu kürsüden 
teşekkür etmek istiyorum- Sayın Hüsamettin Cindoruk, İstanbul'da bana bir araba ve Dolma-
bahçe Sarayında bir irtibat bürosu verdi. Kaldığım otelin ücretinin Türk Devleti tarafından ödenip 
ödenemeyeceği belli değil. Benîm Müslüman halkım Saraybosna'da açlıktan ölürken, "ana" 
dediğimiz Türk Hükümeti, bir gemi buğday gönderemez miydi? Zaman Müslümanların aley
hine işliyor. Bizi kesenlere, katledenlere, yok etmeye çalışanlara avuç açtırıyorsunuz. Buradaki 
halka sesleniyorum, -orada bulunan vatandaşlara sesleniyor- "Bizi anlamak istemeyen Türk 
Hükümetine bunları anlatınız. Artık, Türk Hükümetinin, görüşlerini, net bir biçimde ortaya 
koymasını bekliyorum. Yapılacak yardımın miktarını, cinsini ve gideceği zamanı öğrenmek 
istiyorum" diyor Sayın Başbakan Yardımcısı. "Elbette, bir Başbakan Yardımcısının dernek der
nek gezip yardım dilenmesi çok zor bir olaydır; ama, benim Müslüman kardeşlerim orada öl
dürülmektedir..." 

BAŞKAN — Sayın Dumankaya, süreniz doldu, lütfen bitiriniz. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Tabiî, toparlıyorum. 
SÜLEYMAN AYHAN (Çanakkale) — Konuşma süresi doldu. 
HALİT DUMANKAYA (Devamla) — Tabiî, toparlıyorum; sabırsızlanmayınız. 
Sayın Çetin de bu kürsüden beyanatta bulunmuştu ve bazı şeyler söylemişti; ama, Sayın 

Başbakanın söylediği şeyler, bunları tekzip ediyor, yanlış olduklarını ortaya koyuyor. Ben, bu 
kürsüden, değerli milletvekillerine ve Hükümetin değerli temsilcilerine seslenmek istiyorum: 
Sayın Başbakanı; sıkıştıkça, "ne yapalım, silah alıp savaşa mı koşalım" tekerlemesini bırakıp, 
bu konularda daha duyarlı olmaya davet ederken, Türk halkının da, sofrasından, bir tabak 
mı, bir ka$ık mı, bir öğün yemeğini mi, noksan ederek, Müslüman Boşnak kardeşlerimizin 
yardımına koşmasını diliyor/hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 
Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Kilercioğlu; buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ORHAN KİLERCÎOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Sayın Dumankaya'nın verdiği bilgilere teşekkür ederim; yalnız, bende mevcut olan 
bilgileri biraz sonra sunduğum zaman, arada bazı tenakuzlar olduğunu göreceksiniz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye hudutları dışında yaşayan Türk kökenlilerin Türkiye'ye ya
pacakları göçlerde, bunların ihtiyaçları ve diğer konularla ilgili hususlarından sorumlu olan 
bir Devlet Bakanıyım. 

Bosna-Hersek olayıyla ilgili olarak -ki, hepimizin bildiği çok üzücü olaylar- acil yardım 
bulmak için, 9 Haziran 1992 tarihinde, Zagrcb'te, Uluslararası Acil Yardım Komitesi toplan
mıştır. Bu topantıya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Kanada başta olmak üzere, Çoğun-
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lukla Avrupa ülkeleri ye eski Yugoslavya'ya komşu olan ülkelerden toplam 14 ülke ve ayrıca 
14 yardım kuruluşu katılmıştır. Türkiye, bu toplantıya bakan düzeyinde katılarak temsil edil
miştir.' ' ' 

Bosna-Hersek'ten, komşu ülkelere, 1 milyonu aşkın insanı bulan bir göç olayı vardır. Bu 
göç olayındaki insanların, 530 bini Hırvatistan'da, 170 bini Avrupa'nın muhtelif ülkelerinde, 
70 bini Slavonya'da, 28 bini Makedonya'da, 5 bine yakını da Türkiye'dedir. Bu toplantıda, Tür
kiye olarak, acil yardım konusunda bugüne kadar -ki, biraz sonra Genel Kurulumuza sunacağım-
yaptığımız yardımlarla beraber, Türkiye Hükümetinin bu konuya ilişkin görüşünü de açık bir 
şekilde dile getirdik. ' 

Öncelikle, Uluslararası Acil Yardım Komitesi toplantısından evvel, Hırvatistan Başbakan 
Yardımcısı, Slavonya Başbakan Yardımcısı ve biraz evvel de isminden bahsedilen Sayın Çengiç, 
beni kabul ettiler ve benimle özel olarak görüştüler. Hepsinin söylediği şuydu: "Türkiye'ye te
şekkür ederiz; Türkiye, Müslüman kardeşlerinin yanında olmuştur, yaptıkları yardımlara te
şekkür ederiz." Bu ve buna benzer sözleri açık bir şekilde dile getirmişler; bu arada, Hırvatis
tan ve Slavonya Başbakan Yardımcıları, bana, durum hakkında özel bilgi vermişerdir; verdik
leri bilgi de Bosna-Hersek'in iç durumuyla ilgiliydi. 

Bizim, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak, yaptığımız yardımları şu şekilde açıkla
mak istiyorum: 1992 yılında, sadece Bosna-Hersek'e, 277 ton muhtelif ilaç ve gıda maddesi 
yardımında bulunmuşuzdur. Toplantıda dikkatimi çeken hususlar şunlardı: Kızılhaç aracılığıyla, 
ilgili bir ülke 7,5 ton, öbürü 3,4 ton yardım gönderirken; Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, 
1992 yılında, 277 ton ilaç ve gıda maddesi göndermişizdir. Gene 7-14 Haziran tarihleri arasın
da, Âdria Havayollarıyla, 4,5 ton gıda ve ilaç malzemesi Ljubljana'ya ulaştırılmıştır. Ayrıca, 
dün de Adapazan'ndan, 85 ton gıda, ilaç ve giyecek malzemesi gönderilmiştir. 

Görülüyor ki, Hükümetimiz, Devletimiz, 1992 yılında, Bosna-Herseklilere, 350 tona ya
kın ilaç ve gıda maddesi yardımı yapmıştır. Bu, diğer ülkelerin yaptığı yardımın üstündedir. 
Sayın Dumankaya'ya teşekkür ederim; ben oraya gitmeden evvel, benimle havaalanında irti
bat kurdular ye gezilerinden bazı özet bilgileri bana verdiler; o bilgiler üzerinde de durdum. 
Bu bakımdan da kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. 

Bu arada, Split'te 100 bin Bosna-Hersekli vardır. Bunların büyük bir kısmı, Avrupa ülke
lerinden ve Hırvatistan'dan yardım almaktadırlar. Hükümetimiz, bunlara gemiyle ulaştırılmak 
üzere, gene 100 tona yakın bir gıda maddesi hazırlamıştır; bu da en yakın "zamanda ulaştırıla
caktır. 

Sayın milletvekilleri, bu arada ülkemizde 5 bine yakın Bosna-Hersekli bulunmaktadır. Bun
ların büyük bir kısmı, akrabalarının yanındadır. Tekirdağ bölgesine, 211 Bosna-Hersekli Müs
lüman kerdeşimiz yerleştirilmiştir ve Hükümetimiz, bunları -yiyecek maddesi olarak- en iyi şe
kilde ağırlamakla meşguldür. * • 

. Bu arada, bayramın ikinci günü, ben de bayramlarını kutladım; Sayın Çengiç de yanımda 
idi; bana söylediği sözleri ile sayın milletvekilime*söylediği sözler arasında çok büyük fark gö
rüyorum. O bakımdan da, hayrete düştüm diyebilirim. Sayın Çengiç, Zagreb'te, Mısır televiz
yonuna bir beyanat verdi, ben de izledim; çünkü, açıkta veriyorlar beyanatları; hep, Türkiye'
ye teşekkür ediyordu; Türkiye'ye, TürkHükümetine, Sayın Demirel'e, Hükümetimizin başka
nına, durmadan teşekkür ediyordu. 
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Tabiî, bu insanî yardımlar, her şeyin ötesinde bir insanlık ölçüsüdür; ama, şurası muhak
kaktır ki, Hükümetimiz, olayın başından beri, insanlık elini, kardeşlerimize uzatmıştır; yapı
lan yardımları artırmak için her türlü gayreti de sarf etmekteyiz. Bunun için, bakanhklararası 
bir koordinasyon komitesi ile ilgili valilikler nezdinde alt komiteler kurulmuştur. Biz, Bosna-
Hersekli Müslüman kardeşlerimize gereken yardımın yapıldığı inancındayız; bunları artırmak 
için her türlü gayreti de göstermekteyiz. Bu bilgileri size. vermeyi bir görev kabul ediyorum. 

Saygılarımı sunarım efendim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kilercioğlu. 

2. — Tokat Milletvekili ibrahim Kumaş'ın, bazı gazetelerin isim değişikliği yaparak Kurban Bay
ramında da yayımlandığına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Basın ve televizyon yayınları hakkında konuşmak üzere, Tokat Milletvekili 
Sayın Kumaş; buyurun efendim. 

İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçmiş bayramınızı 
kutlar; bayramlarıp, bütün mazlumların gözyaşını dindirmesini, Karabağ'daki ve Bosna-
Hersek'teki zulmü durdurmasını ve ülkemiz için birlik ve barış getirmesini dilerim. 

Sayın milletvekilleri, bir ülkede, kanunlar işlemez veya işletilmezse, o ülkede, kanun hâki
miyetinden bahsedilemez veya kanunlar, bir kısım insanlara uygulanır, bir kısım güçlü görü
nenlere uygulanmazsa, orada, birlik ve düzen bulunmaz; çünkü, orada, adalet zedelenmiştir. 
Kanunların herkese eşit olarak uygulanması esastır. 

Sayın milletvekilleri, Ramazan Bayramında ve Kurban Bayramında gazeteler çıkmaz, sa
dece Bayram Gazetesi çıkar; yıllardan beri bu böyledir ve bu, bir kanun gereğidir, herkes de 
bu kanuna uyar. Bu bayram, birtakım gazeteler, bu konudaki kanuna uymayarak gazetelerini 
bastılar; kanuna uyan gazetelerden ve kamuoyundan büyük tepki aldılar. Mahkemeler de, çı
kan gazeteleri toplatma kararları aldı. Bu gazeteler, ikinci gün yeni bir isimle çıktı, üçüncü 
gün de yeni bir isimle çıktı. Bu, bir nevi hile yoluydu. Kanunsuzluğu önlemek için çaba göste
ren Ankara ve İstanbul Gazeteciler Cemiyetlerine ve Türk hâkimlerine teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kanun çiğnenme olayı karşısında, yetkililer de ge
rekli hassasiyeti göstermişlerdir. Meclis Başkanımız Sayın Cindoruk, "hiçbirimiz, yasaların üze
rinde değiliz"; içişleri Bakanımız Sayın Sezgin, "yasaların delinmesine izin vermeyiz"; Adalet 
Bakanımız Sayın Oktay, "hukukun üstünlüğünü ve bağlayıcılığını herkes kabul etmelidir" de
mişlerdir. Ben de bu beyanlara katılıyorum. Bu söylenenler, her zaman ve her yerde uygulan
malıdır. Uygulanmayan beyanların, sadece doğruluğu, bir mana ifade etmez. Adliye duvarla
rında "adalet mülkün temelidir" şeklinde yazılan söz uygulanamıyorsa, sadece bu söz, adaleti 
sağlamaz. 

Sayın milletvekilleri, ben, tekelciliğe karşıyım, özel TV yayınlarının yapılmasına da taraf
tarım. Yalnız, şu an özel TV'Ier, Anayasanın 133 üncü maddesine, 2954 sayılı TRT Yasasına, 
2813 sayılı Telsiz Yasasına aykırı olarak yayın yapmaktadırlar. Star 1 Televizyonu, Anayasa ve 
yasaları delmiş; zamanında, bu televizyonun yasaları çiğnemesine müsamaha gösterilmiş ve 
hâlâ bu müsamaha devam etmektedir. Bu kurum, devletin, Meclisin veya yasaların üzerinde 
bir kurum mudur? Hesabına geldiği zaman, Türkiye'nin tek özel TV yayın şirketi olduğunu 
söylüyor; hesabına gelmediği zaman, yabancı yayın şirketi olduğunu söylüyor. Yukarıdaki söz
ler bile, Star-l'i ve benzeri özel TV'Ieri kapatmak için yeterli delildir. 

— 93 — 



T.B.M.M. B : 83 16 . 6 . 1992 0 : 1 

Buradan, bütün.sorumluların, adlî makamların, Sabah Gazetesinin kanunsuz davranışı
na tepki gösteren bütün basın camiasının ve kamuoyunun dikkatini çekerim; Star, Show, Tele-
on gibi özel televizyonların yaptığı yayınlar, kanunsuz ve korsan yayınlardır. Üstelik bunlar 
yapmış oldukları yayınlarla, Türk Milletini ve onu millet yapan değerleri hoyratça darbelemek-
tedir; TRT de bu yanlış yayıncılıkla rekabet etmektedir; doğruyla, iyiyle, güzelle ve faziletle 
yarışacağı yerde, maalesef, yanlışla rekabet yapmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu özel televizyon şirketleri, TRT'ye göre daha büyük avantajlara 
sahip olduklarından, TRT'nin reklam gelirlerinin düşmesine de sebep olmuştur. Kanunları çiğ
nemek, güçlüler için, serbest midir sayın milletvekilleri? 

Bu yanlışlığın bir an önce düzeltilmesini diler, hepinize saygılar sunarım. (DYP, ANAP 
ve MÇP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumaş. 

3.— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'in, Türkiye'nin, Yunanistan'ı Karadeniz Ekonomik 
işbirliği Projesi Deklarasyonunu imzalamaya çağırmasına ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşma için Yunanistan'ın Karadeniz Ekonomik İşbirli
ğine alınmasıyla ilgili olarak, Sayın Kemalettin Göktaş; buyurun efendim. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime baş
lamadan önce, hepinizin geçmiş Kurban Bayramını tebrik eder, sağlık ve esenlikler dileğiyle 
saygılar sunarım. 

Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar'ın, 24.5.1992 Pazar günü akşamı, "Karadeniz Ekono
mik İşbirliğinin merkezi Samsun olmalıdır" beyanını, tüm Trabzonlular, üzüntüyle karşılamıştır. 
Sayın Bakanın da sanayici olması nedeniyle iyi bilmelidir ki, ekonomik işbirliğinin merkezi, 
tayinle değil, birtakım şartları bünyesinde bulunduruyorsa, doğal olarak gerçekleşir ve böyle 
olduğunu da, Sayın Bakan, 4.2.1992 tarihinde Hilton Otelinde yapılan panelde kabul etmiş 
ve "derenin aktığı mecraı değiştiremezsiniz" demişti. Sayın Bakan, o gün böyle söylerken, Trab
zon'un, Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin merkezi olmaya, ekonomik, coğrafi ve sosyal şartla
rı gereği, müsait olduğunu biliyordu. 

Trabzon'un tarihî, kültürel ve sosyal potansiyeli, dünyaca bilinmektedir. Trabzon, İpek 
Yolunun başlangıç noktasında, Orta Asya, Kafkasya, Ortadoğu ve hatta Güneydoğu Asya'yı 
Avrupa'ya bağlayan merkez durumundadır. Osmanlı İmparatorluğunun üç ticaret merkezin
den biri Trabzon'du. Yapılmakta olan organize sanayi bölgesinde her türlü gümrük işlemleri
nin yapıldığı uluslararası havalimanıyla, serbest bölgesiyle, üniversitesiyle, kısaca her türlü eko
nomik şartları haiz olmasıyla, merkez yapılmaya en müsait il Trabzon'dur. Hükümetin de bu 
doğrultuda karar vermesi, hem ülke ekonomisinin yararına hem de ekonomik yönden olumsuz 
gelişme gösteren Trabzonumuz için en isabetli karar olacaktır. . , 

Bildiğiniz gibi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi, 25 Haziran'da imzalanacaktır. Ka
radeniz Ekonomik İşbirliği Projesi deklerasyonunda imza koyacak devletler, projenin kurucu 
üyesi olacaklardır. Türkiye'nin Yunanistan'ı da, Karadeniz'e kıyısı olmamasına rağmen, bu iş
birliğine, veto hakkına sahip kurucu üye olarak çağırması, büyük bir hatadır, büyük bir tarihî 
yanılgıdır. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye ziyaretini Kıbrıs meselesine bağlamış 
ve daveti, âdeta hakaretle geri çevirmiştir; şimdi ise, menfaati görünce, daveti hemen kabul et
miştir. Yunanistan'ın, bizim öz vatanımızda, asırlardır bir vatan parçası olan Kıbrıs'ta toprak 
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iddiaları var; onlar, hâlâ Malazgirt'in peşindeler; Fener Patrikhanesini, Vatikan gibi, müstakil 
devlet yapmaya çalışmaktadırlar. 

Avrupa Topluluğunda veto hakları var diye, 1981 yılından beri, Türkiye'ye Avrupa Toplu
luğu tarafından taahhüt edilen milyarlarca dolarlık askerî ve ekonomik yardımın gelmesini, 
veto ederek, devamlı engelliyorlar. Daha dün, Yunanistan'da milletvekili seçilen Sadık Ahmet'e 
yapılanları, Batı Trakya'daki Müslüman Türklere yapılanları, ne çabuk unuttunuz. Tanzimat-
tan bu yana. Jön Türkler, İttihat ve Terakkiciler, Lozan'da ve sonrasında da Türkiye Cumhuri
yeti hükümetleri, Batı'ya devamlı taviz verdiler. Batılılar ise, isteklerinde hain olma, emellerin
de ise Sevr'i yeniden hortlatmak arzusundan hiç vazgeçmediler. Haçlı zihniyetinin bu konuda
ki kararlılığı hâlâ devam ediyor. 

Bugüne kadar ülkemize olan düşmanca tavrından vazgeçmeyen Yunanistan'ın, Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Projesine dahil edilmesi, kesin olarak aleyhimizedir ve bunu uygulayanla
rı, ileride, bu millet, ihanetle suçlayacak ve de onlardan hesap soracaktır. (RP sıralarından al
kışlar) 

Aynı hatayı, Yunanistan'ın NATO'ya tekrar girmesi için de yapmıştık. Sayemizde NATO'-
ya girdiler, nerdeyse, şımarıklıkları yüzünden, Ege'de harbe girişecektik. 

Peki, ileride, Orta Asya Cumhuriyetleri, bağımlılıkları sona erdiğinde, bu işbirliğine gir
mek isterse, Yunanistan'ın vetosuyla karşılaşmayacağını nasıl garanti edersiniz? Böyle bir im
kân elimizde varken, Orta Asya Cumhuriyetlerinin bu işbirliğine girmesi, şimdiden, bizim ta
rafımızdan âdeta engellenmiş oluyor. 

Yıllardır uygulanan, Batı yanlısı, dışa bağımlı politikalardan, ülke, hep zarar görmüştür. 
Bugün ise, neredeyse, eski hükümetleri aratacak ölçüde dışa bağımlı politikalar uygulanıyor. 
Hangi hakla, hangi düşünceyle, Yunanistan'ı bu işbirliğine davet ediyorsunuz; bunu anlamak, 
bir türlü mümkün değildir. Belki bizlerin kavrayamadığı önemli menfaatlarımız vardır; Allah 
aşkına açıklayın; ama, açıklayamazsınız; zira, evrensellik ve dünyayla bütünleşme sloganı al
tında, masonluk politikalarının yürütülmesine alet oluyorsunuz. (RP sıralarından alkışlar) 

Beşikten mezara kadar, Müslüman, Türk düşmanlığını millî bir politika yapan Yunanis
tan'a bu imkânı sağlayan Koalisyona mensup partiler, büyük vebal altındadır. Yunanistan, bu 
birlik çağrısına koşup geliyorsa, bu birlik içinde, Rum-Pontus hayaline ve Megalo İdeasına ze
min hazırlamak için geliyor. 

Konuşmama son verirken, Yunanistan'ın kurucu üyeliğinin kaldırılarak, Orta Asya Cum
huriyetlerinin kurucu ve tam üye olarak çağrılmasını ve bu tarihî hatadan dönülmesini Yüce 
Milletimiz adına saygıyla arz ve talep ederim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Hükümet cevap vermeyecek mi? 
BAŞKAN — Öyle bir mecburiyet yok efendim. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Norveç'e gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlı
ğına, Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/487) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin sunuşlar kısmında Cumhurbaşkanlığı tezke
releri vardır okutup, bilgilerinize sunacağım; ancak, Sayın Divan üyesinin rahatsızlığı ve 
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okunacak sunuşlann pek çok olmasından dolayı, sayın Divan Üyesinin sunuşlan oturduğu yerden 
okumasına müsaadelerinizi rica edeceğim; Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. • . 

^ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Haziran 1992 tarihinde Norveç'e gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2, — Brezilya'ya gidecek olan Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in dönüşüne kadar, Çevre 
Bakanlığına, Orman Bakam Vefa Tanır'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne İlişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/488) 

BAŞKAN—Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi,Başkanlığına 
1 Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansına katılmak üzere, 31 Mayıs 1992 tari

hinde Brezilya'ya gidecek olan Çevre Bakanı Bedrettin Doğancan Akyürek'in dönüşüne ka
dar; Çevre Bakanlığına, Orman Bakanı Vefa Tanır'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — isviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın dönüşüne 
kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı ibrahim Tez'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumlaırbaşkanlığı tezkeresi (3/489) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

• Uluslararası Çalışma Konferansının 79 uncu toplantısına katılmak üzere; 7 Haziran 1992 
tarihinde İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın dö
nüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4,. — Nalıcivan Özerk Cumfıuriyetine gidecek olan Başbakan Süleyman DemireVin dönüşüne ka
dar, Başbakanlığa, Devlet Bakam Akın Gönen'in; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'
nün dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı ibrahim Tez'in; Devlet 
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Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun; Devlet 
Bakanı Tansu Çiller'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cev
her i'nin; Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devkt Bakanı Şerif 
Ercan'ın; içişleri Bakanı ismet Sezgin'in dönüşüne kadar, içişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Gökberk 
Ergenekon'un; Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Erman Şahin'in; Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın dönüşüne kadar, Maliye ve Gümrük Bakan
lığına, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun; Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın 
dönüşüne kadar, Bayındırlık ve iskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın vekillik etmele
rinin uygun görüldüğüne üişkin Cumlaırbaşkanlığı tezkeresi (3/490) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • 

28 Mayıs 1992 tarihinde Nahcıvan özerk Cumhuriyetine gidecek olan; Başbakan Süley
man Demirel'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı Akın Gönen'in, 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün dönüşüne kadar; Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı İbrahim Tez'in, 

Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer 
Barutçu'nun, 

Devlet Bakanı Prof. Dr. Tansu Çiller'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin, 

Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şe
rif Ercan'ın, .. • • 

İçişleri Bakanı tsmet Sezgin'in dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Gök
berk Ergenekon'un, 

Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Erman Şahin'in, 

Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'ın dönüşüne kadar; Maliye ve Gümrük Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun, 

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

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. ' 

5. — Arnavutluk'a gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumlturbaşkanlığı 
tezkeresi (3/491) . , 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Mayıs 1992 tarihinde Arnavutluk'a gidecek olan Dev
let Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barut-
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çu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Arnavutluk'a gidecek olan Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, Başbakanlığa, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/492) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 31 Mayıs 1992 tarihinde Arnavutluk'a gidecek olan Baş
bakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Erdal İnönü'nün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — israil'e gidecek olan Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Turizm Bakanlığı
na, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/493) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Haziran 1992 tarihinde İsrail'e gidecek olan Turizm Ba
kanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı Durmuş Fikri 
Sağlar'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Koksal Tbptan'ın dönüşüne 
kadar, Millî Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz 'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/494) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Haziran 1992 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine 
gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın dönüşüne kadar; Millî Eğitim Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi, üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

9. — Suudî Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un dönüsüne kadar, Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakam Şerif Ercan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/495) ' 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

5 Haziran 1992 tarihinde Suudî Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'
un dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

10. — Yunanistan'a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Yaşar Tbpçu'nun dönüşüne kadar, Ulaştırma 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/496) 

BAŞKAN •-* Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) Bakanlar Konseyi İlkbahar Toplantısı
na katılmak üzere, 10 Haziran 1992 tarihinde Yunanistan'a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Ya
şar Topçu'nun dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun ve
killik etmesinin, Başkanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

11. —Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'in dönüşüL 

ne kadar, Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/497) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Haziran 1992 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine 
gidecek olan Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'ın dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon'un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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12. —Brezilya'ya gidecek olan Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar, Başbakanlığa, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/498) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansının Zirve Bölümüne katılmak üzere, 
10 Haziran 1992 tarihinde Brezilya'ya gidecek olan Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne 
kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

13. — Brezilya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'm dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/499) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansının Zirve Bölümüne katılmak üzere, 
10 Haziran 1992 tarihinde Brezilya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne 
kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunuhuuştur. 

14. — Hırvatistan'a gidecek olan Devlet Bakam Orhan Kilercioğlu'nun dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanlığına Devlet Bakam Gökberk Ergenekon'un vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/500) .; .' 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Haziran 1992 tarihinde Hırvatistan'a gidecek olan Dev
let Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Gök
berk Ergenekon'un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi'üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize, sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. ' 

15. — 21.5.1992 tarih ve 3801 sayılı, Ceza Mulıakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya-
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pumasına, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun, Terörle Mücadele Kanununun Bazı Hükümlerinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanunun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanu
nun bir dalıa görüşülmek üzere geri gönderildiğine ilişkin Cum/ıurbaşkanlığt tezkeresi (3/483) 

BAŞKAN — 21.5.1992 tarihli ve 3801 numaralı Kanunun, Anayasanın 89 uncu maddesi
ne göre bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine dair bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; 
okutup, bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 25 Mayıs 1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-1392 - 5865 sayılı yazınız. 
İlgideki yazınıza ekli olarak gönderilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 

21.5.1992 tarihinde kabul edilen 3801 sayılı "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun, Terörle Mücadele Kanununun 
Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun incelenmiştir. 

1.— Başta Cçza Muhakemeleri Usulü Kanunu olmak üzere yargı ile ilgili çeşitli kanunlar
da yapılan değişiklikler, aşağıda yazılı olduğu biçimde özetlenebilir. 

a) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun: 
1. Hâkimin ret sebepleri ve kimlerin talep edeceği başlığını taşıyan 23 üncü maddenin 

ikinci fıkrası değiştirilerek; Cumhuriyet Savcısı, sanık ve davacı yanında, müdafii, müdahil ile 
vekillerinin de'hâkimi ret talebinde bulunmaları imkânı sağlanmıştır. 

Bu suretle sanığın bulunmadığı duruşmalarda müdafiye, hâkimi ret talebinde bulunma 
imkânı verilmek suretiyle, savunma hakkına katkıda bulunulmuştur. 

2. Hâkimin reddi talebine karar verecek mahkemeye ilişkin 26 ncı maddenin birinci fık
rası değiştirilmek suretiyle; ağır ceza mahkemesi hâkimlerinin reddinde, aynı yerde ağır ceza 
mahkemesinin birden fazla dairesi bulunması halinde, numara olarak kendisini takip eden da
ire, son numaralı daire için de, bir numaralı dairenin, ret talebini inceleyip kısa sürede karara 
bağlaması sağlanmıştır. 

.3 . Sanığın şuurunun tetkikine ilişkin 74 üncü maddesinde, bazı deyim değişiklikleri ya
pılmış ve bu arada resmî müesseselerde gözetim süresi altı haftadan üç haftaya, sürenin yetme
mesi halinde, her seferinde altı haftayı geçmemek üzere verilen ek süreler üç haftaya ve nihayet 
toplam süre azamî altı aydan, Üç aya ve dosyanın mahkemeye geri gönderilmesi süresi de bir 
aydan 15 güne indirelerek, bu tür tetkiklerin daha kısa sürede tamamlanması yoluna gidilmiş
tir. 

4. Sanığın tutuklanması ve tutuklama müzekkeresinin şekline ilişkin 106 ncı maddesi
nin bir ve ikinci fıkraları değiştirilerek; tutuklanması talep edilen sanık hazırsa karardan önce 
dinlenmesi gerektiği, hazır bulunan sanığın istemesi halinde sorgu sırasında vekâletname aran
maksızın müdafiinin de hazır bulunacağı, karar verilmeden önce, cumhuriyet savcısı ile müda-
fiinin dinleneceği, sanık hazır değilse tutuklama talebine ilişkin kararın yokluğunda ve evrak 
üzerinde verileceği; tutuklama müzekkeresinde sanığın mümkün olduğu kadar açıkça kim ol
duğu ve şekli ile kendisine isnat olunan fiil, fiilin gerçekleştiği zaman ve yer, fiilin kanunda 
hükme bağlandığı maddeler, suçun kanunî unsurları ve tutuklamanın sebebinin belirtileceği 
hükme bağlanmıştır. 
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5. Kefalet parasının irat kaydrve acele itiraza ilişkin 122 nci maddesinin birinci fıkrası
nın ilk cümlesi değiştirilerek; duruşmadan vareste tutulmayan sanığın duruşmaya gelmemesi 
halinde de kefaletin Hazineye gelir kaydedileceği, ayrıca para cezasına hükümlü bulunan sanı
ğın para cezasını süresinde ödememesi halinde, kefaletin değerlendirilmesi yoluna gidilerek para 
cezasınınburadan tahsil edileceği belirlenmiş ve bu suretle infazda sürat ve kolaylık sağlanmış
tır. V 

6. Maznunun celbine ilişkin 132 nci maddesi, başlığı ile birlikte değiştirilerek, "sanık" 
yerine "kişi" deyimi kullanılmış, normal halde suç işleyen kişilerin ifadelerinin alınması için 
celpname ile davet edilecekleri, gelmezlerse zorla getirileceği hususunun, celpnameye yazılaca
ğı belirtilmiştir. 

7. Sorgunun tarzına ilişkin 135 inci maddesi, başlığı ile birlikte değiştirilerek, suç işleyen 
bir kimsenin sorgulanması sırasında hâkimin nelere dikkat edeceği konularına açıklık getiril
miştir. 

8. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa 135 inci maddesinden sonra gelmek üzere 135/a 
maddesi eklenmiştir. 

Getirilen yeni hükümle; ifade verenin ve sanığın beyanının özgür iradesine dayanması ge
rektiği belirlenmiş ve bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, zorla ilaç verme, yor
ma, aldatma, bedensel cebir ve şiddette bulunma, bazı araçlar uygulama gibi iradeyi bozan 
bedenî veya ruhî müdahalelerin yapılamayacağı, kanuna aykırı bir menfaat vaat edilemeyece
ği, belirtilen yasak yöntemlerle elde edilen ifadelere rıza olsa dahi delil olarak değerlendirile-
meyeceği belirlenmiştir. 

9. Maznunun müdafi tayinine ilişkin 136 nci maddesi, başlığı ile birlikte değiştirilmiş; 
ilave edilen yeni hükümle, kanunî temsilci varsa onun dahi yakalanana veya sanığa bir müdafi 
seçebileceği; bundan ayrı olarak, zabıta amir ve memurları tarafından yapılacak sorgulama 
işlemlerinde bir, Cumhuriyet Savcılığında yapılan sorgulamada ise üç müdafiin hazır buluna
bileceği; soruşturmanın her safhasında, müdafiin yakalanan kişi veya sanıkla görüşmesi, ifade 
alması, sorgulaması mümkün hale getirilmiştir. 

10. Mahkemece müdafi tayinine ilişkin 138 inci maddesi, başlığı ile birlikte değiştirile
rek; mahkemelerce müdafi tayini yerine barolarca müdafi tayini yolu benimsenmiş ve yürür
lükte bulunan hükme göre, sanığın onbeş yaşını bitirmemiş olması yahut sağır veya dilsiz veya 
kendisini müdafaa edemeyecek derecede akıl ve beden noksanlığı bulunması halinde müdafi 
tayini yoluna gidilirken, maddedeki yaş sınırı onbeşten onsekize çıkarılmıştır. 

11. Mahkemece tayin edilen müdafiin vazifesinin nihayet bulmasına ilişkin 139 uncu mad
desi, başlığı ile birlikte değiştirilerek; baro tarafından tayin edilmiş müdafilerin görevinin, da
ha sonra sanık tarafından bir müdafi seçilmesi halinde sona ereceği kabul edilmiştir. 

12. Mahkemenin intihap edeceği müdafilere ilişkin 140 inci maddesi değiştirilerek; ba
roca tayin edilecek müdafilerin sanığın bulunduğu yer barosuna ait olduğu belirlenmiştir. 

13. Birden fazla sanıkların müdafaasına ilişkin 142 nci maddesi, başlığı ile birlikte de
ğiştirilerek; deyim değişikliğine gidilmiş, yakalanan kişi veya sanıklar birden fazla ise ve men-
faatları da birbirine uygun bulunuyorsa, müdafi seçemeyenlerin savunmasının bir müdafiye 
verileceği hükme bağlanmıştır. 

14. Müdafiin dava evrakını tetkikine ilişkin 143 üncü maddesi, bütünüyle değiştirilerek; 
yakalanan kişiyi veya sanığı savunacak olan müdafi, hazırlık aşamasında da soruşturma 
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evrakını inceleyerek, isteği halinde evrakın bir suretinin harçsız olarak kendisine verileceği ka
bul edilmiştir. 

15. Mevkufun müdafii ile görüşmesine ilişkin 144 üncü maddesi, başlığı ile birlikte de
ğiştirilerek; yakalanan ve tutuklu bulunan kişilerin, vekaletname aranmaksızın müdafiiyle her 
zaman görüşebilecekleri, bu kişilerin müdafiiyle yazışmalarının denetime tabi tutulmayacağı 
hükme bağlanmıştır. 

16. Duruşma sırasında maznuna müşavir olarak bulunabilecek kimselere ilişkin 145 inci 
maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek; duruşma sırasında sadece kocanın karısına müşavir 
sıfatı ile yardımcı olması kaldırılarak, her iki eşin de duruşmada müşavir olarak bulunabile
cekleri kabul edilmiştir. . 

17. Müdafi ücretine ilişkin 146 ncı maddesi bütünüyle değiştirilerek; baro tarafından ta
yin edilen müdafiye ödenecek ücretin ödeme şekli belirlenmiştir. 

18. Hukuku amme davasını açmak vazifesine ilişkin 154 üncü maddenin ikinci fıkrası 
değiştirilerek; bütün zabıta makam ve memurlarının el koydukları olayları, yakalanan kişiler 
ile uygulanan tedbirleri Cumhuriyet savcılarına derhal bildirecekleri hüküm altına alınmıştır. 

19. "Delilleri takdir salahiyeti" başlığını taşıyan 254 üncü maddeye bir fıkra eklenmek 
suretiyle; soruşturma ve kovuşturma organlarının hukuka aykırı şekilde elde ettikleri delillerin 
hükme esas olmayacağı belirtilmiştir. 

20. Kanunî mümessillerin ve kocanın müracaat hakkına ilişkin 291 inci maddesi, başlığı 
ile birlikte değiştirilerek; sanık kadın ise kocası için tanınmış olan kanun yollarına müracaat 
hakkı, her iki eşe de tanınmıştır. 

21. İtiraz olunabilen veya olunamayan mahkeme kararlarına ilişkin 298 inci maddenin 
ikinci fıkrası değiştirilerek; tutuklamaya, hacze ve üçüncü şahıslara ilişkin kararlar gibi, tutuk
luluğun devamına ilişkin mahkeme kararlarına da itiraz edilebileceği hüküm altına alınmıştır. 

22. İtirazın tetkiki mercileri ve usulüne ilişkin 299 uncu maddenin birinci fıkrasının 3 
numaralı bendi değiştirilerek; bir yerde ağır ceza mahkemesinin birden fazla dairesi bulunması 
halinde, numara olarak kendisini takip eden dairenin, son numaralı daire için bir numaralı 
dairenin, ağır ceza mahkemesi ile başkanları tarafından verilen itirazları incelemeleri imkânı 
sağlanmıştır. 

23. Temyizi kabil olan ve olmayan hükümlere ilişkin 305 inci maddenin ikinci fıkrasının 
1 ve 2 numaralı bentleri değiştirilmek suretiyle, ceza mahkemelerinden verilen hükümlerin temyiz 
sının 300 bin liradan 2 milyon liraya; yukarı sınırı 1 milyon lirayı geçmeyen para cezasını ge
rektiren suçlardan dolayı verilen beraat hükümlerine ilişkin kararlarda para sınırı 10 milyon 
liraya çıkarılmıştır. 

24. Bundan ayrı olarak Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun "Hafif Hapisli Suçlarda 
Tevkif" başlığını taşıyan 105 inci maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Buraya kadar özetlemeye çalıştığımız Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki değişiklik
ler son derece olumlu karşılanmıştır. 

b) Bilindiği gibi, yargılama, bir olay hakkında hukukun ne dediğini bildirmektir. Öğre
tinin de kabul ettiği gibi; "sadece tahkik veya sadece itham usulü, usul hukukunu tahrip et
mektedir. Dava, ne münhasıran otorite ve ne de münhasıran hürriyettir. Önemli olan, otorite-
hürriyet çatışmasını aşabilmektir. Bu sebeple en iyi usul, tahkik ve itham usullerinin karması-
dır." 
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' Usul hukuku, "hak" hudutlarının aşılmamasını sağlamalıdır. "Kısmen haklı, kısmen haksız 
bir hüküm bazı hususiyetler taşır. Bu karışım haklı ve haksız olduğu nisbete göre, değerlendiri
lemez. Haksızlığın nisbeti ne olursa olsun, hükmün haklı tarafını da yok edecektir," Usul hu
kukunun gayelerinden biri de, mahkûm edeceği kimseyi dahi korumaktır.' 

Usulde önemli olan husus, iyi araştırmak ve mutlak doğruyu bulmaktır." Adalet mülkün 
temelidir" kanısı, ceza usulünün devamlılığını izah eder. Herşeyin sonunda adil bir mahkeme
nin bulunduğunu bilmek, toplum içinde emniyet duygusunu sağlar. Bu bakımdan "adalete gü
ven", toplumu ayakta tutan bağların başında gelmektedir. Hukukçu, hekim misali, haksızlığı 
"teşhis" edebilendir. 

Bütün bunlara rağmen, anayasalara yansıyan diğer önemli bir husus da, toplumun içinde 
bulunduğu şartlara ve özelliklere göre, değişik ihtiyaçların gerektirdiği tedbirleri almak zarure
tinin mevcudiyetidir. v 

Anayasanın 12 inci maddesinde, "Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vaz
geçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir." 

. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumlu
luklarını da ihtiva eder." hükmü yer almaktadır. 

. Temel hak ve hürriyetlerin niteliğini belirleyen bu maddeden sonra, Türk Devletinin ülke
si ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, cumhuriyetin, millî güvenliğin, ka
mu düzeninin genel asayişin, korunması amacıyla ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde ön
görülen özel sebeplerle Anayasanın özüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabileceği; 
hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamayacağı; savaş, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde, bu 
olağanüstü durumların ortaya çıkardığı ağır tehlikeler sonucu, hak ve hürriyetlerin kullanıl
masının tamamen durdurulabileceği veya bunların korunması amacıyla öngörülmüş bulunan 
güvencelere aykırı ve bu güvenceleri ortadan kaldıran tedbirler alınabileceği, millet hayatı ve 
ülke için ağır tehlike ve tehditlerin ortaya çıktığı bu durumlarda, getirilecek hükümlerin kendi
liğinden meşruluk kazanacağı, açık bir şekilde ifade edilmiştir. 

Hal böyle olunca, savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerle, bu olağanüstü 
durumların ortaya çıkardığı ağır tehlikeleri, normal hallerle bir tutmak, Anayasanın 13, 14 ve 
15 inci maddelerine aykırı olacaktır. 

c) Anayasada yer alan bu.hükümlere rağmen incelenen, 21.5.1992 tarih ve 3801 sayılı Ka
nunun çerçeve 30 uncu maddesiyle; 

2845 Sayılı "Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulü Hakkında Ka-
nun"un 16 ncı, 

3713 sayılı "Terörle Mücadele Kanunu"nun 11 inci maddesi, 
2559 sayılı "Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu"nun 13 üncü maddesinin altıncı fıkrasıyal 

ek ikinci maddesinin birinci fıkrası, 
Yürürlükten kaldırılmaktadır. 

1. Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usûlü Kanunu: 
Anayasanın 143 üncü maddesinde; "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, 

hür demokratik düzen ve nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğ
rudan doğruya Devletin iç ye dış güvenliğini ilgilendiren suçlara bakmakla görevli Devlet Gü
venlik Mahkemeleri kurulur." hükmü yer almaktadır. 
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Maddenin gerekçe bölümünde de açıklandığı gibi "Devletin varlığı ve devamlılığı ile ilgili 
bazı eylemler vardır ki, bunların işlenmesi halinde hem çabuk ve hem en isabetli karara vara
bilmek için özel bir uzmanlık ister. Bu gibi hallerde Devlet Güvenlik Mahkemelerinin bulun
durulması gerekli olur." 

Buna göre, 2845 Sayılı Kanunla kurulan Devlet Güvenlik Mahkemesinin görevine giren 
suçlar sebebiyle yakalanan veya tutuklanan kimse genelde tutuklama yerine en yakın mahke
meye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç 48 saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en 
çok 15 gün, Anayasanın 120 inci maddesi gereğince olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde yaka
lanan veya tutuklanan kimseler hakkında belirtilen süreler iki kat olarak hesaplanmak suretiy
le hâkim önüne çıkarılma mecburiyeti tanınmış iken, yukarıda da açıklandığı gibi bu madde 
yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Bugün, Ankara, Diyarbakır, Erzincan, İstanbul, tzmir, Kayseri, Konya ve Malatya illerin
de Devlet Güvenlik Mahkemeleri bulunmaktadır. 

Olağanüstü hallerde özel bir mahkeme kurulma yoluna gidilmediğinden, halen Güneydo
ğu Anadoluda devam eden olağanüstü hal nedeniyle, bu bölgede devlet aleyhine işlenen suç
larda bu mahkemelerden sadece Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi tüm yükü karşılama
ya çalışmaktadır. 

Büyük şehirler başta olmak üzere terör olaylarının yayılma eğiliminde olması ve bölücü 
örgütlerin, olayları, olağanüstü hal bölgesi dışına yayma çabaları her bölgede Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin yükünü artıracaktır. 

Bilindiği gibi, büyük olaylar cerayan etmekte, bazen yüzü aşkın kişiler yakalanmakta, ay
nı olayda pekçok kişinin ölüm sebebinin tespiti ve delillerin toplanması yolunda büyük gayret 
sarfedilmektedir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 108 ve 128 inci maddelerinde yapılan değişiklikle; 
yakalanan şahıs bırakılmazsa, yakalama yerine en yakın sulh hâkimine gönderilmesi için ge
rekli süre hariç 24 saat içinde sulh hâkimi önüne çıkarılacağı ve sorguya çekileceği, üç veya 
daha fazla kişinin bir suça iştiraki halinde toplu olarak işlenen suçlarda delillerin toplanma
sındaki güçlük veya fail sayısının çokluğu ve benzeri nedenlerle Cumhuriyet savcısının bu süre
yi dört güne, soruşturmanın belirlenen bu sürede de sonuçlanmaması halinde, Cumhuriyet sav
cısının talebi ve sulh hâkiminin kararıyla sekiz güne kadar keza uzatılabileceği, kabul edilmiş
tir. 

2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama usulleri Hakkında Ka
nunun 16 ncı maddesinin kaldırılarak, yakalanan şahsın azamî sekiz gün içinde sulh hâkimi
nin huzuruna çıkarılması, delillerin yeteri kadar toplanmamasına neden olacak bunun sonucu 
sulh hâkimi suçluyu ve suçsuzu teşhis edemeden karar vermek zorunda kalacaktır. 
1 Ceza,usulünde temel kaide, devletin cezalandırmak hakkıyla sanığın hürriyet hakkı ara

sındaki çatışmayı, ceza hukuku kaidelerine göre ve geçerli bir kararla çözmektir. 
Delillerin yeterince toplanamaması, çoğu zaman sanığın hürriyet hakkını da menfî yönde 

etkileyecektir. Hâkim, istemediği halde meydana gelen ve pekçok kişinin Ölümüne neden olan 
olaylarda, noksan tahkikatla karar verecektir. 

O nedenle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 108 ve 128 inci maddelerinde değişikli
ğe gidilirken, Anayasaya uygun olarak düzenlenen özel kanunlardaki maddelerin saklı tutul
ması gerekmektedir. 
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Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerini belirleyen 148 inci maddesinde dahi; olağa
nüstü hallerde sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin şe
kil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılama
yacağı kesin bir şekilde hüküm altına alınmıştır. 

Anayasanın 19 uncu maddesinde; "Yakalanan ve tutuklanan kişi, tutuklama yerine en ya
kın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç 48 saat ve toplu olarak işlenen suç
larda en çok 15 gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Kimse, bu süreler geçtikten sonra hâkim ka
rarı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Bu süreler olağanüstü hal, sıkıyönetim ve 
savaş hallerinde uzatılabilir." şeklindeki hüküm karşısında, normal hallerde, toplu olarak işle
nen suçları, olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hallerini, aynı değerde tutmamak gerektiği 
bir defa daha vurgulanmıştır. 

2. Terörle Mücadele Kanunu: 
Belirlenen bu durumlar çerçeve 30 uncu maddeyle kaldırılan; Terörle Mücadele Kanunu

nun 11 inci maddesi, Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununun ek ikinci maddesi için de geçerli
dir. 

3. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu: 
Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 13 üncü maddesinin altıncı fıkrası, aşağıdaki hükmü 

taşımaktadır. 
"Soruşturma konusunun açığa çıkarılması bakımından kesin bir mahzur doğmuyorsa ki

şinin yakalandığı yakınlarına derhal duyurulur." 
Bu defa, bu hüküm de, yürürlükten kaldırılmaktadır. 
Anayasanın (Kişi hürriyeti ve güvenliği) başlığını taşıyan 19 uncu maddesinin yedinci fık

rasında; 

"Yakalanan veya tutuklanan kişinin durumu, soruşturmanın kapsam ve konusunun açığa 
çıkmasının sakıncalarının gerektirdiği kesin zorluk dışında, yakınlarına derhal bildirilir." hük
mü yer almaktadır. 

Görülüyor ki, genelde yakalanan ve tutuklanan kişinin durumu yakınlarına derhal bildi
rildiği halde, soruşturmanın kapsam ve konusunun açığa çıkmasının sakıncalarının gerektirdi
ği kesin zorunluluk arz eden hallerde, genel hükümlerden ayrılmanın Anayasaya aykırı bir yö
nü bulunmayacağı belirlenmiştir. 

Anayasaya rağmen bu değişikliğin yapılıp uygulanmaya başlaması, özellikle örgütler ve 
terörle mücadele konusunda örgüt mensuplarının İkazı ve onlara verilecek bir alarm anlamını 
taşıyacak ve örgüt mensuplarının karşı önlem almalarını sağlayarak, olayın incelenmesi ve ope
rasyonun devamı yönünden büyük boşluklara neden olabilecektir. Bu nedenle bu maddenin 
kaldırılması da uygun mütalaa edilmemiştir. 

d) İncelenen kanunun çerçeve 4 üncü maddesiyle 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 104 üncü maddesi bütünüyle değiştirilerek; sanığın tutuklanmasını gerektiren se
bepler arasında yer alan "suç, devlet veya hükümet nüfuzunu kırar veya memleketin asayişini 
bozan fiillerden bulunur veyahut adabı umumiye aleyhine olursa" şeklindeki hüküm, madde 
metninden çıkarılmış, ayrıca, ".tahkikatın mevzuu olan suçun ağır cezalı cürümlerden olması" 
keyfiyeti, sanığın daima kaçacak sayılmasının nedeni kabul edildiği halde, bu bent dahi madde 
metninden çıkarılmış ancak; soruşturma konusu olan suçun, kanunda öngörülen cezasının üst 
sınırı yedi yıldan az olmayan hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirmesi, tutuklama nedeni sayıla
bileceği hüküm altına alınmıştır. 
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Bilindiği gibi, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 13 üncü maddesinde, muvakkat ağır ha
pis cezası, kanunda tasrih edilmeyen yerlerde bir seneden yirmidört seneye kadar cezaları kap
samaktadır. 

Yapılan değişiklikle işlenen suç; devlet veya hükümet nüfuzunu kıran veya memleketin asa
yişini bozan veyahut adabı umumiye aleyhine işlenmiş olsa dahi, işlenen bu tür suçların ka
nundaki cezasının üst sınırı yedi yıldan az olması halinde; sanığın ikametgâhının ve meskeni
nin bulunması ve kim olduğunu ispat etmesi durumunda, hâkim tutuklama yoluna gitmeye
cektir. 

Ayrıca bu hükmün kanun metninden çıkarılmış olması, çeşitli yorumlarla takdir hakkı
nın çok değişik bir şekilde kullanılmasına yol açabilecek ve yakalanmış muhtemel suçlunun 
tutuklanmaması, özellikle terörle ilgili suçlarda bir daha yakalanmamasına neden olabilecek
tir. 

Bu halde de, Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babını oluşturan "Devletin 
Şahsiyetine Karşı Cürümler" arasında yer almakla beraber; casuslukla ilgili 134 üncü madde, 
askeri bölgelere girme - devlet güvenliği ile ilgili belgeleri bulundurmaya ilişkin 135 inci mad
de, harp zamanında devlet buyruklarına uymamakla ilgili 139 uncu madde, yabancı hizmetine 
asker yazmak veya silahlandırmak ile ilgili 148 inci madde, askeri ve zabıtayı itaatsizliğe teşvik 
suçunu düzenleyen 153 üncü madde ve Türklüğü, Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi
ni, Hükümetin - devletin - adliyenin manevî şahsiyetini, tahkir ye tezyif ile ilgili 159 uncu mad
desi kapsamına giren suçları işleyenler tutuklanmayacaklardır. 

Bütün bu durum nazara alınarak, 104 üncü maddede yapılması istenilen değişikliğin de
ğerlendirilmesi ve en az, bugün olduğu gibi, (suç devlet veya hükümet nüfuzunu kırar veya 
memleketin asayişini bozan fiillerden bulunur veyahut adabı umumiye aleyhine olursa) bendi
nin uygulanması hallerinde, yedi yıllık tahdidin kaldırılmasının yerinde olacağı düşünülmekte
dir. - ı . , 

e) 3801 sayılı Kanunun çerçeve 7 inci maddesiyle 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun mülga 110 uncu maddesi yeniden düzenlenmiştir. 

(Tutuklulukta geçecek süre) başlığını taşıyan bu maddenin birinci fıkrasında; hazırlık so
ruşturmasında tutukluluk süresi azamî altı ay, kamu davasının açılması halinde ise bu süre ha
zırlık soruşturmasında tutuklulukta geçen süre dahil en fazla iki yıl olarak belirlenmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında ise, istisnalar sıralanmıştır. < 
Getirilen bu hüküm sıkıyönetim, olağanüstü hal, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görev 

alanına giren suçlarla Terörle Mücadele Kanunu için de söz konusu olacaktır. 

Bugün için ülke düzeyinde adlî teşkilatlanma istenilen düzeyde gerçekleştirilememiştir. 
Hâkim ve savcı sayısı mahkemelere intikal eden işleri karşılayacak sayıda değildir. 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, bir yılda mahkemelere intikal eden yeni dava 

sayısına göre, mahkemelerin teşkilatlanması konusunda prensip kararı alınmış olmasına rağ
men, bu kararın gereği yapılamamıştır. 

Birkaç örnek vermek gerekirse, Kurul kararına göre; 
Ağır ceza mahkemelerine bir yılda yeni gelen iş miktarı, 300-350, asliye ceza mahkemele

rinde 700-800, sulh ceza mahkemelerinde 1 000-1 200'ü bulması halinde, o il ve ilçede yeni 
bir mahkeme kurulması gerekmektedir. 
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Başta Ankara, istanbul ve izmir gibi büyük şehirlerde görev yapan ağır ceza mahkemele
rine ve bunların dairelerine belirlenen bu sayıların en az iki katı oranında iş intikal etmekte, 
geçmiş yıllardan kalan dosyalarla her daire senede en az 700-1 000 davayı çözümlemek zorun
da kalmaktadır. 

Bu durum da adlî teşkilatlanmada varolan bu noksanlık, suç işleyen ve kötü niyetli olan 
kişilerin lehine bir sonuç yaratacak, hazırlık soruşturması altı ayda ve açılan kamu davası iki 
yılda bitirilemeyecek ve sanığın tahliyesi ile o tarihe kadar toplanamayan delillerin yok olması
na imkân hazırlanacaktır: 

Ayrıca, bu hususun terörle ilgili suçlara uygulanması ile hazırlık soruşturmasında altı ayı, 
kamu davasının açılması halinde ise iki seneyi geçirmenin bir nevi amaç haline geleceği, bu 
konuda bütün yollara başvurularak, tahliyenin sağlanmasına çalışılacağı ve bundan sonra da, 
beklenenin tam aksine davaların sonuçlanmasının mümkün olamayacağı değerlendirilmekte
dir. 

önemli olan, karar verecek olan savcı ve hâkimin adaletli karar vermesine imkân sağla
maktır. 

Kabul etmek gerekir kî, Ülkemizde on yılı aşkın süreden beri devam eden ceza davaları 
mevcuttur. Halen bu tür davalar, mahkeme veya Yargıtay aşamasındadır. 

S O N U Ç 

1. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yapılan ve mahiyetleri yukarıda arzedilen de
ğişiklikler son derece olumlu karşılanmıştır. 

2. Ancak, bu düzenlemeye gidilirken Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yar
gılama Usulleri Hakkında Kanunun 16 ncı, Terörle Mücadele Kanununun 11 inci maddeleri 
ile Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ve aynı Kanunun 
ek ikinci maddesinin birinci fıkrasının kaldırılması; genel suçlarla terör suçlarının aynı ölçüler 
içinde değerlendirilmesi, kanaatimizce büyük sakıncalar yaratacaktır. 

3. 21 Mayıs 1992 tarih ve 3801 Sayılı Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rulunda kabulünden bir gün sonra, 22 Mayıs 1992 tarihinde yapılan üst düzeydeki bir toplantı
da, başta Hükümet yetkilileri ve yöneticiler olmak üzere, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 
ve içeriği yukarıda açıklanan düzenlemeler karşısında büyük endişelerini açıklamışlar, doğa
cak kanunî boşlukların yaratacağı olumsuz durumlara değinerek, bu konularda, vakit geçiril
meden yeni düzenlemelere gidilmesini ve bu düzenlemelerin olağanüstü hal ve terörle mücade
le konularını menfi yönde etkilemeyecek şekilde yapılması gereğini, önemli gerekçelerle ortaya 
koymuşlardır. Sayın Başbakanın da katıldığı bu düzeltme ihtiyacı, kanunun yürürlüğe girme
den önce bir defa daha incelenmesini gerektiren ayrı bir sebep olarak değerlendirilmiştir. 

4. Sonuç olarak, yukarıda açıklanan nedenler ve yetkililerce ileri sürülen düşünceler de
ğerlendirilerek mahzurlu olacağı düşünülen maddelerin bir defa daha görüşülmesine imkân 
sağlamak üzere, 21.5.1992 tarih ve 3801 Sayılı "Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun, Terörle Mücadele Kanu
nunun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun" Anayasanın 89 uncu mad
desi gereğince iade edilmiştir. 

Arz ederim. \ 
Turgut Özal 

' , " . ' . ' / Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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16. — Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın ve Devlet eski Bakanı Ercüment Konukman hakkında Baş
bakanlık Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan iki ayrı dosyaya dair Başbakanlık tezkerelerinin milletve
killerinin tetkik ve takdirlerine açılmasının uygun mütalaa edildiğine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/501) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir sunuşu vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın ve Devlet eski Bakanı Ercüment Konukman'ın, bakanlık
ları sırasında, bakanlıklarının görevleri ile ilgili işlerden dolayı cezaî sorumluluğu gerektirdiği 
iddia edilen bazı fiilleri hakkında Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan iki ayrı dosya, 
Başbakanlığın 25.5.1992 tarihli 06-07576 ve 06-07577 sayılı yazılarına ekli olarak, Anayasanın 
100 üncü maddesine göre gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir. 

Bilindiği gibi; Anayasanın 100 üncü maddesi gereği olarak Meclis soruşturması önergeleri 
sadece milletvekilleri tarafından ve en az 45 imzalı olarak verilebilir. 

Böyle bir önerge olmadan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının söz konusu dos
yalarla ilgili olarak Meclis soruşturmasına ilişkin bir işlemi resen yürütmesi mümkün bulun
madığından, Genel Kurulun 3.12.1985 tarihli 36 ncı ve 20.3.1992 tarihli 56 ncı Birleşimlerinde 
yapılan uygulamalar doğrultusunda, konunun Genel Kurula sunulması ve anılan dosyaların 
milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açılması Başkanlığımızca uygun mütalaa edilmiştir. 

Konuya ilişkin Başbakanlık tezkereleri okutulup, ayrı ayrı Genel Kurulun bilgisine sunul
duktan sonra Başkanlığımızda bulunun dosyalar, sayın milletvekillerinin tetkiklerine açılacak
tır. • 

Yüce Heyetin bilgilerine sunulur. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
* Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

17. — Ambulans alımı ihalesiyle ilgili olarak Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın lıakktnda işlem ya
pılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/510) * ! 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkerelerini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına' 

Devlet Bakanlığının (Sayın Orhan Kilercioğlu) 10.4.1992 tarih B.02.0.009/3.01-1843 sayılı 
yazılarında, Sağlık Bakanlığı makamından alınan 20.2.1992 tarih ve 402 Sayılı Onay ve aynı 
Bakanlığın müfettişlerince'tanzim edilen 29.1.1992 tarih, 6,6,7 nolu rapora atfen; 

Mezkur onay ve raporda özetle; 

Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 181 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
namenin değişik 26 ncı maddesine göre Bakanlığın ihtiyacı olan bütün tedarik ve satın almala
ra ilişkin tüm işlemlerin İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülmesi gerekirken, 3418 
Sayılı Yasa ile Sağlık Hizmetlerini Geliştirme ve Destekleme Fonundan yapılacak harcamalar 
için bu görevin, Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın'ın onayı ile satın alma işleri ile ilgisi bulunma
yan APK Dairesi Başkanlığına verildiği, 
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1990 yılında BMC Firmasından, beheri 98 618 750 liraya DMO aracılığıyla satın alınması 
gereken 300 adet (4X2 standart Van) tipi ambulansın Sağlık Bakanlığının yersiz müdahalesi 
ile alınmasından vazgeçildiği, aradan 6 ay geçtikten sonra Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın'm 
Bakanlıktan ayrılmasına 3 gün kala, "çok acele" kaydıyla söz konusu ambulansların alınması 
için tekrar girişimde bulunduğu, 

Bakan Halil Şıvgın'm bu satın alma işleminde hiçbir mevzuatın uygulanmadığı, satın al
manın özel amaçla ve keyfî olarak yapıldığını bile bile, ambulans satın alınması için kendisine 
sunulan onayı, mevzuata uygun olmak kaydıyla onaylamak suretiyle ileride doğacak sorumlu
luktan kaçmak istediği, 

Ambulans alımı dolayısı ile herhangi bir ihale yapılmadığı, sadece ORMAK A.Ş.'den "çok 
acele" kaydı ile fiyat istendiği, bu firmanın teklif ettiği fiyatın hiçbir pazarlık yapılmadan ka
bul edildiği, söz konusu ambulansların firmanın belirlediği koşullar ve fiyatlara göre satın alın
ması yoluna gidildiği, firma ile imzalanan sözleşmede toplam bedelin 59 700 milyon TL. ola
rak belirlendiği, bu bedelin 20 milyar lirasının sözleşme tarihinde, 20 milyar lirasının Haziran 
1991 ayının sonuna kadar 19 700 milyon lirasının 15.11.1991 tarihinde ödenmesinin öngörüldü
ğü, 

ö te yandan, siparişin satıcı firmaya sözleşme imzalanmasından 6 gün önce verildiği, 40 
milyar TL. tutarındaki avansın da Haziran 1991 tarihinde ödendiği, 

Böylece, hiçbir yasa ve teamüle uyulmadan yapılan 300 adet ambulans alımı ihalesinde, 
Hazineyi büyük ölçüde zarara uğrattıkları ve ihaleye fesat karıştırdıkları gerekçesiyle Bakan 
Halil Şıvgın, Müsteşar Yardımcısı Filiz Güngör ve A.P.K. Başkanvekili Faruk Bilge hakkında 
gerekli kovuşturmanın yapılabilmesi için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu
ğu, 

Bu duyuru üzerine, Cumhuriyet Savcılığının 30.3.1992 tarihli iddianame ile, Filiz Güngör 
ile Faruk Bilge'nin bu eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 205 ve 227/2 nci maddeleri 
uyarınca ayrı ayrı tecziyeleri için Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı nezdinde talepte bulundu
ğu, 

Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın'm durumunu değerlendiren Cumhuriyet Savcılığı adı ge
çene isnat edilen fiilin görevi ile ilgili bulunduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 100 
üncü maddesine göre Bakanlar Kurulu üyelerinin bu kabil suçlarından dolayı haklarında so
ruşturma açılmasının Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisinde olduğunu belirterek görev
sizlik kararı verdiği, belirtilerek, 

Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca işlem 
yapılması talep edilmiştir. 

Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince işlem 
> yapılması için, gereğini takdirlerinize arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

18. — Devlet Meteoroloji işleri eski Genel Müdürü Faysal Geyik ile yapılan hizmet sözleşmeleriyle 
ilgili olarak Devlet eski Bakanı Ercüment Konukman'ın durumunun TBMM'nin takdirine sunulmasının 
uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/509) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: , 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Meteoroloji İşleri eski Genel Müdürü Faysal Geyik ile yapılan hizmet sözleşmeleri 
konusunda Devlet eski Bakanı Sayın Profesör Doktor Ercmünet Konükman'ın durumunun 
Yüce Meclisin takdirlerine sunulması uygun görülmüştür. 

Konuya ilişkin 22.4.1992 gün ve Rp. 1992-2 sayılı İnceleme Raporu ve onay ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 
v Süleyman Demirel 

Başbakan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

19. — Sosyaldemokrat Halkçı Partinin milletvekili sayısında meydana gelen değişiklik sonucu, Par-
lamentolararası Birlik ile AGIK Parlamenter Asamblesinde SHP kontenjanına ait üyeliklerdeki istifalar 
ile DYP Grubunca gösterilen adaylara ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/502) 

BAŞKAN —'Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup bil
gilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan Sosyaldemokrat Halkçı Partinin millet
vekili sayısında meydana gelen değişiklik sonucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Uluslararası 
Gruplarımızın oranlarında da değişmeler olmuştur. 

Buna göre, SHP kontenjanından, Parlamentolararası Birlik Türk Grubu üyesi Hatay Mil
letvekili Nihat Matkap, AGİK Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyesi İstanbul Milletvekili 
Algan Hacaloğlu adı geçen grupların asıl üyeliklerinden ayrılmışlardır. Türkiye-AT Karma Par
lamento Komisyonu Türk Kanadı üyesi Muş Milletvekili Mustafa Demir ise SHP'den istifa 
ettiği için üyeliği düşmüştür. 

Bu duruma göre, Doğru Yol Partisi Grubuna düşen PAB Türk Grubu için Ankara Millet
vekili İrfan Köksalan, AGİK Parlamenter Asamblesi Türk Grubu için Ordu Milletvekili Refa-
iddin Şahin ve Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonu Türk Kanadı için İzmir Milletvekili 
Mehmet Köstepen anılan parti grubunca asıl üyeliklere aday gösterilmişlerdir. 

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

Hüsamettin Cindoruk 
' Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. ' 

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

1. — Refah Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkanvekili Şevket Kazan'ın sahi
bi olduğu şirketlere lıaksız kazanç sağladığı ve görevini kötüye kullanarak Devleti zarara uğrattığı iddia
sıyla Devlet Bakanı Cavit Çağlar hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/5) 

BAŞKAN — Bir gensoru önergesi vardır; bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 
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Gensoru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı Sayın Cavit Çağlar hakkında ilişikte sunduğumuz gerekçedeki sebeplerden 
dolayı Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddesi gereğince Gensoru açılmasını RP 
Grubu adına arz ve teklif ederim. ' 

• RP Grubu Adına 
Grup Başkanvekili 

Şevket Kazan 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

30 Kasım 1991 tarihinde güvenoyu alarak göreve başlayan hükümette işadamlarına da yer 
verilmiş ve bu kişiler devlete air birtakım bankaların, birtakım kamu iktisadî kuruluşlarının 
başına getirilmişlerdir. 

Bir işadamının bir hükümette bakan olması elbette doğaldır; ancak, bunun şartı vardır. 
O şart; bulunduğu, makamı veya o makamın imkânlarım kendi şahsî çıkarları için kullanma
maktır. 

Devlet Bakanı Cavit Çağlar bir işadamıdır, şirketleri, tesisleri vardır. Bakan olunca şirket
lerindeki yöneticilik sıfatını her ne kadar bırakmış ise de menfaat ilişkisini kesmemiştir. Adı 
geçen bakana bazı devlet bankaları bağlanmıştır. Emlak Bankası da bu bankalardan biridir. 

Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın bakan olduktan sonra mal varlığında zuhur eden bazı de
ğişiklikler ve bu değişiklikler sırasında ortaya atılan şayialar adı geçen Bakanın kendisine bağlı 
olan Kamu Finans Kurumlarını kendi şahsî menfaatine alet ettiği ihtimalini kuvvetlendirmek
tedir. 

Bu konu 4.2.1992 tarihli Meclis oturumunda soru önergesiyle gündeme getirildiğinde Ca
vit Çağlar yerine kürsüye gelen diğer Devlet Bakanı Akın Gönen banka kredi borçlarının gizli 
olduğunu dolayısıyla bu bakana veya şirketlerine ait hesapların açıklanamayacağını ifade et
miştir. 

Oysa Anayasanın 112 nci maddesinin ikinci fıkrasında her bakanın kendi yetkisi içindeki 
işlerden emir altındakilerin eylemlerinden de sorumlu olacağı açıkça hükme bağlanmıştır. Bu 
sorumluluk hukukî, cezaî ve siyasî olabilir. 

Aşağıdaki hususların varit olma ihtimali varit olmama ihtimalinden kuvvetlidir. Bir ihti
mal bile Millet Meclisi nezdinde itibarını yitirmesine yeterlidir. Bakan hakkında iddia,edilen 
olayların sadece üç tanesini önergemize konu yapıyoruz. 

1. Nurettin Koçak adındaki bir işadamının sahip olduğu KUTLUTAŞ Şirketler Toplulu
ğu bazı tesislerinin zarar etmesi nedeniyle kamu bankalarına ve başka bankalara bir hayli borç
lanmıştır. Bu borçlarının ertelenmesi için Nurettin Koçak, Devlet Bakanı Cavit Çağlar'a baş
vurmuştur. Bu başvuru üzerine Bakanın talimatıyla şirketler üzerindeki takibatlar durdurul
muş ve zaman geçmeden KUTLUTAŞ'm SİFAŞ ve POLİLEN şirketlerindeki hissesini Sayın 
Çağlar'ın Nergiz isimli şirketi 43 milyara ve sadece 10,5 milyar peşin ödeyerek satın almıştır. 
Bir anda kurtarılan bu şirketin 1 000 TL. değerindeki hisse senetleri 4 100 TL'ye çıkmıştır. 

SİFAŞ, sentetik iplik üretiminde Türkiye'nin en büyük kapasiteli tesisidir. POLİLEN ise 
polyester iplikte bir monopoldür. Her iki şirketin gerek satış tarzı, gerek borsadaki hisselerinin 
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fahiş değer kazanması fevkalade manidardır. Bundan Çağlar'ın elde ettiği fahiş kazanç anlam
lıdır. Bu durumda olan bir kimsenin devlet imkânlarını menfaati için kullanmadığını kim id
dia edebilir? 

2. Yine sentetik iplik piyasasına hâkim olmak isteyen Devlet Bakanı Çağlar, dışarıdan 
ithal edilen ipliğin ithal fonlarını yükseltmek suretiyle kendi şirketlerine serbest piyasa ekono
misi ile hiç bir alakası olmayan kazanç zemini hazırlamış ve sentetik iplik piyasasında fiyatlar
la istediği gibi oynar hale gelmiştir. Bu şirketlerinin yönetiminde olmasa bile bir Devlet Baka
nının, devlet imkânlarını kendi menfaatlerine alet etmesi değil de nedir?.. 

3. Sayın Devlet Bakanı son zamanlarda emlakçilik işlerine soyunmuştur. Hem de Emlak 
Bankasından sorurnlu bir Devlet Bakanı olduğu bir sırada. 

Bursa'nın bazı yerlerinde halkın yüzlerce dönüm gayrimenkullerini ucuz fiyata kapatmakta, 
sonra da buralara siteler kurmaya hazırlanmaktadır. 

Bu sitelerden birinin adı Nursel Çağlar Sitesidir. Demirtaş Belediyesine verilen bir dilekçe 
ile yaklaşık 500 dönümlük bir yer gösterilmiş ve etraftan bir 500 dönüm daha ilave edilerek, 
Demirtaş Belediyesinden mevzi imar planı yapılarak belediyeye de bir takım lütuflar teklif edil
mek suretiyle konut yapabilmek için Toprak-Su ve DSt'den arazinin tarıma elverişli olmadığı
na dair raporlar alınarak, işe Emlak Bankası ortak edilerek projenin şu sıralarda yürürlüğe 
konulması aşamasına gelinmiştir. Bütün bu gelişmeler devlet imkânlarını şahsî emeller uğruna 
kullanmak değil de nedir? 

Arz edilen nedenlerle Devlet Bakanı Cavit Çağlar hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzü
ğün 107 nci maddesi gereğince gensoru açılmasını RP Grubu adına saygılarımla arz ve talep 
ederim. 

BAŞKAN — Bu konuda Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; biraz sonra oylarınıza 
sunacağım. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

20.— içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, (9/5) Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/40) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa önergeleri vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

9/5 Nolu Soruşturma Komisyonundan, mazeretim nedeniyle istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

tstemihan Talay 
tçel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

21. —- Gaziantep Milletvekili Bahattin Alagöz'ün, KIT Komisyonu üyeliğinden çekildiğine iliş
kin önergesi (4/41) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi KtT Komisyonunda SHP Grubuna ait üyeliklerden bir adet 
eksilmie olduğundan, üyesi bulunduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi KtT Komisyonu 
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üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bahattin Alagöz 
Gaziantep 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

22. —- (9/5) Esas Numaralı Soruşturma Komisyonu Geçici Başkanlığının, başkan, başkanvekili,. 
sözcü ve kâtip seçimine ilişkin tezkeresi (4/42) 

BAŞKAN — 9/5 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Geçici Başkanlığının, 
Başkan seçimine dair bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

9/5 Esas Nolu Soruşturma Komisyonu Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçimini yap
mak amacıyla 27.5.1992 günü toplanmış, toplantıya katılan 8 üyenin kullandığı 8 adet oy pu
sulasının tasnifi sonucunda, aşağıda adı soyadı ve seçim çevresi yazılı üyeler karşılarında gös
terilen oyları alarak Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip seçilmişlerdir. 

Orhan Şendağ 
Adana 

9/5 Esas Nolu Soruşturma 
Komisyonu Geçici Başkanı 

Başkan : Orhan Şendağ Adana (8) oy 
Başkanvekili : Hilmi Yükselen Kırşehir (8) oy 
Sözcü : Sami Sözat Balıkesir (8) oy 
Kâtip : Hayri Doğan Antalya (8) oy 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ (Devam) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üniversitesi Açık 
Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

BAŞKAN — iki adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Günümüzün, mazimizin ve geleceğimizin yarışı eğitim ve öğretim yoluyla, eğitilmiş, nite
likli kâmil insan yetiştirme yarışıdır. Eğitimin amacı geleceğimizin teminatı olan gençliğimizi 
millî ve manevî kültürel ve ahlakî değerlerimizi benimsemiş şahsiyetli şuurlu olarak yetiştir
mek olmalıdır. Yüksek öğretimin amacı ise, milletimizin ihtiyacı olan her kademede ve üst dü
zeydeki insan gücünü yetiştirmektir. 

Bugün Anadolu Üniversitesinde 260 962 öğrencimiz Açık Öğretim öğrencisidir. Açık öğ
retim öğrencilerinin hocaları ile yüz yüze eğitim imkânı yok denecek kadar sınırlıdır. Mezun 
olanların işe girmeleri ise adeta imkânsızdır. Kitap israfı, tek ders hakkının olmayışı, 49 puan 
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aldığı halde bir puanla sınıfta kalma, sınav sonuçlarının geç gönderilmesi, sınav süresinin kısa 
olması, büroların yetersizliği sağlık problemlerinin çözümü için; 

Anayasanın 98 inci T.B.M.M. İçtüzüğünün 102 nci ve 103 üncü maddesi gereğince açık 
öğretim öğrencilerinin daha iyi yetişmeleri açısından ilişikte sunulan Meclis araştırması öner
gemizin kabulüne delaletinizi saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Ahmet Derin 
Kütahya 

Musa Demirci 
Sivas 

Cevat Ayhan 
Sakarya 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Hasan Mezarcı 
İstanbul 

Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

Lütfü Doğan 
Gümüşhane 

Ali Oğuz 
İstanbul 

GEREKÇE 

Kâzım Ataoğlu 
Bingöl 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Hüseyin Erdal 
Yozgat 

Şinasi Yavuz 
Erzurum 

Hüsamettin Korkutata 
Bingöl 

1. Açık öğretim Fakültesinde bir yıl önce okutulan kitapların okutulmaması büyük bir 
kitap israfına sebep olmaktadır, öyleki yeni kayıt yaptıran öğrenci ikinci sınıfa geçen kardeşi
nin kitabını kullanamamakta, kayıt olanlar mutlaka yeni kitap almak zorunda bırakılmakta
dır. Kitaplarda bir değişikliğin veya yeni bir düzenlemenin de söz konusu olmadığına göre, bu 
yolla millî servetin heder edilmesine son verilmelidir. 

2. Yıllarca tek dersten aynı sınıfı okuyan sayısız öğrencimizin seneleri boşuna heder ol
maktadır. Ek bütünleme sınavının verilmesi senelerce aynı sınıfta bekleyen öğrencilerin okul
larını bitirmelerini ve hayata bir an önce atılmalarını temin edecektir. Bunun sonucunda Öğ
renci yığılması önlenecek ve daha fazla öğrencinin yeni kayıtla alınması mümkün olacaktır. 

3. Sınav sonuçlarının öğrencilere duyurulması aylarca uzamaktadır. Bu durum ise Öğ
renciyi ders çalışmaktan uzaklaştırmakta olup, öğrenciyi dersten soğutmaktadır. Sınav kitap
çıklarının öğrencilere verilmesi veya gazetelerde yayınlanması öğrenciye bilmediklerini öğrete
ceği gibi kendisini kontrol etmesi bakımından da çok faydalı olacaktır. . 

4. İmtihanlar ile final imtihanları arasındaki süre kısa tutulduğundan, öğrencilerin bir 
günde en az dört dersten sınava girmelerini zorunlu hale getirmektedir. Bir dersin sınav süresi 
bir saat olarak tespit edilmiştir. Bir sınavın bitimi ile diğer bir sınava girerken çok kısada olsa 
bir dinlenme süresinin verilmemesi, imtihanlardaki başarı oranını düşürmektedir. Diğer yan
dan imtihanların tek bir haftanın cumartesi ve pazar günlerinde yapılması öğrencilerin sıkış
masına ve başarısız olmasına neden olan bir diğer faktördür. İmtihanların iki veya üç haftada 
yapılması öğrenci lehine olacaktır. 

5. Açıköğretim öğrencisi herhangi bir problemi karşısında doğrudan doğruya bağlı bu
lunduğu büroya baş vurmaktadır. Bürolarda öğrenciye yeterince ilgi gösterilmediği gibi, perso
nel, araç, gereç yönünden de kifayetsizdir. Bu kifayetsizlik ise hizmetlerin gecikerek verilmesi
ne sebep olmaktadır. Bunun sonucunda ise öğrenciye gereken hizmet zamanında verilememek
tedir. 
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6. Televizyonda verilen dersler yetersizdir. Çizimli, çözümlü derslerin dinlenmesi veya not 
tutulması mümkün olmamaktadır. Televizyonda verilen derslerin değişik başka bir saatte tek
rarı çok faydalı olacaktır. Diğer yandan televizyonda anlatılan derslerin video kasetlerinin ço
ğaltılarak öğrencilerimize kiralanması ile öğrenciye büyük bir kolaylık ve yardım yapılmış ola
caktır. Bunun sonucunda da başarı oranı yükselecektir. 

7. Danışmanlık derslerinin saatleri çok geç saatlere alınmıştır. Açıköğretim öğrencileri
nin büyük bir kesimi çalışmaktadır. Danışmanlık dersleri saatlerinin mesai bitim saatlerine göre 
ayarlanması halinde danışmanlık derslerine katılım artacaktır. Diğer yandan danışmanlıkların 
ihtiyaca cevap vermesi bir yana, el mahdut sayıda iştirak edenlere bile oturacak yer temin edi
lememiştir. Danışmanlıkların semtlere göre çoğaltılarak, öğrencilerin huzur içerisinde dersle
rini takip edebilmeleri-için bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

8. Açıköğretim öğrencilerinin bir sorunu da sağlıktır. Diğer fakülte ve yüksekokulda ka
yıtlı olan öğrencilerimizin mediko-sosyal hakları vardır. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ise; 
mediko-sosyal haklarından mahrum bırakılmıştır. Söz konusu öğrencilerimize ya mediko-sosyal 
hakları verilmelidir veya bürolardan alacakları sevk kağıdı ile devlet hastanelerinde tedavi ola
bilmelidirler. 

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

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

3. —Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşmtn, özel Harp Dairesi içinde bulunduğu 
söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/63) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Demokratik hukuk devletlerinde devlet organlarının hukuka uygun faaliyetlerde bulun
maları esastır. Hiçbir güç, Anayasa ve kanunların üstünde değildir. Oysaki 25 Mayıs 1964 gün 
ve OPS: İ705-74-64-Mr. Ta. Krl. sayılı KKK emriyle uygulamaya konulan ST-31-15 ordu talim
namesinin 5 inci maddesi, gayrinizami kuvvetin (özel Harp Dairesinin) yeraltı unsurlarından 
söz etmektedir. Orgeneral Ali Keskiner imzasını taşıyan ST-31-15 Kara Kuvvetleri Sahra Talim
namesinin 9 uncu maddesi bu yeraltı unsurlarının aide olarak kanunî statüye sahip olmadığını 
belirtmektedir. Bu yeraltı unsurlarının faaliyetleri, talimnameye göre: "adam öldürme, bom
balama, silahlı soygunculuk, işkence, kötürüm haline getirme, adam kaçırmak suretiyle tedhiş 
ve olayları tahrik, misilleme ve rehinelerin alıkonulması, kundakçılık, sabotaj, propaganda ve 
yalan haber yayma, zorbalık, şantaj" olarak belirlenmiştir. 

Özel Harp Dairesinin bu illegal birimi, 12 Mart darbesinden bugüne kadar tartışılmakta 
ve konuşulmaktadır. Bu birimin MİT, bürokrasi, emniyet mensubu ve siviller içinde de örgüt
lenerek "devlet içinde ayrı bir devlet" haline geldiğine ilişkin yaygın bir kanı vardır. 

Emekli Yarbay Sayın Talat Turhan'ın bu örgüt hakkında soruşturma yapılması için yaptı
ğı başvurular bugüne kadar işleme konulamamıştır. 

Meydana gelen sayısız faili meçhul siyasî cinayet, katliam, provokasyon, sabotaj, bomba
lama ve benzerî eylemlerin birçoğunun arkasında bu illegal örgüt aranmıştır. 34 kişinin ölümü 
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ile sonuçlanan 1 Mayıs 1977 katliamı, birçok örnekten sadece bir tanesidir. Son birkaç ay için
de yaklaşık seksen kişi cinayetlere kurban gitti. Hiçbirinin faili yakalanmayan bu cinayetlerden 
de yine bu yeraltı örgütü sorumlu tutulmaktadır. 

Emekli Tümgeneral Cihat AkyoPun "halkı mukavemetçilerden ayırmak için sanki ayak
lanma kuvvetleri tarafından yapılıyormuş gibi, mücadele kuvvetlerince zulme kadar varan haksız 
muamele örnekleri ile sahte operasyonlara başvurulması tavsiye edilir" şeklindeki sözleri, bu 
iddiaları doğrular niteliktedir. Kenan Evren de bu örgütün Kızıldere olaylarında kullanıldığını 
.belirtmiştir. 

Bu yeraltı örgütünün varlığı 3 Aralık 1990 günlü Genelkurmay brifingi ile resmiyet kazan
mıştır. Genelkurmay yetkililerince basına verilen brifingte "özel Harp, Güneydoğu'da bölücü 
eşkıyaya karşı devam eden iç güvenlik harekâtında görev aldı" denilerek bu illegal örgütün 
iç olaylarda kullanıldığı kabul edilmiştir. Oysaki özel Harp Dairesi, İkinci Dünya Savaşından 
sonra 1952 yılında soğuk savaş koşullarında sadece özel savaşı yürütmek üzere kurulmuştur. 
Bu da gösteriyor ki sözkonusu örgüt, görevinin dışında, yasalara aykırı bir biçimde iç olaylar
da da kullanılmıştır. Üstelik bu illegal örgütün askerî darbelerin gerekçelerini yaratmak üzere 
çeşitli terör eylemlerine giriştiği de yaygın düşüncedir. 

Hukuk devletinde böyle karanlık bir örgütün varlığını kabul etmek mümkün değildir. Bu 
örgüt, demokrasi ve (kendisinden olmayan) her insanımız için bir tehlikedir. Bu illegal örgütün 
tasfiye edilmesi TBMM için tarihi bir görevdir. Bu örgüt dağıtılmadığı sürece ülkemizin esenli
ğe çıkması, barışın sağlanması, darbe tehlikesinin ortadan kaldırılması ve demokratikleşme he
define ulaşılması mümkün değildir. TBMM, kendi güvencesi, halkın ve demokrasinin güven
cesi için bu yasa dışı örgütü ortadan kaldırmalıdır. 

Nitekim ülkemizde kontrgerilla tartışmalarının yoğunlaştığı Kasım 1990'da DYP, SHP, 
ANAP, RP, DSP liderleri de sorunun açıklığa kavuşturulmasından yana olduklarını belirtmiş
lerdir. 

Bu nedenlerle TBMM'ce Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 nci ve 103 üncü maddelerine 
göre Meclis araştırması yapılarak devlet içindeki yasadışı bu örgütün bütün bağlantıları ile bir
likte ortadan kaldırılmasına karar verilmesini saygı ile arz ederim. 4.5.1992 

Mahmut Almak 
Şırnak 

Muzaffer Demir 
Muş 

Selim Sadak 
Şırnak 

Orhan Doğan 
Şırnak 

M. Emin Sever 
Muş 

Zübeyir Aydar 
Siirt 

Ahmet Türk 
Mardin 

Mehmet Sincar 
Mardin 

Mahmut Kılınç 
Adıyaman 

Sırrı Sakık 
Muş 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

Önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-
görüşme, sırasında yapılacaktır. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

23. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununa mulıalefet suçunu işlediği iddia olunan Bursa Milletvekili 
Cavit Çağlar hakkındaki yasama dokunulmazlığı dosyasının geri verilmesine ilişkin Başbakan tezkeresi 
(3/503) 

BAŞKAN— Başbakanlığın, üç adet, geri isteme tezkeresi vardır; okutuyorum: 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 28.5.1990 gün ve 08-3-304-12995 sayılı yazımız. 
b) Adalet Bakanlığının 28.5,1992 gün ve B.03.0.CİG.0.00.00.02-1.128.15.1990/21782 sayılı 

yazısı. 
213 sayılı Vergi Usul Kanununa muhalefet suçunu işlediği iddia olunan Bursa Milletvekili 

Cavit Çağlar hakkındaki soruşturma dosyası ilgi (a) yazımız ekinde gereği yapılmak üzere su
nulmuştur. 

Adalet Bakanlığının ilgi (b) yazısında adı geçen milletvekili hakkında Bursa 3 üncü Asliye 
Ceza Mahkemesine açılan kamu davasının "beraat" kararı ile sonuçlandığı ifade edildiğinden 
sözkonusu dava dosyasının Adalet Bakanlığına tevdi edilmek üzere Başbakanlığa iade edilme
sini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan söz konusu dosya Hükümete geri verilmiştir. 

24, — Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun lasarısmın iade olunmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/504) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 27.8.1991 tarihli ve 101-181/04986 sayılı yazımız. 
b) 16.12.1991 tarihli ve 196-1311/06490 sayılı yazımız. 
İlgi (a) yazımızla Başkanlığınıza sunulduktan sonra Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 inci 

maddesi, uyarınca hükümsüz sayılması nedeniyle ilgi (b) yazımızla yenilenmesi talep edilen, 
"Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının, mezkûr İçtüzüğün 76 inci maddesine göre iade olun
masını arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

25, — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısının iade olunmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/505) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi: a) 18.6.1991 tarihli ve 101-180/04268 sayılı yazımız. 
b) 16.12.1991 tarihli ve 196-1311/06490 sayılı yazımız. 
İlgi (a) yazımızla Başkanlığınıza sunulduktan sonra Millet Meclisi İçtüzüğünün 78 inci 
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maddesi uyarınca ilgi (b) yazımızla yenilenmesi talep edilen "Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir 
Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sar ıs ının mezkûr İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre iade olunmasını arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonunda bulunan tasarılar Hükümete geri verilmiştir. 

26. — 187 ve 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönde
rilmesine ilişkin Anayasa Komisyonu tezkeresi (3/506) 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonunun İçtüzüğün 35 inci maddesine göre verilmiş bir ra
poru vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 29.5.1992 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "Kültür ve Turizm Ba
kanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararname" ile "Kültür 
ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13.12.1983 tarihli ve 187 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname?, Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunan ve "Turizm Bakanlığının Teş
kilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin" 37 nci maddesi ge
reğince yürürlükten kaldırılmış olduğundan, aynı mahiyette olan söz konusu iki kanun hük
münde kararnamenin birleştirilerek görüşülmesi için İçtüzüğün 35 inci maddesine göre Plan 
ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi komisyonumuzca uygun görülerek kabul edilmiştir. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
İhsan Saraçlar 

Samsun 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

ve Komisyon üyeleri 
Uygundur 

İlyas Aktaş 
Samsun 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Bu husus, biraz önce zikredildiği gibi, Plan ve Bütçe Komisyonunca da uy
gun görülmüştür. 

İçtüzüğün 35 inci maddesine göre, gereği yapılacaktır. 
Bilgilerinize sunulur. 

27. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/507) 

BAŞKAN — Bazı sayın milletvekillerine izin verilmesine dair Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 

1 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin
li sayılmaları Başkanlık Divanının 28.5.1992 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 
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Genel Kurulun onayına sunulur. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç, mazereti nedeniyle 27.4.1992 tarihinden geçerli ol
mak üzere 15 gün, 

Antalya Milletvekili Adil Aydın, hastalığı nedeniyle 14.5.1992 tarihinden geçerli olmak üzere 
24 gün, 

Bitlis Milletvekili Kâmran İnan, hastalığı nedeniyle 21.5.1992 tarihinden geçerli olmak üzere, 
15 gün, 

Erzurum Milletvekili Şinasi Yavuz, mazereti nedeniyle 14.4.1992 tarihinden geçerli olmak 
üzere 17 gün, 

Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt özal, mazereti nedeniyle 29.4.1992 tarihinden geçerli 
olmak üzere 15 gün, ' 

Malatya Milletvekili Münir Doğan ölmeztoprak, hastalığı nedeniyle 14.4.1992 tarihinden 
geçerli olmak üzere 20 gün, 

Manisa Milletvekili Yahya Uslu, mazereti nedeniyle 25.5.1992 tarihinden geçerli olmak üzere -
30 gün, 

Muş Milletvekili Muzaffer Demir, mazereti nedeniyle 20.5.1992 tarihinden geçerli olmak 
üzere 16 gün, 

İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, hastalığı nedeniyle 8.3.1992 tarihinden geçerli ol
mak üzere 40 gün, ' 

İstanbul Milletvekili Feyzi İşbaşaran, mazereti nedeniyle 27.4.1992 tarihinden geçerli ol
mak üzere 15 gün. , 

BAŞKAN — Şimdi, okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunuyorum: 
Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç, mazereti nedeniyle 27.4.1992 tarihinden geçerli ol

mak üzere 15 gün, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Antalya Milletvekili Adil Aydın, hastalığı nedeniyle 14.5.1992 tarihinden geçerli olmak üzere 
24 gün, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bitlis Milletvekili Kâmran İnan, hastalığı nedeniyle 21.5.1992 tarihinden geçerli olmak üzere 

15 gün, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Erzurum Milletvekili Şinasi Yavuz, mazereti nedeniyle 14.4.1992 tarihinden geçerli olmak 
üzere 17 gün, -

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt Özal, mazereti nedeniyle 29.4.1992 tarihinden geçerli 

olmak üzere 15 gün, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Malatya Milletvekili Münir Doğan ölmeztoprak, hastalığı nedeniyle 14.4.1992 tarihinden 
geçerli olmak üzere 20 gün, 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Manisa Milletvekili \ahya Uslu, mazereti nedeniyle 25.5.1992 tarihinden geçerli olmak üzere 

30 gün, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Muş Milletvekili Muzaffer Demir, mazereti nedeniyle 20.5.1992 tarihinden geçerli olmak 

üzere 16 gün, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, hastalığı nedeniyle 8.3.1992 tarihinden geçerli ol

mak üzere 40 gün, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Milletvekili Feyzi tşbaşaran, mazereti nedeniyle 27.4.1992 tarihinden geçerli ol

mak üzere 15 gün, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28. — Başbakan Süleyman Demirel'in Nahcivan Özerk Cumhuriyetine yapacağı resmî ziyarete 
katümalart daha önce kabul edilmiş bulunan bazı milletvekillerinin yerine yenilerinin dahil edilmelerinin 
uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/508) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci maddesine göre verilmiş bir tezkeresi var
dır; okutup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 27.5.1992 tarihli ve B.02.0.KKG/114-263/04748 sayılı yazımız. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Nahcivan özerk Cumhuriyeti arasında bağlantı sağlayacak Ümit 

Köprüsünün açılış törenine katılmak ve görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte adı 
geçen Ülkeye yapacağım resmî ziyarete iştirak etmeleri için izin istenilen ilgi yazımıza bağlı lis
tede yer alan milletvekillerinden, ekli listede adları yazılı olanların yerine, karşılarında belirti
len milletvekillerinin dahil edilmeleri uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Katılmayanlar Listeye dahil edilenler 

Yaşar Eryılmaz Cengiz Altınkaya 
Ağrı Aydın 

Mahmut Uyanık Ali Oğuz 
Diyarbakır İstanbul 

Ahmet Tunç Ziya Halis 
Elazığ Sivas 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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V. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ • 

1. — Gündemin 'Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer işler" kısmındaki 
sıralamanın yeniden yapılmasına ve sıralamadaki bazı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülme gün ve 
süreleri ile 17.6.1992 Çarşamba günkü birleşimde sözlü soruların görüşülmemesine ve (11/5) esas numa
ralı gensoru önergesinin gündemdeki yer ve görüşme gününe ilişkin Danışma Kurulu önemi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerileri vardır, okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım: 

Danışma Kurulu Önerisi 
No: 35 Tarih: 16.6.1992 

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

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Güneş Müftüoğlu Mustafa Kalemli 

DYP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili 

Aydın Güven Gürkan Şevket Kazan 
SHP Grup Başkanvekili RP Grup Başkanvekili 

öneriler: 
1, Gündemin *'Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmı

nın 32 nci sırasında yer alan 78 sıra sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 7 nci sırasına; 15.6.1992 
tarihli Gelen Kağıtlarda yayımlanan 108 sıra sayılı Kanun Tasarısının 8 inci sırasına; Günde
min 37 nci sırasında yer alan 84 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 9 uncu sırasına; 24 üncü sırasında 
yer alan 55 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu sırasına; 22 nci sırasında yer alan 51 Sıra 
Sayılı Kanun Tasarısının 11 inci sırasına; 11 inci sırasında yer alan 27 Sıra Sayılı Kanun Tasarı
sının 12 nci sırasına; 54 üncü sırasında yer alan 106 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 13 üncü sırası
na; 35 inci sırasında yer alan 81 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 14 üncü sırasına; 27 nci sırasında 
yer alan 67 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 15 inci sırasına alınması ve 9 uncu sıraya kadar olan 
kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin 17.6.1992 Çarşamba günkü Birleşimde yapılması, 
görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması, gerektiğinde saat 24.00'ten 
sonra da çalışmalara devam olunması; 9 uncu sıradan 16 nci sıraya o kadar olan tasarı ve tek
liflerin görüşmelerinin Genel Kurulun 18.6.1992 Perşembe günkü Birleşiminde yapılması, gö
rüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması, gerektiğinde saat 24.00'ten 
sonra da çalışmalara devam olunması, 17.6.1992 Çarşamba günü sözlü sorularıngörüşülme-
mesi önerilmiştir. 

2. 16.6.1992 tarihli Gelen Kağıtlarda yayımlanan, bastırılıp dağıtılan ve okunmuş bulu
nan 11/5 esas numaralı Gensoru önergesinin, Gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" 
kısmında yer alması; Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hu
susundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 23.6.1992 Salı Günkü Birleşiminde yapılması öneril
miştir. 

BAŞKAN — 1 inci Öneriyi tekrar okutuyorum efendim: 
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1. — Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kıs
mının 32 nci sırasında yer alan 78 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının bu kısmın 7 nci sırasına, 15.6.1992 
tarihli Gelen Kağıtlarda yayımlanan 108 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 8 inci sırasına; Günde
min 37 nci sırasında yer alan 84 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 9 uncu sırasına, 24 üncü sırasında 
yer alan 55 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 10 uncu sırasına, 22 nci sırasında yer alan 51 Sıra 
Sayılı Kanun Tasarısının 11 inci sırasına, 11 inci sırasında yer alan 27 Sıra Sayılı Kanun Tasarı
sının 12 nci sırasına, 54 üncü sırasında yer alan 106 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin 13 üncü sırası
na, 35 inci sırasında yer alan 81 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 14 üncü Sırasına, 27 nci sırasında 
yer alan 67 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının 15 inci sırasına alınması ve 9 uncu sıraya kadar olan 
kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmelerinin 17.6.1992 Çarşamba günkü Birleşimde yapılması, 
görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması, gerektiğinde saat 24.00'ten 
sonra da çalışmalara devam olunması; 9 uncu sıradan 16 ncı sıraya kadar olan tasarı ve teklif
lerin görüşmelerinin Genel Kurulun 18.6.1992 Perşembe günkü Birleşiminde yapılması, görüş
melerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması, gerektiğinde saat 24.00'ten sonra 
da çalışmalara devam olunması, 17.6.1992 Çarşamba günü Sözlü Soruların görüşülmemesi öne
rilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci öneriyi okutuyorum: 

2. 16.6.1992 tarihli gelen kağıtlarda yayımlanan, bastırılıp dağıtılan ve okunmuş bulunan 
11/5 esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler'* kıs
mında yer alması; Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince gündeme alınıp alınmayacağı hususun
daki görüşmelerin Genel Kurulun 23.6.1992 Salı günkü Birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gündemin, "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1, — istanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 21 arkadaşının, bakanlıkla ve bağlı kuruluşlarda 
görevlendirdiği ve atadığı kişilerin yaptıkları usulsüz ilıale ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle devleti 
zarara uğrattığı iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse hakkında gensoru açılmasına 
ilişkin önergesi (11/3) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 26.5.1992 tarihli 80 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
1 inci sıradaki 11/3 Esas Numaralı İstanbul Milletvekili Ziyaeddin Selçuk Maruflu ve 21 arka
daşının, Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında görevlendirdiği ve atadığı kişilerin yaptıkları usul
süz ihale ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle Devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci madde
leri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususun
daki görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
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Gensoru Önergesi, 26.5.1992 tarihli 80 inci Birleşimde, bastırılıp, sayın üyelere dağıtılmış
tı. 

Gensoru önergesini tekrar 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 Türki
ye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda kendi ifadesi ile tanıdığı arkadaşı olan 
kişileri Genel Müdür olarak atadığını söyleyerek personel ataması konusunda liyakat ve ehli
yete bakmadığını ispat etmiştir. Devlete dürüstçe hizmet eden üst düzey bürokratları, kişilik 
ve çalışma yönlerinden tanımak için yeterli zaman geçmeden, görevden alarak yaptığı atama
lar dışında Tarım Satış Kooperatifleri Genel Müdürlerini hukuk çerçevesi içerisinde görevden 
alamadığı için 3186 sayılı Kanuna aykırı olarak kızağa çekmiş, yerlerine, kanuna, Bakanlar 
Kurulu Kararına, yönetmeliklere ve Yüksek Seçim Kurulunun 17.10.1983 tarih 462 sayılı Karâ
rına aykırı olarak, kendi ifadesi ile, arkadaşlarını, tanıdıklarını görevlendirmiştir. 

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

Bu konularla ilgili eleştiriler ve deliller Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündem dışı ola
rak konuşulduğu halde cevap bile vermeyerek devletin zararına göz yuman ve Bakanlık ve bağ
lı kuruluşlarında çalışanlarla, bu kuruluşlarla ilgili 3 üncü şahısların haklarını gasp eden Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse hakkında Anayasanın 99 uncu ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri gereğince gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Selçuk Maruftu 
İstanbul 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Bu görüşmede, Anayasanın 99 uncu maddesine göre, önerge sahiplerinden 
biri, siyasî parti grupları adına birer milletvekili ile ilgili bakan konuşacaklardır. Konuşma sü
releri, önerge sahibi için 10 dakika, ilgili bakan ve gruplar için de 20'şer dakikadır. 

önerge sahibi olarak Sayın Maruflu, buyurun... 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; 

hepinizi, Anavatan Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. Ben de, geçmiş olan mübarek 
Kurban Bayramının hem vatandaşlarımıza, hem Yüce Meclise, hem dışarıdaki Türk Cumhuri
yetlerine hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. 

Bugün, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse hakkında, Bakanlık ve bağlı kuruluş
larda yaptığı hatalı atamalar, hukuk dışı tayinler ve bu tasarruflar, yani, yanlış kişilerin, nite
likleri tartışılır kişilerin atanması neticesinde devletimizin uğratıldığı zararlar konusunda, Ana
yasamızın 99 uncu, İçtüzüğümüzün 107 nci maddesi uyarınca verilen gensoru önergesini görü
şüyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, aslında bu gensoru önerisi, yedi aydır işbaşında bulunan Koalisyon 
Hükümetinin tüm yanlış uygulamalarını kapsamaktadır. Bu gensoru ile, Hükümetçe yapılan 
yanlışlıklar ve haksızlıklar görüşme konusu olacak, biz de muhalefet olarak bu konuda anaya
sal denetim hakkımızı millet adına kullanmış olacağız. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı, diğer bakanlara göre, haksız atama ve tasarruflarını daha per
vasızca, açıkça ve yasalara aykırı bir şekilde yaptığı için, bu gensoru ona teveccüh etmiştir. Yoksa, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görülen atamaların hemen hemen benzer
leri diğer bakanlıklarda da aynen yapılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu Hükümet yaklaşık yedi aydır görevdedir. Bu yedi ayda ne yapıl
mıştır, olumlu ne sonuç alınmıştır ve ne yedi ay öncesinden daha iyiye gitmiştir? Bu Hükümet 
büyük iddialarla, söz ve vaatlerle işbaşına gelmiştir, tik vaatlerinden bir tanesi olan anarşi ve 
terör önlenmiş midir? Büyük şehirlerimizde ve güneydoğuda vatandaşlarımıza ve güvenlik güç
lerimize saldırılar şeklinde tecelli eden karakollarımızın, hudut taburlarımızın yoğun bir şekil
de tecavüze uğramasına, birçok askerimizin, polisimizin, korucumuzun şehit düşmesine yöne
lik faaliyetler hâlâ devam etmektedir. -

Anavatan Partimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine yönelen her 
türlü şiddet ve terörün karşısında olduğunu, bunu bir parti ve siyaset konusu yapmayacağını 
defaatla açıklamıştır ve alınan tüm tedbirlere destek olmuştur. Bunun en bariz misali de olağa
nüstü hal uygulamasında ANAP Grubunun verdiği olumlu oylardır. 

Değerli milletvekilleri, gene de söylüyoruz, terör ve bölücü faaliyetler konusunda vatanı
mızı ve vatandaşlarımızı ilk plana alarak yapıcı sonuç verici her türlü tedbir ve öneriye destek 
vereceğiz. Ancak, buna rağmen, bu konuda tatminkâr bir sonuç almak mümkün olmamıştır. 

Size şuradan hatırlatmak isterim ki, Kurban Bayramında, "maalesef, bir minibüs durdu
rulmuş, içindeki 13 kişi kurşuna dizilmiş, bir posta trenine ateş açılmış ve netice itibariyle sa
dece Kurban Bayramında 30 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 

Değerli milletvekilleri, ekonomimize gelince: Yatırımlar durmuştur, işsizlik had safhada 
ve istihdam daralmıştır. Geçen yıl ocak-mart ayları arası toplam yatırım hacmi sabit fiyatlarla 
13 trilyon lira iken, bu yıl 6,9 trilyon liraya inmiştir; gerileme yüzde 46 oranındadır. Oysa, ül
kemizin, gelişmek için, değil yatırımları düşürmeye, yüzde 46 oranında artırmaya ihtiyacı ol
duğu aşikârdır. 

Değerli milletvekilleri, faizler düşecek denilmiştir, faizler artmıştır; borsa canlanacak den
miştir; borsa can çekişir duruma gelmiştir; dolar düşecek denmiştir, dolar 7 bin lirayı geçmiş, 
8 bin liraya doğru hızla yol almaktadır. Bu gidişle yıl sonunda... 

BAŞKAN - Sayın Maruflu, mazur görün, üçüncü noktaya temas ediyorsunuz. Her nokta 
da Tahir Köse'nin hukuk dışı uygulamalarıyla ilgili değil, yani önergeyle ilgili değil, mevzu dışı 
konuşuyorsunuz... Lütfen... 

SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Sayın Başkan konuya da geleceğim efendim. 
BAŞKAN — Lütfen... 10 dakika konuşma süreniz var. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Hayır efendim, 30 dakika; grup adına da konuşaca

ğım; birleştirdik. 
BAŞKAN — Birleştiremezsiniz; en sonda olsaydınız birleştirebilirdiniz. Önce şahsınız adına 

10 dakika, sonra da grup adına 20 dakika konuşursunuz. 
Buyurun. 
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SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Peki. 
Değerli milletvekilleri, Sanayi Bakanı Sayın Tahir Köse, yaptığı haksız atamalar ve tasar

ruflar sonucunda, Bakanlık Teşkilatını, durur hale getirmiştir. 
Burada bazı noktalara temas etmek istiyorum: Devletine, milletine bağlı, dürüst, namus

lu, nitelikli, tecrübeli devlet görevlilerini görevden almak, yerlerine DYP'li ve SHP'li yandaşla
rı ve bu partilere mensup olup da seçimi kazanamayan adayları yerleştirmek, bu Hükümet za
manında olmuştur. Biz bunun doğru olmadığını ve ülkemizde nitelikli insan gücü yeterli olma
dığı için mevcut insanlarımızdan istifade edilmesini defaatla hatırlattık. Sanayi ve Ticaret Ba
kanı, bu uygulamaları, açık seçik, hiç çekinmeden yapmıştır, örneğin, 30 Ocak 1992'de İG-
SAŞ Genel Müdürü Doktor Mehmet Aktaş, Sayın Bakan Tahir Köse tarafından tek imzayla 
görevden alınmıştır. Bu muameleye maruz kalan Genel Müdür Doktor Aktaş yönetiminde İG-
SAŞ kâra geçmiş, kamu ve özel sektör gübre kuruluşları arasında bir numaraya oturmuştur. 
Daha önce 37 milyar Türk Lirası ciroya karşılık 6 milyar Türk Lirası zarar eden bu kuruluşun 
son 1991 bilançosuna bakıldığında, hem satış hâsılatını artırmış; 680 milyar Türk Lirası ciroya 
çıkarmış hem de zararını, 158 milyar kâra dönüştürmüştür. Ayrıca, 57 milyar Türk Lirası Ku
rumlar Vergisi ödeyerek, 1991 yılında Kocaeli vergi rekortmeni olmuştur. Bu başarılarına kar
şılık, görevden alınan Doktor Mehmet Aktaş. Kocaeli îdare Mahkemesine başvurmuş, mahke
me, yapılan işlemin haksızlığına kanaat getirerek, genel müdür lehinde karar vermiştir. Ayrıca, 
şeref ve haysiyet sahibi insanlara yöneltilen yolsuzluk vesaire gibi çirkin, yakışıksız iddiaları 
da onaylamak mümkün değildir. Esasen bu iddialar da müfettiş raporları sonucu havada kal
mıştır. Bakınız bundan sonra ne olmuştur: 

Genel Müdürün haklılığı ortaya çıkınca, 11 Mayıs 1992 günü, faks talimatıyla, Sayın Ba
kan, Genel Müdürü görevine iade ediyor. 12 Mayıs 1992'de, yani tam bir gün sonra, ikinci bir 
talimatla, faks emriyle tekrar görevden alıyor... tşin düşündürücü yanı bu kadar da değildir. 
Hukukî açıdan 24 saatten daha kısa sürede gerçekleşen bu iki işlem, yürütmeyi durdurma ka
rarına riayet etmede, Bakanlığın samimi olmadığını ve tazminat yükümlülüğünden kurtulmak 
amacıyla hareket ettiğini göstermektedir. Ancak, Genel Müdür, göreve iade tebligatını tebellüğ 
etmiş ve rapor alarak, 16 Mayıs 1992 tarihine kadar istirahatli statüsüne girmiştir. Tabiatıyla, 
bu durumda, raporu alan ve fiilen görevde bulunan bir görevliye, bu muamele yapıldığından. 
Bakanlığın tazminat ödeme ve yasal yönden haksız bir işlem yapma durumu ortaya çıkmıştır. 
Sayın Bakan, telaş ve hırstan, 4 gün daha beklemek gereğinin farkında bile değildir. 

İkinci ibret verici hadise, Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinde cereyan etmiş
tir. Birlik yönetim kurulu 9.4.1992 tarihinde saat 14.00'te toplanıyor. Gündemde Bakanın tali
matları doğrultusunda ikinci bir genel müdür muavinliği kadrosu ihdas edilerek, buraya yine 
Sayın Bakanın bir gün önceki, yani 8.4.1992 tarih ve 5616 sayılı faks emriyle Mesut Gül'ün 
atanması konusu görüşülmektedir. Toplantıya katılan yönetim kurulu başkanvekili ve diğer yö
netim kurulu üyeleri, birliğin kapasitesi, iş yoğunluğu ve diğer nedenlerle ikinci bir genel mü
dür muavinliği ihdasına karşı çıkıyorlar ve buna gerek görmüyorlar. Buna rağmen kanunlara, 
usul ve yönetim kararlarına aykırı olarak Sayın Bakan Tahir Köse buraya genel müdür muavini 
olarak Mesut Gül'ü atıyor. Bu Mesut Gül isimli zat, Bursa ikinci bölgeden SHP milletvekili 
adayıdır. Ancak, olay bu kadarla da kalmıyor, şöyle devam ediyor: 24 Nisan 1992 günü 6579 
sayılı faks emriyle Sayın Bakan şöyle diyor. "GenelMüdür Necip Avcı, İş Kanununun amir 
hükümleri uyarınca yıllık izne ayrılacak, bu süre içinde de genel müdürlüğe Mesut Gül vekâlet 
edecektir." Bu fakstaki imza Sayın Tahir Köse'nindir. 27.4.1992 günü Sanayi ve Ticaret Bakan-
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lığına hitaben birlik yazısında Genel Müdür Necip Avcı'nın 27.4.1992 günü izne ayrıldığı ve 
yerine yeni genel müdür muavini Mesut Gül'ün vekâlet ettiği resmen bildiriliyor. Alttaki imza 
da Mesut Gül'e aittir... 

BAŞKAN — Sayın Maruflu, bir dakikanızı rica ediyorum... 
Önerge sahibi olarak konuşma süreniz dolmuştur. 
Bana verilen listede, gruplar adına ilk söz Doğru Yol Partisi Grubu adına talep edilmiştir. 

Eğer Doğru Yol Partisi Grubu ikinci olarak konuşmayı kabul ediyorsa, Sayın Maruflu'nun ko-, 
nuşmasına devam etmesini temin edebiliriz. 

Kabul ediyor musunuz efendim?.. 
GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Tamam. 
Sayın Maruflu, Grup adına buyurun efendim. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) -r Değerli milletvekilleri, Mesut Gül'ün genel müdür 

vekili olarak Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine tayin edildiğine dair yazıda yine 
kendi imzası vardır; yani, Sayın Mesut Gül, kendi Vekâletini, yine kendisi imzalıyor. 11.5.1992 
gün ve 7777 sayılı yazıyla Sayın Bakan Tahir Köse, "Birliğiniz Genel Müdürü Necip Avcı, gö
revine döndüğü tarihten itibaren Bakanlıkta, muhasebe sistemi ve tutulacak defterler konu
sunda çalışmalar yapacaktır" diyor ve Necip Avcı Bakanlığa çağrılıyor. Yani, önce, Genel Mü
dür izne gönderiliyor, yerine Sayın Bakan tarafından Mesut Gül atanıyor, Genel Müdür izin
den döndükten sonra, Genel Müdür olmuş bir insanın, Bakanlıkta muhasebe sistemi ve def
terler konusunda ihtisas ve staj görmeye çağrılması gündeme geliyor. Yani, esas itibariyle, maksat 
hâsıl oluyor; birliğin yönetimi Mesut Gül'e teslim ediliyor. 

Diğer bir usulsüzlük de tzmir TARİŞ'te cereyan ediyor. Ahmet Çetin Budaklar, Devlet 
Planlama Teşkilatından yetişmiş, Sabancı Holdingte üst düzeyde görev yapmış, dış ülkelerde 
ihtisas sahibi, kimya yüksek mühendisi ve TARİŞ'te Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak görev yapıyor. Bu arkadaşımızın kamu ve özel sektördeki hizmetleri fevkalade başarılı 
ve kendisi DYP dahil, tüm siyasî partilerin takdirine mazhar olmuş uygar bir yönetici. 7 bin 
kişilik TARİŞ kadrosunu 3 500'e indirmiş; buna karşılık, kişi başına ürün verimliliğini 10 bin 
dolardan 70 bin dolara çıkarmış, ciroyu 2,5 trilyon/yıla getirmiştir. 

Bu Hükümet işbaşına geldiği günden itibaren, Genel Müdür Ahmet Çetin Budaklar'a, 
şuraya bunu getir, şunu işe al şeklinde çeşitli baskılar yapılıyor. Tabiî, önce, Bakanlığın İzmir 
Sanayi Müdürü Fikret Atıcı görevden alınıyor ve yerine, 1980 öncesinin Çiğli TARİŞ İplik Fab
rikası olaylarının sorumlusu ve organizatörlerinden olan eski genel müdür Erdinç Gönenç ata
nıyor. Erdinç Gönenç, TARİŞ'e el atmak, kadrolaşmak istiyor ve bu konuda Bakanla tam bir 
anlaşma halindedir. Genel müdür muavinleri değiştirilmek isteniyor. Konak SHP İlçe Başkanı 
Selahattin Gürsoy atanıyor; ayrıca, SHP kurultay delegesi ve milletvekili adayı Ali Yiğit de 
TARÎŞ'e murakıp olarak, Bakan tarafından getiriliyor. 

Yapılan bu baskılarla, Genel Müdür Ahmet Çetin Budaklar, emekliye ayrılma isteminde 
bulunmak mecburiyetinde kalıyor. Yerine, 10.4.1992'de Profesör Doktor Oğuz Oyan vekâleten 
atanıyor; halen de bu kişinin vekâleti devam etmektedir ve bu zatın, İzmir piyasalarında söy
lendiğine göre, TARİŞ'e bilimsel çalışma getireceği ifade ediliyor. TARİŞ, Oğuz Oyan tarafın
dan vekâleten idare ediliyor ve bugüne kadar ilmî bir çalışmanın gelmediği de ortadadır. İşçi 
alımı için SHP teşkilatıyla pazarlıklar yapılmaktadır; genel müdür muavini altındaki tüm mü
dür ve ünite amirleri rahatsızlık içindedirler ve sorgulamalara tabi tutulmaktadırlar. Bu sorgu-
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lanan değerli ve tecrübeli memurlar, yeni genel müdürü hatadan döndürüyorlar. Bakın, yeni 
yönetim, pamukta dünya fiyatları olan 10 bin TL/Kg-lift uygulanmasını isterken, İzmir fiyatı 
olan 12 bin TL/Kg-lift uygulanıyor ve bu yanlışlık son anda, o görevden alınmak istenen me
murlar ve ünite şefleri tarafından önleniyor. 

Ege'nin 7 vilayetini kapsayan, 102 bin ortağı olan, incir, üzüm, pamuk, zeytin ve zeytinya
ğı konusunda ülkenin nabzını elinde bulunduran TARİŞ'e politika sokulmuş ve bu kuruluşa 
yazık edilmiştir; bu durumun menfi sonuçları önümüzdeki yıl görülecektir. Bu Hükümet, pa
muğa, 3 700 Türk Lirasına ilaveten 500 Türk Lirası fark verecekti... Bizim İktidarımız zama
nında zeytinyağına verilen 8 500 TL/Kg. incire verilen 3 bin TL/Kg oldukça tatminkârdı; ba
kalım bu kadar vaade karşılık, bu İktidar bu üreticilere ne verecektir; bunu önümüzdeki ayda 
hepimiz göreceğiz. Yalnız şunu ifade etmek isterim ki, üzüm, çiftçinin elinde kalmış ve bu ne
denle, devlete itimat azalmış ve çiftçi şikâyet içindedir. 

Bakanlıkta, Müsteşar Muavini Nevzat Cizre pasifize edilmiş, Bülent özesen emekliye sevk 
edilmiş; Müsteşar Muavinliğine Ersen Yavuz getirilmiştir, öte yandan, bu Hükümetin bir icra
atı da Başak Sigorta'nın Başkanlığına Şevket Demirel'in damadı olan Hakkı Atasagun'un atan
masıdır. Sayın Sanayi Bakanının eşi de hakkı olmayan bir devlet görevine atanmıştır. 

Sanayi Bakanının yasal olmayan haksız atamaları bu kadar da değildir. Trakya Birlik'e 
Fuat Erçetin 8.4.1992 tarih ve 5613 sayılı faks emriyle; Antbirlik'e Metin Şahin 8.4.1992 tarih, 
5615 sayılı emirle; Marmara Birlik'e Bekir Sevmen 8.4.1992 tarih ve 5611 sayılı emirle; Çuko-
birlik'e de SHP'den milletvekili adayı ve Genel Sekreter Yardımcısı Sedat Doğan 7.4.1992 tarih 
ve 5567 sayılı emirle atanmışlardır. Tabiî bunların hepsi enteresandır da, SHP Genel Sekreter 
Yardımcısının Çukobirlik gibi, hakikaten çok önemli olan bir kuruluşun başına getirilmesi par
tizanlık değil de nedir? 

Sayın milletvekilleri, aslında, tüm bu atamalar, Anayasamızın 171 inci maddesine, 3186 
sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kuruluşu Hakkında Kanunun 11 inci maddesine 
ve birliklerin personel yönetmeliğinin 24 üncü maddesine aykırı olduğundan geçersizdir. Zira, 
genel müdürlüğe atanacaklarda aranan vasıflara ve üçlü kararname esaslarına riayet edilme
miştir. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Sanayi Bakanı Tahir Köse hakkındaki iddialardan birisi de, 
basında 11.2.1992 tarihinde yayınlanan ihalede dalavere olayıdır. Şöyle yazılmaktadır. Bunu 
size aynen okuyorum: "SHP'Ii Sanayi Bakanı Tahir Köse, TÜGSAŞ ihalesini iptal edip, Genel 
Müdürlüğe, arkadaşı İbrahim Kırcı'yı atadı. Arkadaşı İbrahim Kırcı, jet hızıyla ikinci bir ihale 
açıp, iki gün içinde sonuca bağladı." Bakan Köse, gübre nakliyesi işini yapan firmaların mu
kavelesi sona erdiği ve durdurulan ihalenin şartnamesinin bakanlığa gönderildiği gün, TÜG
SAŞ Genel Müdürü Nadir Erol'u görevden alıyor ve biraz evvel ifade ettiğim, yakın arkadaşını 
genel müdür olarak atıyor. Sonuçta, ihale, üç firma arasında pay ediliyor. İhale, düşük teklif 
verene değil, yüksek teklif verene verildiğinden, devlet, 248 milyon Türk Lirası zarara sokulu
yor. Daha sonra, Bakan ve Genel Müdür, Gemlik'te 3 milyon Türk Lirasına yemek veriyorlar. 
Tüm bu hususlar yasalara, usul ve kurallara uymamaktadır. Aynı yazının altında "Dalaverayı 
inkâr edemediler" diye bir başlığın da bulunduğunu bilgilerinize sunmak isterim. 

Değerli milletvekilleri, Sanayi Bakanının yaptıkları bu kadar da değildir.,Şeker Fabrikala
rı Yönetim Kurulu üyeliğine SHP Sivas eski milletvekili Ekrem Kangal; Şeker Fabrikaları Ge
nel Müdürlüğüne, Bakanın en yakın arkadaşlarından olan tüccar Erdoğan Ertekin; Şeker 
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Fabrikaları Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Çakmakoğlu'nun yerine Vural Akar; Türkiye 
Gübre Sanayii Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Yalçın'ın yerine Fahir Aydın; Çelik Çekme Bo
ru Sanayii Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kemal Seymen'in yerine de Ay
dın Çora atanmıştır. Şeker Şirketinde Genel Müdür, kendi yandaşlarını işe yerleştirmek için 
büyük efor sarf etmektedir. Şu anda, yıllarını bu müesseseye vermiş amir ve memurlar hakkın
da haksız sorgulamalar yapılmaktadır, Şeker fabrikaları için iftihar vesilesi olan Kizelgur filt-
rasyon fabrikası kapatılmak istenmektedir. Bunun değerli müdürü görevden uzaklaştırılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu Hükümetin haksız tayin, icraat ve atamaları bu kadar da değil
dir. Bu konuda, elimizde, sabahlara kadar konuşulacak malzeme mevcuttur. Bunlardan bazı
larını okumak isterim. 

Selçuk Akıncı (DYP eski milletvekili ve Yahya DemirePin yakın arkadaşı) Denizcilik Ban
kası Yönetim Kurulu üyeliğine; Erman Yerdelen (DYP Genel İdare Kurulu üyesi ve milletvekili 
adayı) Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığına; Nevzat Bıyıklı (DYP eski milletvekili) 
PETKİM Yönetim Kurulu üyeliğine; Ayhan Fırat (SHP eski milletvekili) TESTAŞ Yönetim 
Kurulu üyeliğine; önal Alpoga (SHP milletvekili adayı) Erdemir Yönetim Kurulu üyeliğine; 
Tevfik ErtÜzün (DYP Genel İdare Kurulu üyesi) Erdemir Yönetim Kurulu Başkanlığına; Ersoy 
Bulut (SHP Afyon Milletvekili adayı) Kütahya Gübre Sanayii Yönetim Kurulu üyeliğine; Erol 
Mutman (SHP Gemlik ilçe Başkanı) Gemlik Gübre Sanayii Yönetim Kurulu üyeliğine; Cengiz 
Sarıbay (SHP Milletvekili adayı) IGSAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine; Mustafa Köprü (SHP Mil
letvekili adayı)İGSAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine; Muhsin Divan (DYP ti Başkanı) Taksim Otel
cilik Yönetim Kurulu üyeliğine; Aziz Gümüş (DYP Genel İdare Kurulu üyesi) PETKİM Yöne
tim Kurulu üyeliğine;' Nail Kurt (Nafiz Kurt'un kardeşi) Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu 
üyeliğine... Bunlar, yönetim kurullarına getirilenlerdir. 

Genel Müdür olanlar ise şunlardır: Yiğit Gülöksüz (SHP İzmir milletvekili adayı) Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığına... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Daha önce kim vardı? 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — ökkeş Bey vardı. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Ee... Haliyle, o gitti, o geldi... 
BAŞKAN — Sayın Gürsoy, lütfen!. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — ökkeş Bey politikacı mı? 
Değerli milletvekilleri, önümde, size ifade ettiğim gibi, hakikaten, sabaha kadar okuyaca

ğım liste var; bunları tutuyoruz. 
BAŞKAN — Lütfen, sabaha kadar okumayınız. Süreniz dolmak üzere Sayın Maruftu. 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — Valiler, emniyet müdürleri, müsteşarlar; demin ifade 

ettiğim gibi, Sanayi Bakanlığındaki atamalar; bunların hepsi yeni bir dönem başlatmıştır. Bu 
yeni dönem, eski milletvekillerini, siyasî partilerin teşkilat mensuplarını yönetim kurulu baş
kanlıklarına... 

Yönetim kurulları çok önemli karar mercileridir. Oraya atayacağınız insanlarda belli nite
likleri aramanız şarttır. Oradan çıkan bir karar, memleketin ekonomisini baştan sona kadar 
etkiler. Bu yapılmıştır ye maalesef, gelecek iktidarlara çok kötü bir örnek, çok kötü bir emsal 
teşkil edilmiştir. 

Tabiî, burada, Enerji Bakanı Sayın Ersin Faralyalı'nın kendisine bağlı KİT'lere yaptığı ata
malar da, Azot Sanayiine yapılan atamalar da var; bunların hepsi var. En enteresan olanı şudur: 
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Ereğli Demir Çelik İşletmelerinin Yönetim Kurulunun tümü değişmiş ve buraya parti başkan
ları ile yönetim kurulu üyeleri atanmışlardır. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — tlçe başkanları... 
SELÇUK MARUFLU (Devamla) — İlçe başkanları atanmışlardır. 
Değerli milletvekilleri, yukarıda izah ettiğim nedenlerden dolayı, bu işlemlerle, niteliksiz 

kişileri işbaşına getirerek yanlış ve yetersiz yönetim sonucu Türk ekonomisi için büyük önem 
ve değer taşıyan bu kuruluşları rantabl çalıştırmayan Sanayi Bakanı hakkında verdiğimiz gen
soru önergesinin kabul edileceğine ve bu şekilde Yüce Meclisin denetim fonksiyonunun işleye
ceğine ve bu gensoru sonunda Bakanın görevden alınacağına inanıyorum. 

. Bu vesileyle Yüce Meclise ve siz sayın milletvekillerine saygılar sunuyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maruflu. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Sayın; buyurun. (DYP ve SHP sıralarından 

alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
İstanbul Milletvekili Selçuk Maruflu ve 21 arkadaşının, bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında gö
revlendirdiği ve atadığı kişilerin, yaptıkları usulsüz ihale ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle 
devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse hakkında, Ana
yasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 107 nci maddesi uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi 
hakkında, Grubumuzun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime baş
larken, hepinizi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, önerge dikkatle incelendiğinde, gerek muhteva, gerek kaleme alınış 
ve bilhassa imzalanış şekliyle ne kadar ciddiyetten yoksun, alelacele "çamur at iz bıraksın" 
veya "suçlarımızı başkalarını suçlayarak örtebiliriz" düsturuyla verilmiş, gayri ciddî bir iddia
dan başka bir şey olmadığı görülecektir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, sizlere önergenin imzalarını gösterebilirim, isteyen arkadaşlarımız 
baksınlar; ne kadar ciddî bir şekilde imzalanmış(I) (ANAP sıralarından gürültüler) 

Önergeyi veren değerli arkadaşlarımız, maalesef, yanlış adres seçmişler; daha doğrusu, öner
geyi vermekte geç kalmışlardır. Bu önerge, 20 Ekim seçimlerine kadar Hükümet eden, mensu
bu oldukları ANAP'ın hükümetleri, onların üyeleri ve uygulamaları hakkında verilmesi ge
rekmektedir. Bu iddialar, tıpatıp onlara uymaktadır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, 12 Eylül darbecilerinin imtiyazı ile iktidar olan ve bugün hâlâ on-i 
lan savunarak hayatiyetini sürdürmeye çalışan ANAP'ın, memleketi ne hale getirdiği hepimiz
ce malum. Bu, milletimizce de bilindiği için, 20 Ekim 1991 ve 7 Haziran 1992 seçimlerinde 
gerekli dersi almışlardır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Emekliler maaş alamıyor, emekliler... 
AHMET SAYIN (Devamla) — ANAP İktidarları döneminde, genel olarak, durum şöyle

dir: Memleketin ekonomisi altüst olmuş; devlet, borç batağına saplanmış, uçan kuşa borçlan
mıştır; 50 milyar dolar dış borç, 70 trilyon lira iç borç, yüzde 60-70'lerde seyreden enflasyon, 
adam kayırmalar, yolsuzluk, rüşvet söylentileri ayyuka çıkmış; keza, anarşi de öyle.... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Bakanı savun, bakanı... 
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BAŞKAN — Sayın Sayın, biraz önce Sayın Maruflu'yu da ikaz ettik bu hususta... 
AHMET SAYIN (Devamla) — Geleceğim Sayın Başkanım... 
Hal böyle iken, memleketi bu hale getiren grubun mensupları, yedi aylık Hükümet üyeleri 

için gensoru veriyor. , 
Değerli milletvekilleri, Hükümetimiz, olayların üzerine, iyi bir teşhis neticesi, kararlı ve 

ciddî bir şekilde gitmekte ve iyi neticeler almaktadır ve alacaktır da. Buna, tüm1 milletimiz inan
maktadır. Bunun teyidi de, 7 Haziran mahallî seçimlerinin neticeleridir. Yalnız, Hükümetimi
zin ve İktidar Grubu milletvekillerimizin zorlanacağı husus -buraya dikkat edin değerli 
arkadaşlarım- ANAP iktidarlarının en büyük tahribatı olan manevi tahribat ve milletin değer 
yargılarının altüst edilmesidir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

ANAP İktidarları döneminde, milletimizin, hak, hukuk, adalet gibi kutsal inançları alt
üst olmuştur. "Haklı ol veya olma, layık ol veya olma, yeter ki iste; istediğin kadar, alabildiğin 
kadar al, haram mı, helal mi hiç önemli değil" anlayışıyla, millet, bu dönemde köşe dönme 
hastalığına tutulmuştur. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Bence, işin en zor tarafı budur; ama, doğru, dürüst, adaletli uygulamalarla ve zamanla, 
bunun da düzeleceğine inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, önergedeki iddiaları sırasıyla inceleyelim. Sayın Sanayi ve Ticaret 
Bakanı neler yapmış; bakanlıkta ve bakanlığa bağlı kuruluşlarda atamalar ve bu atamalar es
nasında hukuk dışı uygulamalar yapmış(!) Hangi atama ve uygulaması hukuk dışı, buna so
mut bir örnek verilmiş değil. 

Sayın Bakanın, KİT'lere yapmış olduğu atamalar, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 12 nci maddesini değiştiren ve 21.11.1988 gün ve 347 sayılı Kararname hükümlerine göre 
yapılmıştır. Burada bir usulsüzlük, haksız tasarruf veya liyakatsizlik aranmak isteniyorsa, onu, 
12 nci maddeyi değiştirip, buna fırsat veren kararnameyi çıkaran hükümette aramak gerekir 
ki, bu kararname de, sayın ANAP Hükümetleri zamanında çıkmıştır. 

Mezkûr 347 sayılı Kararname, 13 Şubat 1992 tarihinde Anayasa Mahkemesince iptal edil
miş ve bu tarihten sonraki atamalar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yapılmış
tır. 

Hükümetimiz ve üyeleri, tayinlerde yavaş ve çok dikkatli hareket etmektedirler. Bilhassa 
liyakat, doğruluk, dürüstlük, memleket ve millet severlik hasletlerini dikkate alarak atamalar 
yapılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ANAP'lı arkadaşlarımız, kendi icraatlarını hiç dikkate almadan, 
karşılarındakini suçlamayı âdet haline getirip, bundan da yarar sağlamaya çalışmaktadırlar; 
ama, maalesef, millet onların ne olduğunu gayet iyi bilmektedir. Böyle devam etmeleri halin
de, doğru söylediklerine bile millet inanmayacaktır. 

ANAP Hükümetleri döneminde yapılan tayin, nakil ve atamalara bakınız. Yalnız, burada 
dikkatinizi çekmek istediğim husus şudur: ANAP İktidarları dönemine değil, iktidarları dö
neminde değişen başbakanların kurdukları hükümetlerin yapmış olduğu tayin, nakil ve ata
malara dikkatinizi ekmek istiyorum. Sayın Yıldırım Akbulut Hükümeti zamanında 9.11.1989 
ile 23.6,1991 tarihleri arasında -takriben 19 ayda- yapılan tayinlerde kararname sayısı 1858, gö
revden alma sayısı 784, tayin sayısı 5 922'dir. Bu tayin edilen elemanlar, Sayın Turgut Özal'ın 
Hükümeti zamanında görev yapan elemanlardır. 
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Sayın Mesut Yılmaz Hükümeti zamanında 23 Haziran 1991 ile 19 Kasım 1991 tarihleri ara
sında -yani beş ayda- yapılan tayinlerde kararname sayısı 516, görevden alma 88 ve tayin sayısı 
2 221'dir. Bu tayin edilen elemanlar da ANAP İktidarının devamı, Yıldırım Akbulut Hüküme
ti zamanında görev yapan elemanlardır. Burada en çok dikkat edilmesi gereken husus, tayinle
rin, partizanlığın ötesinde kişilere, bakanlara göre yapılmış olmasıdır. Hal böyle iken, kendi 
partileri içindeki kişilere göre atama, nakil ve tayin yapan kişilerin, iktidar değişikliğiyle yapı
lan tayinleri tenkit etmesi doğrusu inandırıcı olmamaktadır. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Bir de iktidar değişikliğiyle kurulan Sayın Süleyman Demirel Hükümetinin, 20 Kasım 1991 
ile 15 Haziran 1992 tarihleri arasındaki -takribi yedibuçuk aydaki- tayin, nakil ve atamalarına 
bakalım. Bu süre içinde.tayinde kararname sayısı 1 143, görevden alınan 607 -ki, bunlara taşra
dan ve yurt dışından merkeze alınanlar dahildir- tayin sayısı 1 585 -ki, bunlara toplu tayinler; 
misal olarak yeni atanan hâkimler de dahildir- olmak üzere atama ve nakiller yapılmıştır. 

İkinci olarak, tayin ettiği bu kişilerin, usulsüz ihale ve hukuk dışı uygulamalarla devleti 
zarara soktuğu iddia edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ANAP'Iı milletvekili arkadaşlarımızın bu iddiayı yapabilmelerine 
doğrusu şaşmamak mümkün değil. Bugün, ANAP İktidarının yok oluş, eriyiş, gidiş sebebi 
budur. İhale yolsuzluk iddiaları, komisyon olayları, rüşvet iddiaları ANAP İktidarlarının ala
meti farikası halinde basında, kamuoyunda, milletin dilinde, dilden dile dolaşmaktadır. Bu 
konuda, Yüce Meclisimiz, otoyollarla ilgili soruşturma açılmasına karar vermiş ve bu konuda 
komisyon bile kurulmuştur. 

İhale yolsuzlukları konusuna en çok 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü madde
sinin uygulamaları sebep olmuştur. Bu madde, maalesef, şaibelere sebep olacak şekilde uygu
lanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesinde aynen: 
"Belli İstekliler Arasında Kapalı Teklif Usulü: Madde 44. — Uçak, harp gemisi, harp mühim
matı, elektronik cihaz, askerî tesis ve levazımat, silah ve malzeme sistemleri, savunma sanayii 
ile faaliyetler ve bunlara ait her türlü yedek parça alımı, barajlar, enerji santralları, sulama 
tesisleri, limanlar, rıhtımlar, hava meydanları, demiryolları, lokomotifler, karayolları, tüneller, 
köprüler, akaryakıt tesisleri, özelliği bulunan yapım işleri, bediî ve teknik hususiyetleri taşıyan 
sanat işleri, kentlerin ulaşım sistemlerine ilişkin planlar, kentlerin harita, nazım ve plan imar
ları, su, kanalizasyon ve enerji sistemleri ile bunların etüt ve proje işlerinin ihalesi; diğer ihale 
usulleri yerine teknik yeterlilikleri ve güçleri idarece kabul edilmiş en az üç istekli arasında ka
palı teklif usulüyle yaptırılabilir. 

Zorunlu nedenlerle üçten az istekliden teklif almak gerektiği takdirde Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulundan bu hususta ayrıca karar alınması şarttır. 

Bu madde hükümlerine göre yapılacak ihalelerde, ihaleye katılacak isteklilerin isimleri be
lirtilmek suretiyle bizzat ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayının alınması zorunludur." 
denildiği halde, maalesef Türkiye'de müteahhitlik yapan veya kendi konusunda ihtisaslaşmış 
grupların hepsinin yapabileceği büyüklükteki ve özelliklerdeki işlerden bir kısmı, 2886 sayılı 
Kanunun 35/a maddesine göre ihaleye çıkarılmış, yüzde 30-35 tenzilatla ihale edilmiş, bir kıs
mı da aynı kanunun 44 üncü maddesine göre ihaleye çıkarılmış, yüzde 7-10 gibi tenzilatlarla 
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ve avans verilerek ihale edilmiştir. Bunlara birkaç örnek vermek istiyorum. 
Şanlıurfa-Siverek-Payamlı Göleti: 7 174 016 889 Türk Lirası keşif bedelli bu iş, yüzde 7 

tenzilatla ve 26.10.1989 tarihinde 667 183 570 Türk Lirası avans verilerek Ceylan İnşaat Ticaret 
Anonim Şirketine ihale edilmiştir. 

Ayrıca Sivas-Yıldızeli-Altınoluk sulama şebekesi: 2 milyar 430 milyon Türk Lirası keşif bedelli 
bu iş, yüzde 7,80 tenzilatla 19.11.1990 tarihinde 112 milyon 23 bin Türk Lirası avans verilerek 
Mustafa Morgül ortak girişimine ihale edilmiştir. Bunlar 2886 sayılı Kanunun 44 üncü madde
sine göre ihale edilen işlerdir değerli milletvekilleri. 

Aynı büyüklükteki 2 milyar 100 milyon Türk Lirası keşif bedelli Isparta-Keçiborlu sulama 
tesisi inşaatı, 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesine göre ihaleye çıkarılmış, yüzde 34 tenzilatla 
Memiş Çakır'a ihale edilmiş ve avans da verilmemiştir. Yüzde 7 ile yüzde 34 arasında yüzde 
27 fark vardır. 2 milyarda yüzde 27'lik fark 540 milyon Türk Lirası olup açıktan verilen bir 
paradır ve bunlar çok küçük misallerdir. Bu şekilde yapılan ihaleler bir iki tane değil, yüzlerce-
dir ve bu şekilde devlet, ANAP Hükümetlerince yandaşlarına peşkeş çekilmiştir. Tabiî, bu iha
lelerin bu şekilde yapılmasının karşılığı mutlaka alınmış ve alışverişi yapılmıştır. Bu şekilde ya
pılan ihalelerin miktarı, cinsi, keşif bedelleri, müteahhitleri ve hepsiyle ilgili bilgiler yedimde 
mevcuttur. Bunları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı kanalıyla tespit ettim, isteyen her 
arkadaşa verebilirim. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Bir yanlışlık varsa, soruşturma açarsınız... 
AHMET SAYIN (Devamla) — Bunları tespit etmek her halde yeterli olmamalıdır; tüyü 

bitmemiş insanların haklarını yiyenlerden, peşkeş çekenlerden mutlaka hesap sorulmalıdır. Bi
ze, bu hususları -verdikleri önergeyle- açıklama fırsatı veren önerge sahiplerine huzurunuzda 
teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı TÜGSAŞ ile ilgili yolsuzluk 
iddiaları komisyonlarda ve Genel Kurulda birkaç defa görüşüldü. Hatta, Yüce Heyetimiz, bu
rada yapılan yolsuzluk iddiaları için, eski Bakan Mustafa Taşar hakkında soruşturma açılma
sına karar vermiş ve soruşturma komisyonu çalışmaya başlamıştır. Buna mukabil, tayini ve ic
raatı tenkit edilen yeni Genel Müdür İbrahim Kırcı, 25.11.1991 gün ve 21 062 sayılı Resmî Ga
zetede ilan edilen 1 milyon 600 bin ton gübrenin nakliye ihalesini, hazırlanan şartnamenin ye
tersiz olması ve ihaleye katılımın artırılması yönünden şartnameyi revize ederek, yeniden ihale
ye çıkartılması için durdurmuştur, İşin aciliyeti sebebiyle, öncelikle 120 bin ton gübrenin Kü
tahya'dan nakli ihalesi yapılmış ve bu ihale fiyatlarıyla bir yıl önceki mukavele fiyatları karşı
laştırıldığında, yaklaşık 1 milyar 594 milyon Türk Lirası TÜGSAŞ'a kazandırılmıştır. Daha 
sonra, kalan 1 milyon 350 bin ton gübrenin nakli ihalesi yapılmış, bu ihale neticesinde elde 
edilen birim fiyatlarıyla aynı bazda karşılaştırıldığında, bu yıl içinde taşıtılacak gübreden TÜG
SAŞ'a 18 milyar 397 milyon Türk Lirası kazanç sağlanacaktır. 

Şimdi, önerge sahibi muhterem milletvekili arkadaşlarıma soruyorum: Sayın Sanayi ve Ti
caret Bakanının atamasını tenkit ettikleri TÜGSAŞ Genel Müdürü İbrahim Kırcı'nın, bu icra
atının neresi kötü?.. Devleti zarara uğratmayı bırakın, bilakis geçen yılki fiyatlara göre, bu yı
lın ihale fiyatlarıyla TÜGSAŞ'a 18 milyar 397 milyon lira para kazandırmıştır; bu mudur kötü 
icraat? 

Değerli milletvekilleri, bu örnekleri sadece TÜGSAŞ'ta değil, devletin tüm müessesele
rinde görebilirsiniz, görürsünüz. Artık ihtilalin bıraktığı karanlık ve kirli günler bitmiştir. 
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Türk Milleti yeniden demokrasisine, benliğine kavuşmuş; aydınlık ve şeffaf günler başlamıştır. 
Değerli önerge sahibi ANAP'lı arkadaşlarıma şunu tekrar hatırlatmak istiyorum: Bu tür aslı 
astarı olmayan iddia ve suçlamalarla ne birşey kazanabilirsiniz, ne de bir yere varabilirsiniz; 
gelin bu işlerden vazgeçin. Bu memleket hepimizin, millet bizden hizmet bekliyor. Fırsat verin, 
gölge etmeyin de Hükümetimiz, Meclisimiz, devletimiz sizlere ve milletimize hizmet etsin. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sayın. 
SHP Grubu adına, Sayın Sabri Yavuz; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA SABRİ YAVUZ (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Yüce Meclisin güvenini büyük bir çoğunlukla alarak kurulan ve her türlü olumsuz koşullara 
rağmen bugün başarılı bir şekilde devletimizi yöneten DYP-SHP ortak Hükümetinin Sayın Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse hakkında, kısaca, devlete dürüstçe hizmet eden üst'düzey 
bürokratları kişilik ve hizmet yönünden tanımaları için gerekli zaman geçmeden görevden al
mak, Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri genel müdürlerini hukuk çerçevesi içinde görevden 
alamadığı için, 3186 sayılı Kanuna aykırı olarak kızağa çekerek, bunların yerlerine, kanuna, 
Bakanlar Kurulu kararına, yönetmeliklere ve Yüksek Seçim Kurulu kararına aykırı olarak ar
kadaşlarını ve tanıdıklarını atamak; görevlendirdiği ve atadığı kişilerin görev yaptıkları kuru
luşları, yaptıkları usulsüz ihaleler ve hukuk dışı uygulamalar dolayısıyla devleti milyonlarca 
lira zarara sokmak, bu kuruluşlarla ilgili üçüncü şahısların haklarını gasp etmek savlarıyla ANAP 
milletvekillerince verilmiş bulunan gensoru önergesi üzerinde Grubum adına konuşmak üzere 
huzurunuzdayım. Bu nedenle, konuşmama başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 25 Kasım 1991 tarihinde, bu kürsüden Yüce Meclisin görüşlerine su-
nulan Hükümet Programında, üzerinde özellikle durulan konulardan birisi de, tüm idarî iş
lemlerin yetkili birimlerce periyodik denetime tabi tutulacağının yanı sıra, geçmişte yapılmış 
veya gelecekte yapılacak her türlü usulsüzlük ve yolsuzlukların hızla üzerine gidileceği hususu 
idi. 

Hükümet, niçin bu konuyu özellikle programına önemli bir ağırlıkta almıştır; çünkü, bu 
Hükümetten, önce ülkemizde yaşanan ve demokratikleşme konusunda yaratılmış bulunan ta
lihsiz kesintilerden yararlanarak, devlet yönetimi gibi çok ciddî bir işlevi ellerine geçiren ANAP 
İktidarları, yaptıkları kural tanımaz, hukuk dışı uygulamalar ve partizanca atamalar yüzün
den kamu kaynaklarını har vurup harman savurmuşlardı. Çünkü, iktidar, özellikle kendi yan: 

daşlarını ve aynı zamanda itaatkâr ve suiistimale yatkın insanları devletin en üst kademelerine 
getirerek bu yolla büyük vurgun ve soygunların kendi yandaşları tarafından yapılmasının bü
tün koşullarını hazırlamıştır. Örnek mi istiyorsunuz? İşte size örneği: ANAP İktidarları döne
minde herbiri ayrı bir deylet bakanlığına bağlı iken, Hükümetimiz döneminde Sanayi ve Tica
ret Bakanlığına bağlanmış bulunan TÜGSAŞ, ÇİTOSAN, İGSAŞ örnekleri. 

Bilindiği üzere, ANAP İktidarı döneminde bir devlet bakanlığına bağlanmış bulunup, kı
saca adı TÜGSAŞ olan Türkiye Gübre Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüyle ilgili ola
rak yapılan soruşturmada, usulsüzlüğü belgelerle ispatlı "pul, zarf ve etiket yolsuzluğu" adıy
la kamuoyuna duyurulan önemli bir yolsuzluk ortaya çıkarılmıştır. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sizin devlet bakanlarınız ne olacak şimdi? Onlar da 
aynı şeyi yaptı... 

SABRİ YAVUZ (Devamla) — Onlar aynı şeyi yapmıyorlar. Bunlar siyasî amaçları... 
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M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Çifte standart uyguluyorsunuz. 
SABRİ YAVUZ (Devamla) — tzin verirseniz anlatacağım. 
öyle ki, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun talebi üzerine -yeni Hükümet 

döneminde- genel müdürlük, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlandığı için, Hükümetin genç 
ve dinamik Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse tarafından Bakanlık müfettişlerine yap
tırılan soruşturma sonunda, 1991 fiyatlarıyla 348 milyon 840 bin lira usulsüzlükle, TÜGSAŞ'
tan sorumlu ANAP'ın eski Devlet Bakanı Mustafa Taşar'ın özel talimatıyla alınan pul, zarf 
ve etiketleri 20 Ekim 1991'de yapılan milletvekilleri seçimleri öncesinde Mustafa Taşar'ın özel 
siyasal faaliyetlerinde kullandığı... , 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Yılbaşı tebrikleri?!,. 
SELÇUK MARUFLU (istanbul) — Siz de, 800 milyon lira... 
SABRİ YAVUZ (Devamla) — ...alımların TÜGSAŞ'ça yapıldığı, postalama işlemlerinin 

ise Devlet Bakanlığınca gerçekleştirildiği görülmüştür. 
213 milyon 424 bin liralık kısmı, geri iade edilen pul ve zarflardan TÜGSAŞ'ırt net zararı 

135 milyon 415 bin liradır. 
TÜGSAŞ çalışanlarınca verilen yazılı ifadelerde, bir tek pul olayı değil, gelen tüm siyasal 

nitelikli isteklerin TÜGSAŞ yetkililerince hiçbir direnme gösterilmeden anında karşılandığı, 
soruşturma raporlarına geçmiştir. Nitekim, o dönemde Genel Müdür olan Nadir Erol ve Ge
nel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağlayan hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığına suç duyu
rusunda bulunulmuş, anılan Savcılıkça, bu yöneticiler hakkında Ankara 4 üncü Asliye Ceza 
Mahkemesi nezdinde 1992/487 esas sayılı dosya ile dava açılmıştır ve dava devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, pul, zarf ve etiket harcamaları dışında TÜGSAŞ'ça ilgili devlet ba
kanlığı için başka harcamalar da yapılmıştır. Belgelerle sabit bu giderlerin 27 889 659 lirası 
1989 yılında, 222 067 789 lirası 1990 yılında, 430 433 045 lirası da 1991 yılında gerçekleşmiştir. 

Sayın milletvekilleri, TÜGSAŞ'taki usulsüzlüklerin boyutunu daha çarpıcı olarak sunmak 
için, giden yılların ayrıntısına girmeden, yalnız 1991 yılının temsil, ağırlama ve taşıt giderlerini 
ayrıntılı bir şekilde vermek istiyorum. Vatansever ANAP İktidarı döneminde ilgili devlet ba
kanlığınca çiçek bedeli olarak 64 325 929 lira, yemek için 44 989 056 lira, posta, sigara, kolon
ya, çikolata, nescafe, kahve, süttozu için 12 701 120 lira; gazete için 10 087 941 lira; kitap, dergi 
için 4 533 200 lira; fotoğraf albümü için 10,5 milyon lira; uçak kirası için 66 481 719 lira; otel 
ücreti için 1 306 821 lira; hediyelik tabak, tepsi ve tabaklara yazı yazdırma bedeli için 5 422 857 
lira; video, kaset ve fotoğraf çekimi için 40 635 360 lira; Türk ve Osmanlı bayrakları 5 milyon 
50 bin lira; bazı demirbaş malzemeler için de 166 411 042 lira; toplam, 430 433 045 lira. 

Sayın Milletvekilleri, TÜGSAŞ'ın kasasından devlet bakanlığı hesabına çıkan bu ödeme
ler, gensoru önergesinde sözü edilen devletin dürüstçe hizmet eden üst düzey bürokratları tara
fından hiçbir kurala aldırmadan itirazsız bir şekilde yapılmıştır. 

Şimdi, Yüce Meclisin huzurunda soruyorum: Sayın ANAP'Iılar, son ANAP İktidarının 
TÜGSAŞ'tan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Mustafa Taşar, tüyü bitmemiş yetim hakkı olan 
430 milyonun 64 milyonuyla hangi hayır kurumuna çiçek aldınız? 45 milyon lirayla hangi açın, 
yetimin karnını doyurdunuz? 12 milyon liralık çikolatayı hangi çocuklara verdiniz? Şu ödedi
ğiniz 66 milyonluk uçak kirasıyla TÜGSAŞ'ın nakliye ihalelerini mi takip ediyordunuz? Ya 
40 milyonluk video, kaset ve fotoğraf çekimiyle, 5,5 milyon liralık tabak alma, yazdırma hiz
metini kim için ifa ettiniz? Dürüstlük bu mudur, tarafsız yönetim ve hizmet anlayışı bu mu
dur? (SHP sıralarından alkışlar) , 
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Sayın milletvekilleri, hepsi belgeleriyle sabit ve usulsüz giderlerden ayrı olarak, yine, TÜG-
SAŞ'ta bir gübre taşıma ihalesiyle ilgili bir usulsüzlük var ki, burada bu konuyu da söylemek 
istiyorum. Devlet Bakanı Sayın Orhan Kil erci oğlu'nun, 15.1.1992 tarihli ve 225 sayılı yazılarıy
la, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığına intikal ettirilen ve TÜGSAŞ Genel 
Müdürlüğünce yapılan gübre nakliye ihalelerinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığına ilişkin 
ihbar mektubu üzerine, anılan kurulca bu konuda özel inceleme raporu düzenlenmiştir. Bu
nun üzerine bakanlık müfettişlerince konu ile ilgili sorumlular hakkında soruşturmaya halen 
devam edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ANAP milletvekillerinin gensoru önergesinde yer alan, Sanayi ve Ti
caret Bakanının görevlendirdiği ve atadığı kişilerin görev yaptığı kuruluşları, yaptıkları usul
süz ihale ve hukuk dışı uygulamalar dolayısıyla milyonlarca lira zarara soktuğu, ilişkisi olan 
üçüncü kişilerin haklarını gaspettiği savının çok çarpıcı yanıt olması bakımından, yukarıda 
belirtilen özel inceleme raporundan özetliyorum. 

1989 ve 1990 yıllarında gübre nakliye ihale şartnamesi bağlanmak suretiyle firmalardan 
teklif istendiği, bu ihale için gazetelere ilan verildiği, teklif veren firmalardan yüzde 5 geçici 
teminat, ihaleyi alan firmadan yüzde 10 kesin teminat alınarak nakliye işi ihale edildiği halde, 
1991 yılına gelince işler değişiyor. 1991 yılında nakliye ihale şartnamesi oluşturulmadan, gaze
te ilanı verilmeden gübre nakliye işinden nasıl haberdar olduğu anlaşılamayan 8 firmadan tek
lif istenmiş; ancak, 11 firmadan teklif gelmiş. Hangi yönteme göre yapıldığı bilinmeyen bir 
değerlendirmeyle Arabanlılar, Orkun ve Ankara Nakliyat firmalarının dışındaki firmalar ele
nerek nakliye ihalesi pazarlıkla üçlü konsorsiyum haline dönüşmüş bulunan bu firmalara top
lam 38 milyar 775 milyon lira bedelle ihale edilmiştir. 

Diğer yandan, sözleşme yapılan bu üç firmadan, satın alma yönetmeliğinin 33 üncü mad
desine aykırı olarak, hiçbirinden yüzde 5 geçici teminat alınmadığı gibi, kesin teminat olarak 
alınması gereken yüzde 10 meblağ yerine yüzde 7,7; yüzde 4,1 ve yüzde 5,2 oranında kesin te
minatlar alınmış, üstelik bu teminatlar da, sözleşme tarihinden çok sonra tahsil edilmiştir. Bu 
usulsüz ve yolsuzlukların belirlenmesinden sonra, bu işlemleri gerçekleştiren ANAP yandaşı 
eski yöneticilerin yeni usulsüzlüklerine meydan vermemek için 1992'de yapılcak taşıma ihalesi, 
bakanlıkça durdurulmuş, bilahara yeni yönetim döneminde ve usulüne uygun olarak yapılan 
ihale ile devlet lehine, bir önceki yıl enflasyonuna rağmen, yine de 20 milyar liraya yakın kâr 
sağlanmıştır; bu hususu biraz önce DYP sözcüsü de ifade ettiler. İlginçtir ki, tam bu sırada 
bazı basın organlarında, Sanayi ve Ticaret Bakanı hakkında gensoru önergesi verileceğine iliş
kin dosya hazırlandığı, TÜGSAŞ ihalelerinde usulsüzlük yapılarak kurumun zarara uğratıldı
ğı şeklinde yayınların yapıldığı görülmektedir. Bu nasıl iştir ki, 1992 yılı ihale, fiyatlarıyla 1991 
yılı mukavele fiyatları karşılaştırıldığında, kuruluşuna, yaklaşık 20 milyar kazanç sağlayan ye
ni Genel Müdür İbrahim Kırcı'nın, kuruluşunu zarara uğrattığı hangi mantık ve gerekçeyle 
söylenmektedir? Aslında bu, yeni göreve başlamasına rağmen, genel müdürün başarısının önemli 
bir göstergesi ve atamadaki isabetin bir kanıtıdır. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın bu kısmında, dikkatlerinizi, Sanayi ve Ticaret Bakanlı
ğının ilgili kuruluşlarından olup kısa adı İGSAŞ olan İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi 
Genel Müdürlüğü ile ÇİTOSAN Genel Müdürlüğünde ANAP İktidarları döneminde.yapılan 
usulsüzlük ve yolsuzluklara çekmek istiyorum. 
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Bakınız sayın milletvekilleri, ANAP döneminde atanan Genel Müdür Mehmet Âktaş, alenen 
devleti dolandırarak, sahte isim, sahte imza kullanarak, bozuk gübreleri satmış gibi fatura dü
zenleyerek. Destekleme ve İstikrar Fonundan 503 milyon lira tahsil etmiş, bu yolla şirketin za
rarını olduğundan az göstermiştir. Yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine, bakanlık teftiş kurulun
ca ortaya çıkarılan bu yolsuzluktan sonra, Genel Müdür Mehmet Aktaş ile 8 arkadaşı hakkın
da, Türk Ceza Kanununun 343 üncü maddesine göre, ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunul
muştur. 

öte yandan, aynı yöneticilerin geçirdikleri bir başka soruşturma sonucunda da, Dernek- . 
ler Yasasının 61 inci maddesine aykırı olarak, çeşitli derneklere, yıllık enflasyon oranları dik
kate alındığında, bugünkü değerlerle, 1 milyar lira değerinde aynî yardım ve 3 275 000 lira da 
nakdî yardım yapılmak suretiyle, yine Dernekler Yasasının 84 üncü maddesine göre, cezalandı
rılmasına ilişkin suç duyurusu iletilmiştir. 

Benzer durum ÇİTOSAN'da da görülmektedir. ÇİTOSAN'ın 40 bin ton klinker ihraca
tında aracılık yaptığı gerekçesiyle Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Büyüklimanlı'nın oğlu Os
man Büyüklimanlı'ya 357 milyon lira komisyon ödenmiştir. Bu ödemenin kaynağı, yine des
tekleme ve fiyat istikrar fonudur. Devletin, ÇİTOSAN gibi, önemli bir kuruluşunun başında 
bulunan Genel Müdürü, sanki kendi özel mülkiyetiymiş gibi davranarak, Merkez Bankasınca 
ÇİTOSAN adına tahakkuk ettirilen ton başına 6 dolar fon iadesinin 2 dolarını yönetim kurulu 
üyesinin oğluna, uyduruk ve dayanıksız bir sözleşmeyle ödemiştir. Üstelik, bu zat, bir kalemde 
ÇİTOSAN'dan 357 milyon lira aldıktan sonra, paravan firmasını hemen kapatmıştır. Bu olay
dan dolayı ANAP döneminin bu tarafsız, devlete dürüstçe hizmet eden bürokratları Türk Ce
za Kanununun 240 inci maddesine göre Cumhuriyet Savcılığına verilmiştir. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Son ön yıla yakın bir süre, devleti özel çiftlikleri gibi yönetip, kamu kaynaklarını şu ya 
da bu isimler altında, kendileri ve yandaşları arasında, bu sicilleri ak ve pak olan, çok anlı 
ve şanlı bürokratları aracılığıyla, har vurup harman savuran ANAP yöneticileri, iktidardan 
uzaklaşınca ve gelen yeni iktidar tarafından çok açık ve net olan usulsüzlük ve yolsuzlukların 
sorgulanmaya, sorumlularından hesap sorulmaya başlanınca, belki henüz ortada çıkarılmaya 
fırsat bulunmayan daha nice usulsüzlük ve yolsuzluklara engel olur düşüncesiyle telaşlanmaya 
başlamışlardır. İşte bunun sonucu da, bugün gündemimizde bulunan uyduruk gensorudur. Oy
saki, bu çırpınışların hiçbir yararı olmayacaktır. Zira, aklın yolu birdir; orta yerde belgeli, ispatlı 
bir dolu suç vardır; bu suçların da failleri bellidir. 

Gerek TÜGSAŞ, gerekse ÇİTOSAN'ın bilançoları incelendiğinde, 1987 yılından bu yana, 
kârın sürekli azaldığı, 1989, 1990 ve 1991 yıllarında zararların oluştuğu ve arttığı gözlenmekte
dir. Bunun nedeni, kötü idarenin yanı sıra, bu şirketlerce alınan ticarî kredilerin yüksek faiz 
ödemeleridir. 1983 yılında, yüzde 30 olan enflasyonu düşüreceğiz diye geldiniz ve yüzde 70'lere 
çıkardığınız iktidarınızda, yüksek faiz ödemeleri nedeniyle KİT'ler batağın içine girdi. 

Değerli arkadaşlarım, gensoru önergesinde iddia edilen konulardan biri de, atamalar ko
nusudur. Sayın Bakanın atadığı üst düzey bürokratların tamamı, önemli nitelikleri olan ve ko
nunun uzmanı kişilerdir, örnek mi? İşte örnek: ÇİTOSAN Genel Müdürlüğüne getirilen Nev
zat özgüven, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü yüksek şeref de
recesiyle bitirmiş, aynı yerde yüksek lisansını, İngiltere'de doktorasını tamamlamış, Orta Do
ğu Teknik Üniversitesinin çok değerli bir profesörüdür. 1973 yılından bu yana -NASA dahil-
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pek çok önemli görevde bulunmuş, önemli projelerin sorumluluğunu başarı ile yüklenmiştir. 
Keza, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Emin Gök, Orta Doğu Teknik Üni
versitesi Makine Mühendisliği Bölümünü, yine ilk üç arasına girerek bitirmiş, değerli, dene
yimli ve yetenekli bir yöneticidir. 

Diğer yöneticilerle ilgili nitelikleri tek tek sıralamaya kalkmak gensoru önergesinin mes-
netsizliğini göstermek açısından yararlı olurdu. Ancak.buna zaman yetmez. Sizlere açıkyürek-
lilikle söyleyebilirim ki, Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı, niteliği görevin gereklerine uymayan 
hiçbir atama yapmamıştır. Hele, ANAP dönemindeki sayın bakanların yaptıkları gibi, hemşe-
rilerini, üç beş yıllık hizmeti olan lise mezunlarını bakanlık müşavirliklerine; ortaokul mezunu 
ve devleti tanımayan sade vatandaşları danışma kurulu üyeliklerine asla atamamıştır ve ata
mayacaktır. " , ' . • - . • ' • ' 

Konuşmanın genel seyri içerisinde değindiğim; ama, gensoruda önemliymiş gibi gösteri
len bir hususa kısaca dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yavuz, süreniz bitti, lütfen toparlayınız. 
SABRt YAVUZ (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
tddia edilmektedir ki, devlete dürüstçe hizmet eden üst düzey bürokratlar, kişilik ve çalış

ma yönünden tanımak için yeterli zaman geçmeden görevden alınmaktadır. Çoğunun ne kadar 
dürüst çalıştığı onlarca sayfa soruşturma evraklarıyla suç duyurusunda bulunularak, namları 
mahkeme koridorlarına taşan bu seçkin bürokratlar, aslında ANAP iktidarları döneminde da
ha bir hızla yer değiştirmişlerdir, işte sizlere çarpıcı bir örnek: ANAP İktidarları döneminde 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, sadece 1989'dan sonra, kısa aralıklarla tam üç genel 
müdür değiştirilmiştir. Peki, şimdi, Yüce Meclisin huzurunda önerge sahiplerine soruyorum; 
önergede dile getirdiğiniz iddiayla, sizin bu uygulamanızı nasıl açıklıyorsunuz? Bu nasıl bir 
çelişkidir? 

Sırf devlet adamlığı sorumluluk ve bilinciyle görev yapan insanlara kara çalmak için yapı
lan bu tür ayak oyunlarına karşı, gerek Hükümetimizin ve gerekse Sayın Bakanımızın hep ya
nında ve yardımcısı olacağımızı bu yüce kürsüden bir kez daha yüksek sesle ifade ediyorum. 

Sayın Başkan, zaman yetmediği için, bağlayacağım. 
Biz, SHP Grubu olarak, koşullar ne olursa olsun, hem genel anlamda ortak hükümetimi

zin ve hem de bireysel olarak Sayın bakanlarımızın, haksız olarak muhatap olabilecekleri he
men her durum ve konuda, hep yanlarında olacağımızı, şimdi olduğu gibi, gelecekte de usul
süzlük, yolsuzluk ve haksızlıkların üzerine gitmeleri konusunda var gücümüzle destek verece
ğimizi, başarılarını engelleyici oyunların kırılması konusunda da hukukun üstünlüğü prensibi 
çerçevesinde birlikte olacağımızı belirtir, Partim ve şahsım adına Yüce Meclise saygılar suna
rım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

' BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yavuz. . 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ayhan; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; geçmiş Kurban Bayramınızı tebrik eder, milletimiz ve Yüce Meclisimiz için hayırlı, başarılı 
çalışmalar dilerim. 

Muhterem kardeşlerim, verilmiş olan gensoru önergesiyle ilgili olarak, Refah Partisi Sa
karya Milletvekili olarak Grubum adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

— 138 — 



T.B.M.M. R : 03 16 . 6 . 1992 O : 1 

Muhterem arkadaşlar, Anavatan Partisi milletvekilleri tarafından, Hükümetin Sanayi ve 
Ticaret Bakanıyla ilgili olarak, atamalar ve ihaleler konusunda, yolsuzluk ve usulsüzlüklerle 
ilgili olarak verilmiş olan gensoru önergesi üzerinde Partimizin görüşlerini arz edeceğim. 

Üzülerek ifade edeyim, yedi aylık olan bu Hükümet, işe, meseleleri halledecek ciddiyet, 
disiplin ve kararlılık yerine; büyük bir partizanlıkla girmiş bulunmaktadır. Kendi seçim böl
gemde, dolaştığım illerde de, âdeta SHP ve Doğru Yol Partisi il başkanlarının, ilçe başkanları
nın en ufak yönetim birimlerine kadar bunları değiştirmek için büyük bir gayret içinde olduk
larını ve değiştirdiklerini üzülerek ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, bir hükümet işbaşına gelince, şüphesiz icranın Üst noktasındaki yöne
ticileri değiştirmek hakkıdır, genel müdürlerin, müsteşarları, karar ve icra noktasındaki ele
manları değiştirmek hakkıdır; ancak o hükümetin, il ve ilçedeki şube müdürleri ile en ufak 
birimlere kadar partizan bir yaklaşım içine girmesi, Türkiye Cumhuriyetinde binlerce, onbin-
lerce, yüzbinlerce memur ve çalışanı mağdur eder, devlete ve millete karşı küstürür, bu doğru 
bir davranış olmaz. Evet, üst kademedeki yöneticileri, bakanlık ve Başbakanlık müşavirlikleri
ne çekebilirsiniz; ama, alt kademedeki yöneticileri ne yapacaksınız? Türkiye'nin yanında bir 
başka Türkiye yok ki oraya nakledesiniz. Bunları müşavir kadrosuna da alamayacağınıza gö
re, çalışmış oldukları görevlerin çok altında gelir ve pozisyonlarda onurlarını kırıcı bir şekilde 
görevlendirmiş olursunuz ki, bu da idareye kabiliyetli insanları yetiştirmek, yetişmeyi teşvik 
etmek bakımından fevkalade hatalı bir yönetim politikası olur. Üzülerek ifade ediyorum; Hü
kümette bu partizanlığı görüyoruz. Bu Hükümet, parti mensuplarına ve taraftarlarına âdeta 
ulufe dağıtma politikası içine girmiştir. Nitekim, geçenlerde çıkardığı vergi kanunlarıyla Vergi 
Affı Kanunuyla kendisine destek veren patronlara büyük vergi affı getirmiştir. Basının yazdı
ğına ve vergi dairelerinden alınan bilgilere göre, takriben 10 trilyon mertebesindeki vergi affı, 
1 047 kişiye bir ulufe olarak dağıtılmıştır. 

Yine, bu Hükümetin, çiftçilerle ilgili olan, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleriy
le ilgili olan borçlarının faiz cezalarının affında ise, aynı şekilde cömert davranmadığım; fev
kalade sıkı davrandığını ve 5 milyon liranın üzerindeki borçlan af kapsamına almadığını görü
yoruz. Bu da, dolaştığımız yerlerde, çiftçilerin büyük şikâyetine sebep olmaktadır. SHP'li ve 
Doğru Yol Partili değerli milletvekili arkadaşlarımızın da, seçim çalışmalarında aynı şikâyetle
ri tespit ettiklerine inanıyorum. Nitekim, o kanunun müzakeresi sırasında SHP Grubundaki 
bazı arkadaşlarımızla bizzat görüştüğüm zaman "5 milyon liralık çiftçi borcu affı bir traktö
rün lastiklerinin değeri bile değildir, bunu yükseltiniz" dediğimizde, "haklısınız, doğru söylü
yorsunuz; ancak, bu, Hükümetin kararıdır, biz bunu değiştirenleyiz" şeklinde beyanda bulun
muşlardır. , 

Bir taraftan da partililere KİT'lerde makam dağıtıldığını görüyoruz. Maruflu arkadaşı
mız bunun uzun uzun listesini verdi; ben bunların üzerinde durmayacağım; ancak üzülerek 
İfade edeyim, tabiî, biz, bu uygulamaları 8 yıllık ANAP iktidarı zamanında da çok gördük, 
nitekim, yapılanlar belki onun tekerrürüdür. ANAP yolları açtı, Doğru Yol ve SHP Hükümeti 
de aynı yolda yürümektedir. ANAP seçimi kazanamayan milletvekilleri için hususi danışma 
kurulları ihdas etti, Sayın özal, Başkanlığı sırasında KİT'lerin verimsiz kullanıldığını, KİT'-
Ierdeki imkânların heba edildiğini ifade etmesine, rasyonel ve ekonomik politikalar uygulaya
cağını ifade etmesine rağmen, kendi günlük siyasî çıkarları için KİT'lerde danışma kurulları 
ihdas ederek, milletvekilliği seçimini kazanamayan mensuplarına buraları dağıttı. Hanımefen-
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dilerin ve beyefendilerin hizmetinde bulunan birçok kimsenin o dönemde de KİT'lerin yöne
tim kurullarında büyük maaşlarla istihdam edildiklerini gördük, bunlar yazıldı ve söylendi. 
İhaleler de o dönemde keyfi dağıtıldı. 

Bakın, 1989 yılında mahallî idareler seçimleri yapılmış ye Konya Belediye Başkanlığını Refah 
Partili bir arkadaşımız kazanmıştı. Seçimden bir süre sonra, Konya'da belediyeye birtakım in
şaatları müteahhit olarak yapan bir firmanın patronu olan mühendis bir zat, randevu isteyip 
ziyaretime geldi, konuştuk, aynen beyanı şu oldu: "Beyefendi, siz, Konya'da, Refah Partisi olarak 
seçimi kazandınız, ben orada belediyeye birtakım inşaatlar yaptım, bu inşaatların devamı da 
var, ihale edilecek. Eğer bu ihaleleri bize verirseniz, sizin partinize ne isterseniz veririz." Tabiî, 
ben kendisine şunu söyledim: "Siz yanlış kapı çaldınız. Bizim partimizde bu tip uygulama ol
maz. Eğer Konya Belediyesinden bir hakkınızı alamıyorsanız hemen telefon edeyim, görüşe
yim; hakkınızı almak için size yardımcı olurum; ama biz, bir usulsüzlüğe vasıta olamayız." 
Maalesef, biz bunu ANAP döneminde çok yaygın yaşadık ve bu her seviyede Türkiye'de ya
şandı. Şimdi, tabiî SHP ve DYP de aynı yoldan gidiyorlar; parti teşkilatlarındaki kişiler, KİT'
lerin yönetim kurullarına getiriliyor. Arkadaşımız, uzun uzun anlattılar, -ERDEMİR, (Ereğli 
Demir-Çelik Tesisleri) 5 milyar dolar, aşağı yukarı 30-40 trilyon değerinde bir tesistir ve birkaç 
milyar dolarlık da yeni ihaleleri ye yeni tevsiatı var, yassı hadde mamulleri imal eden bir tesis; 
buranın yönetim kuruluna Ereğli'deki SHP ve DYP'nin ilçe başkanlarının getirildiğini görü
yoruz. Bunlar fevkalade yanlış şeylerdir. Bu seviyede bir KİT yönetimine, herhalde bilgisiyle 
tecrübesiyle ve çalışmalarıyla faydalı olacak kimselerin getirilmesi gerekir; ama bu yapılmıyor. 
Tabiî geçmişte bu millet, bu tür partizanlıkları çok daha geniş gördü. 1950 öncesi, Cumhuriyet 
Halk Partisinin diktatörlüğü döneminde valilerin CHP'nin il başkanı olduğu dönemleri de gördü 
ve 1950'de kendini ondan kurtardı; ama maalesef, giderek, o istikamete doğru, daha partizan 
bir politikaya doğru yöneldiğimizi görüyoruz. Tabiî, bu, Türkiye'nin hayrına olmayacaktır. 
1978-1979'da Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı döneminde acıyla müşahade etmişizdir, aynı 
şekilde fevkalade partizanca idareye yaklaşılmış, idare felç edilmiş, Sayın Ecevit ve değerli ba
kanları âdeta icrada elleri kolları bağlanmış ve neticede de büyük bir iflasla karşı karşıya kat
mış, başarısızlığa uğramıştır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — 1973'te de MSP yaptı. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — 1973'te değil, 1974'tedir söylemek istediğiniz, ben düzel

teyim. . ' ; 
AHMET SAYIN (Burdur) — 1973-1975. 
CEV\T AYHAN (Devamla) — Bunları şunun için söylüyorum muhterem arkadaşlar: \anlış 

politikalar, ehliyetsiz kadrolar ve partizanlığın neticesi iflastır. Şüphesiz, bunu ANAP 8 yıl yaptı, 
başkaları da yaptı; ama siz de yaparsanız şunu ifade edeyim ki, Türkiye'nin artık bunu taşıya
cak takati kalmamıştır, imkânları kalmamıştır. İktidar olarak size düşen, geçmişte kurutulmuş 
olan imkânları yeşertecek, canlandıracak, üretimi geliştirecek, insana şevk verecek, kararlılık
la kalkınmayı ve gelişmeyi milletimize tekrar yol olarak gösterip benimsetecek olan bir idarî 
tavır ortaya koymaya mecbursunuz. Türkiye'nin şartları bunu mecbur etmektedir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanı, değerli bir mühendis kardeşimizdir. Kendisinin başarılı olması
nı dileriz; ancak, başarının şartı, partizanlıktan uzak bir politika izlemektir, işi ehline vermek
tir; güvenilir, bilgili, kabiliyetli kadrolarla Türkiye'nin sanayi meselelerini çözmektir; Türkiye'
nin sanayi meselelerini tespit etmek, çözmek, onları başarılı kılmak ve sanayileşmenin hızlan
dırılmasını sağlamaktır. 
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Değerli arkadaşlar, Sanayi ve Ticaret Bakanımızın, değerli meslektaşımızın önündeki me
seleler nedir, şöyle bir bakıyorum: önce, milletimizin durumuna bakmakta fayda vardır. Mil
letimizin geliri az, yetmiyor. Bugün, asgarî ücret 500 bin liradır; yani, hesaplarsanız, 120 mar
ka tekabül eder. Bugün, Almanya'da çöp toplayan bir Türk işçisi 3 bin mark alabilmektedir. 
Ama Türkiye'de milyonlarca insan, 120 marka çalışabilmek için bakanların,, milletvekillerinin, 
il başkanlarının, ilçe başkanlarının kapılarını aşındırmaktadır. Dün ANAP'lı arkadaşların ka
pılarını aşındırmakta idi, bugün de sizin iktidarınızın kapılarını aşındırmaktadır. Bu tablo de
ğişmedikçe, gelen, kim olursa olsun, durumu değiştiremeyecektir, işsizlik çoktur. Bakın seçim 
gezilerim sırasında, Manisa bölgesinde^ Akhisar'da -yerini de söyleyeyim- Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinden petrol mühendisi olarak mezun olmuş -ki, Orta Doğu memleketimizin fevka
lade yetenekli mühendis yetiştiren üniversitelerinden biridir- bir kişiyi tütün tarlasında baba
sıyla beraber traktör üzerinde çalışırken gördüm, iki yıldır işsizi. Bunu mübalağa olsun diye 
söylemiyorum, geçenlerde basına da yansıdı, bugün Türkiye'de aşağı yukarı 10 binin üzerinde 
üniversite mezunu işsizdir, iktidar olduğunuz için, sizlere de, iş nedeniyle çok gelen vardır, bi
liyorum, şunu ifade edeyim, bugün mühendis arkadaşların, hukukçu arkadaşların bazıları in
şaatlarda amelelik yapmaktadırlar. Evet, işin kötüsü yoktur; ama, bir insan, eğer inşaatta ame
lelik yapacaksa onu onbeş sene, yirmi sene okutup, milyarlarca lira harcamanın da manası yoktur. 
Niye bunları söylüyorum?.. Memleketin tablolarıdır bunlar. 

Gene, Türkiye'de millî gelire bakıyoruz: 60 milyonluk Türkiye'nin OECD istatistiklerine 
göre 110 milyar dolar yıllık millî geliri var. Buna karşılık Batı Almanya'nın nüfusu 60 milyon
dur, 1,5 trilyon dolar millî geliri vardır, Türkiye'nin aşağı yukarı onbeş misli; Japonya'nın 3 

. trilyon dolar millî geliri var; ispanya'nın, -iç harp geçirmiş, felakete uğramış olmasına rağmen-
480 milyar dolar millî geliri var. Fert başına millî gelir Türkiye'de ortalama 1 990 dolar iken, 
Almanya'da ve Japonya'da 24 bin dolardır. 

Çağ atladık dediğimiz Türkiye'de ihracat rakamları 13 milyar dolar iken, Almanya'da 391 
milyar dolar, Japonya'da 280 milyar dolardır. Neden bu tablo böyledir? Bu tablo, bizim sana
yileşmeye önem vermediğimizden böyledir, işte, değerli Sanayi Bakanımızın önündeki temel 
meseleler bunlardır. Bakın, 1977 yılında sabit sermaye yatırımlarının yüzde 30'u imalat sana
yiine ayrılmışken, bu 1989-1990'da yüzde 13,5'e düşmüş bulunmaktadır; tasarruflar ve kay
naklar başka sektörlere kaydırılmıştır. 

Şimdi, bu tablo nasıl değişecek, bu tabloda düzeltilmesi gereken birtakım hususlar neler
dir, onlara bakalım. Hükümetinizin getirdiği teşvik politikalarına bakıyorum; araştırma ve çevre 
kirliliğiyle ilgili yatırımlarda teşvik sınırı 250 milyon lira; kalkınmada öncelikli yörelerde, ser
best bölgelerde, turizm, konfeksiyon ve tevsii modernizasyon yatırımlarında teşvik sınırı 1 mil
yar lira, diğer yöre ve yatırım konularında ise, 5 milyar liralık yatırım sınırları var. Bu sınırlar 
bilhassa tevsii ve modernizasyon yatırımları için yüksektir. Bugün, Türkiye'nin önündeki me
selelerden birisi de -Değerli teknik kadrodaki arkadaşlarımız meseleyi daha yakın bilirler ve 
daha iyi değerlendirirler- şudur: Bugün Türkiye'de sanayi, imalat teknolojisi geri kalmıştır, tez
gâhlar geridir. Dünyada imalat teknolojisi çok süratli gelişmektedir. Bilhassa makine imalat 
sanayiinde bilgisayarlı tezgâhlar ve nümerik kontrollü tezgâhlarla fevkalade ileri teknolojiler 
uygulanmaktadır. Türkiye'de yeni yatırımlara, paralel olarak, mevcut sanayiin de modernize 
edilmesi, tezgâh değişikliği yapılması için daha küçük yatırım birimlerini de teşvik edecek işi, 

- kolaylaştıracak bir anlayışın sanayileşme politikasının merkezine oturtulması gerekmektedir. , 
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Yine bugün, sanayiin yatırım finansmanında darboğaz vardır. Bugün, teşvikli yatırımları 
sorduğunuz zaman, sadece faiz maliyeti yüzde 60 ila yüzde 90 arasındadır. Bu faiz oranlarıyla 
kimsenin yatırım yapması mümkün değildir, sanayi yatırımı yapması mümkün değildir. Zaten, 
bir sanayi tesisi iki üç senede tamamlanır ve üretime geçer. Siz, o dönemde zaten aldığınız kre
diyi fazlasıyla geriye faiz olarak ödemeye mecbursunuz. O nedenle, böyle bir yapıdan bir sana
yileşmede çıkmaz. Netice, tabiî enflasyonun ve faizlerin düşmesine gelip dayanmaktadır. Bu, 
işletme kredilerinde ise, yüzde 120 ila yüzde 150 arasında değişmektedir ki, bu kredilere kolu
nu kaptıranların, gövdesiyle beraber batmaması mümkün değildir. Nitekim, hepimiz kendi çev
relerimizde elli yıllık, altmış yıllık pek değerli firmaların şu veya bu şekilde krediye bulaşmışsa 
süratle battığını görmekteyiz. ' 

Türkiye'de, ithalat istikrarsızlığı vardır; inşallah, bu, düzene sokulacaktır. Bakın, bir nu
mune vereyim size: Otomobil sanayiinde, 1988 yılında 573 milyon 1989 yılında 512 milyon do
larlık ithalat yapılmış, 1990 yılında ise, yüzde 270'Iik bir artışla 1 milyar 378 milyon dolarlık 
ithalat yapılmıştır, Böyle istikrarsız olan, her gün fonları ve gümrükleri değişen bir ülkede kimse 
sanayici olmaz, sanayie yatırım yapamaz; zira, önündeki dönemi planlaması mümkün değil
dir, güvenli bir şekilde bir programa girmesi mümkün değildir, o riskin altına girmesi müm
kün değildir; mutlaka sanayileşmede ithalatın istikrar içinde belli bir düzen içinde eğer liberas
yona gidilecekse gidilmesi ve çok önceden takvimlerin ortaya konulması gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, sanayileşmemizin diğer bir engeli de, sıkıntısı da, ihracatı caydırıcı 
uygulamalardır. Bu, bilhassa Destekleme ve Fiyat istikrar Fonunda sık sık yapılan değişiklik
ler, ihracata uygulanan birtakım teşvik primlerinde sık sık yapılan değişiklikler yine sanayici 
ihracatçının da ihracata dönük uzun vadeli yatırımları planlamasını caydırmaktadır. 

KİT'lerin verimli hale getirilmesi, değerli Sanayi Bakanımızın önündeki diğer bir mesele
dir. Evet, biz bunları bugün tenkit için söylemiyoruz, genel olarak tavsiyeler meyanında söylü
yoruz; ancak, önümüzdeki aylarda bunları huzurunuza tenkit olarak getireceğimizi de şimdi
den ifade etmekte fayda görürüm. Zira, siz yedi aylık bir hükümetsiniz, ANAP'ın KİT'leri 
ne hale getirdiğini bugün görüyoruz; ama siz nereye götüreceksiniz, onları da önümüzdeki ay
larda peyderpey göreceğiz. Eğer bu partizan yaklaşım içinde KİT'leri yönetmeye kalkarsanız, 
bu batağın içinde, ANAP'ın boğulduğu gibi, Doğru Yol-SHP İktidarı da boğulacaktır; bun
dan endişeniz olmasın. 

Tabiî, KİT'lerde bugün modernizasyon ihtiyacı vardır,, ileri teknolojiye geçme ihtiyacı var
dır. Bakın, Anavatan Partisi, sekiz yıl "KİT'leri satacağım" dedi, satamadı. Siz de, yine yıllar 
geçireceksiniz, bunların birçoğunu satamayacaksınız. Belki çimento sanayii gibi, Sümerbank'-
ın birtakım tesisleri gibi, küçük bazı tesisleri satabilirsiniz; ama bir demir-çeliği, bir PETKİM'i, 
bir. petrol sanayiini, büyük tesisleri satmanız zordur. Eğer memleketi bütünüyle yabancılara 
satmayacaksak, bunları da iç piyasada pazarlamayı düşünüyorsak, bunların kısa zamanda sa
tışı mümkün değildir. Bu sermaye birikimi bugün özel sektörde de yoktur. Bunları satacaksak 
dahi, verimli hale getirip, üretici hale getirip, kâr eder hale getirip bu şekilde, hisse senetlerinin 
Sermaye Piyasası Kurulunda tedricen halka pazarlanarak satılmasında da fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, Türkiye'nin sanayileşmesindeki bir diğer mesele de şudur: Tür
kiye'nin İç Anadolusu, Doğu Anadolusu, hatta Karadenizi, Güneydoğu Anadolusu boşalıyor; 
Türkiye âdeta, İç Anadolu'su ve Doğu Anadolusu batıya doğru; Bursa'ya, İstanbul'a, İzmir'e, 
bu bölgelere doğru yığılıyor. Eğer biz İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya yatırımla, istihdam 
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imkânlarını götüren birtakım projelerle uzanmazsak, memleketin yarısını boşaltmış olacağız. 
Bunun da ileride doğuracağı sosyal, iktisadî ve politik sıkıntıları, tahmin ederim, bugünden 
görmek, düşünmek mümkündür. Eğer bu bölgelere yatırım götüreceksek, mutlaka bu bölgele
re, şu veya bu statü altında olması mühim değil; ama devletin öncülüğünde, kolaylaştırıcı, bel
ki başlangıçta devletin kurup bilahara tedricen çevre halkına ve müteşebbislere devredeceği ye
ni modeller geliştirmeye mecburuz. Aksi takdirde, Anavatan Partisinin sekiz yıldan beri "biz, 
bu gerice yörelere her türlü teşviki veriyoruz" demesine rağmen, bütün iyi niyetlerine rağmen, 
maalesef, bugün, bahsettiğim bölgeler fakirdir, işsizdir, geri kalmıştır ve batıya doğru göç için 
zorlanmaktadır ve göç de devam etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, Türkiye'nin sanayileşmesinde bir temel mesele de makine imalat 
sanayii ve elektronik sanayiindeki gelişmedir. Bakın, Türkiye, yıllardan beri sanayileşme gay
reti içindedir. Size bir misal vereyim; bugün tekstil sanayimiz onbeş - yirmi yıllık bir dönemde 
kurulmuştur; hatta, 1950-1960 arasında büyük ölçüde devlet sektörü, 1960'tan ve bilhassa 
1970'ten sonra da özel sektörün gelişip taazzuv ettiği bir sahadır; bugün ihracatın üçte birini 
teşkil etmekte, 3,5-4 milyar dolar mertebesinde Türkiye'ye döviz temin etmektedir. Ancak, bu 
sanayi bugün demode hale gelmiştir. Bu sanayide yeni teknolojiler, daha süratli üretim, daha 
hassas kalitede üretim sebebiyle bu yatırımların yenilenmesi gerekmektedir. 

Bunları niçin söylüyorum; bunları yenilemeye kalktığınız zaman, bugün 7-8 milyar dolar 
mertebesinde makine ithal etmeye mecbursunuz. Bunları şunun için söylüyorum: Çok süratli 
şekilde, Türkiye'de makine imalat sanayiini, yatırımların temeli olan ve bir dönemde "fabrika 
yapan fabrikalar" diye siyasî literatüre de girmiş olan bir sahayı mutlaka doldurmamız, yatı
rımlarını kendi ürettiği makinelerle yapabilecek bir teknolojik seviyeye süratle ulaşmamız ge
rekmektedir. Aksi takdirde, diğer sahalarda; ulaşımda olduğu gibi, imalat sanayiinde de her 
değişen teknoloji, gelişen teknoloji Türkiye kaynaklarının milyarlarca dolar mertebesinde dı
şarıya akıtılmasına sebep olacaktır. 

Tabiî, yine bunların arasında savunma sanayii de Türkiye'nin temel meselelerinden biri
dir. Savunma sanayiine sahip olmayan bir ülkenin kendini savunması mümkün değildir, ayak
ta durması da mümkün değildir. Olmadığı zaman da Çekiç Gücün kucağına düşmeye mah
kûm hale gelirsiniz, olmadığı takdirde Alman ambargosu da sizi tuşa getirir, Amerikan am
bargosu da sizi tuşa getirir ve dış politikayı da, iç politikayı da size istediği gibi empoze eder 
ve sizi istediği gibi kullanır. Bu da süratle el atılması gereken bir husustur. 

Şimdi, bugün, sanayimiizin mustarip olduğu, sanayicilerimizin mustarip olduğu, esnafı
mızın da mustarip olduğu bir temel meseleyi arz etmek istiyorum; bu da, enflasyon sebebiyle 
esnafın ve sanayicinin sermayelerinin erimesidir. Bakın, vergi kanunlarıyla ilgili birtakım ha
zırlıkların yapıldığı ifade edildi; ama, yedi sekiz aylık bir hükümet olmasına rağmen, bugün, 
enflasyona karşı işletmeleri, sanayii ve esnafı koruyacak olan bir tedbir getirilmedi. Bugün, 
esnaf ve sanayicinin enflasyon sebebiyle sermayesi erimekte, haksız vergiye muhatap olmakta
dır. Onu haksız vergi karşısında korumak için mutlaka sabit kıymetlerin yeniden değerlendiril
mesini sağlayan bir mekanizmanın, işletmelerin dönem varlıklarına da getirilmesi ve bu şekil
de işletmelerin hayatiyetini korumasına imkân verilmesi gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, biz, Refah Partisi olarak, bu Hükümette bu kararlılığı görmüyo
ruz. Refah Partisi olarak, bu Hükümetin partizan tavır içinden çıkıp, bu meseleleri halledecek 
olan temel politikalara yöneldiğini görmüyoruz ve maalesef bu Hükümet de geçmişte olduğu 
gibi, gününü gün etmekte ve bütün hedefi önümüzdeki dönemde binbir entrikalara başvura
rak, her türlü yolları deneyerek, her türlü ulufeleri dağıtarak kendisine seçim çıkarı sağlayacak 
olan bir yolda ilerlemektedir; ama ben şunu ifade edeyim ki, bu yol bugüne kadar kimseye 
fayda getirmemiştir, bu yol bu İktidara da fayda getirmeyecektir. Faydalı olan yol, hayırlı olan 
yol, millete kalıcı olan hizmetleri yapacak istikamette projeleri, meseleleri getirmek, Meclisin 
de desteğini alarak bu icratta bulunmaktır. 
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Bu anlayışla Sanayi Bakanlığıyla ilgili olan bu uygulamaları tasvip etmediğimizi belirtir, 
hepinize saygılarımı ve hürmetlerimi sunarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sanayi Bakanı Sayın Tahir Köse; buyurun efendim. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
SANAYt VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya)— Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bugün, diğer arkadaşlarım da değindiler, gensoru ciddî bir denetim mekanizmasıdır. Böyle, 

asılsız, mesnetsiz, hiçbir dayanağı olmayan gensoru önergesi vermek, ANAP'ın, muhalefeti 
de beceremeyeceğini ortaya koydu. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bugün, bu söylenen sözlere bir cevap vermek istiyorum. Sayın Selçuk Maruflu, gübre iha
lesiyle ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda bir konuşma yaptı..Orada bunu cevaplandır
dım; hatta kendisine dedim ki, gider oturursun TÜGSAŞ'a, ihale rakamlarina bakarsın, devle
tin kârı mı var, zararı mı var, ondan sonra söylersin. Bunu yapmayıp, altı ay sonra aynı konu
yu getirip... İnşallah bir altı ay sonra aynı ihaleyi bir daha getirmezler, onu da temenni ediyo
rum; fakat, bunları Yüce Mecliste bir daha gündeme getireyim. 

Nedir TÜGSAŞ'ın ihalesi?.. Göreve geldiğimde bir ihale açılıyor, 1 milyon 600 bin tonluk 
gübre ihalesi. Bu ihale bir parçada yapıldığı zaman Türkiye'de sayılı firma ihaleye giriyor. Bu 
kadar büyük kapasite olunca sayılı firma ihaleye giriyor. Daha önceki Hükümete güvenmedi
ğimiz için, göreve gelir gelmez bir tek TÜGSAŞ'la değil, tüm kurumlardaki ihaleleri iptal et
tim ve ondan sonra da başlarına güvenilir insanları koyduğum yerleri, biçer birer serbest bırak
tım. TÜGSAŞ da bunlardan birisi. 

MUSTAFA PARLAK (Rize) — Laf mı yani? 
SANAYt VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Laf tabiî, Laf 

tabiî... Şimdi göreceksin. 
Güvenmiyorum... Neden güvenmiyorum?.. Bir sene evvelki ihaleyi de söyleyeceğim. 1 milyon 

600 bin ton ihale tek başına bir bütün olarak çıkarılmış ve ihaleye de üç firma giriyordu... 
MUSTAFA PARLAK (Rize) — Her yeni gelen idare eskisini görevden alsın... Olur mu 

böyle şey?!. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Canım, dinle, 

biz sizi dinledik, sen de dinle. . 
Arkadaşımız göreve geldikten sonra, ihale kararı üzerine, katılımın artırılması için parça

lanarak ihaleye çıkarılması diye bir not düştU. Gazetedeki kısımlardan işinize geleni alıp, işini
ze gelmeyeni almamakla hiçbir şey olmaz, onu yazan gazetelerin hepsi i birkaç gün sonra yaz
dıklarını tekzip ettiler ve arkadaşımız Tempo dergisinde de kapak oldu. Ondan sonra ihale dört 
parçaya bölündü. Bu dört parçaya bölündükten sonra da katılım çok artırıldı ve netice ne ol
du : Neticede devlet bir sene evvelkine nazaran -enflasyona rağmen- 20 milyar lira kâr etti. 
(SHP sıralarından alkışlar) Akaryakıt iki misli olmuş, aynı ihaleden devlet 20 milyar lira kâr 
ediyor. Devletin kaybı bunun neresindedir?.. Gidin, oturun, bakın, söyleyin... 

İkincisi, Gemlik'teki ihaledir. Hâlâ aynı şeyi anlattım. Arkadaşımız yurt dışında da tahsil 
yapmış. Plan ve Bütçe Komisyonunda da anlattım. İhale paçal olarak yapılıyor. İçeride Gem
lik'te üç ayrı bölgede üç ayrı grupta ihale var, yani örneğin Ankara, İstanbul, İzmir'de bir grup : 
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli bir grup, bir başka beş şehir de bir grup oluyor. Bunlar, beşer be
şer gruplandınlıyor ve üç yerde de paçal olarak en düşük fiyatı verene ihale verildi. İçinden 
bir tek Ankara'yı seçip de, beş vilayet içinde Ankara ucuz fiyat veren firmaya verilmedi deme
nin mantıkla hiçbir alakası yok. Gidip bakınız, bunlar mesnetsiz şeylerdir. 

İkincisi, Gemlik'te yediğimiz yemek. Gemlik'e gitmişiz, devletin valisi yanımızda, beledi
ye başkanı yanımızda, müsteşar yanımızda, müsteşar yardımcısı yanımızdadır. Basında bun-
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lann hepsinin fotoğrafları var. Bu bir parti yemeği değil, bir şey değil. Bunu kalkıp da böyle 
söylemenin de hiçbir anlamı yok, hiçbir doğru tarafı da yok. 

Tabiî, bu gensoru vesilesiyle bizim söylememiz gerekli bir çok şeye de fırsat veriyorsunuz. 
İnşallah buna devam edersiniz; her devam ettiğinizde de biz yenilerini buluruz. 

Arkadaşlarım, birliklerin atamalarına geliyorum. Başarılı insanlarmış!.. Neresi başarılı?.. 
1903'te ANAP göreve geldiğinde 12 tane birliğin 172 milyar lira borcu varmış; bu yıla kadar 
3,5 trilyon lira tahkim yapılmış : Neticede, bugün, borç miktarı 12 trilyona ulaşmış. Ne kadar 
başarılı genel müdürleriniz varmış!.. 

TARİŞ'ten bahsettiniz. Bunları burada söylemek istemiyorum, çünkü bunlar yargıya da 
intikal etmiştir, öyle, tehdit falan etmedik ki; karısına Tarişbank'tan 1 milyar lira kredi aldığı 
için istifa etti. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Birliklere neden by-pass yaptık : Dört ayda bir genel müdürlüğü değiştiremezsem, tabiî 
ki, bir usul bulacağım. Onun hesabını da veririm, her şeyin hesabını da veririm. Tarım Satış 
Kooperatifleri Birlikleri Yasasında benim kadro ihdas etme yetkim var. Kadroyu da ihdas et
tim, genel müdürü de kursa çağırdım. Atamayı yapamadığım için bunu yaptım; doğrudur. Suçsa 
suç; doğrudur. Kadroyu ihdas ettim, genel müdürü de buraya çağırdım, vekaleti de ona ver
dim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

ÇİTOSAN konusuna geliyorum. Bir yolsuzluk daha anlatayım da dinleyiniz arkadaşlar. 
Veremeyeceğim hiçbir hesap yoktur... 

TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Devleti hukuka göre idareye mecbursun. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHlR KÖSE (Devamla) — Hukuka göre, 

hukuk bana vermiş mi genel müdür yardımcısını atama yetkisini; vermiş... Atadım... Eskisini 
de kursa çağırdım. 

TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Sayın Bakan, bu cevap mı şimdi?.. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Eğer suçsa suç... 
TUNCA TOSKAY (istanbul) — "Suçsa suç" diyorsun, bu cevap mı? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Arkadaşlar, 

dinleyiniz, ÇİTOSAN'a geliyorum. Çimento Sanayiinin bir tane yönetim kurulu üyesi vardır. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Arkadaşlar, dinleyiniz, hepsine sıra gelecektir. ÇİTOSAN yö
netim kurulu üyesinin bir tane de oğlu var, hayatta hiç iş yapmamış. Bu genel müdürü görev
den dört aydır alamıyorum. Ancak, geçen hafta, bir profesörü atadım, beş ay sonra. Dinleyin, 
neler yapmış : Bu yönetim kurulu üyesinin 20 yaşında bir oğlu var, hayatta i§ yapmamış. Bir 
klinker ihracı anlaşması yapılıyor ve aradan epeyce bir zaman geçtikten sonra, aralık ayında, 
komisyon için ek mukavele yapılıyor. Yani, doğru şeylere hak verin; bu büyüklüktür, küçül-
mezsiniz. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Keşke yapsanız da biz de hak versek. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Anlatıyorum 

işte. 
Mukavele yapıldığı zaman, komisyon işi yok; ek mukavele yapılıyor, ek mukavele komis

yon için yapılıyor. Ek mukavele, teknik meseleler için yapılır, komisyon için ek mukavele yapıl
maz. Bu mukavele aralık ayında yapılıyor; aradan sekiz ay geçiyor 22 Ağustosta -o komisyon 
mukavelesi işinde de bu yönetim kurulu üyesinin oğlu var- o komisyon verilecek çocuk -çocuk 
diyorum, 20 yaşında- şirket kuruyor. 22 ağustostan sekiz gün sonra da 356 milyon lira komis-
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Von alıyor, bir tane fatura kesiyor ve şirketi kapatıyor. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Bu 
genel müdürü beş ay sonra alabildim?! 

İkincisi, zatı âlinizin söylediği, İGSAŞ Genel Müdürü... Şimdi, 530 307 liralık gübreyi 
14.1.1988 tarihinde, destekleme kararnamesine aykırı olarak, hayalî faturalar, yalan beyanlar
la, devletin oluşturduğu Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası İzmit Şubesine verdikleri, yalan beyanı içeren yazı ve ekler aracılığıyla da tespit edildi. 
Adam, hayalî isme fatura kesiyor, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan da İGSAŞ'a 503 mil
yon lira alıyor. Namuslu adam?! Kamu yararına olmayan derneklere... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Kim bu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — İGSAŞ Genel 

Müdürü. Bunu da beş ayda görevden aldım. Beş ay sonra Sayın Cindoruk imzaladı. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Kocaeli İdare Mahkemesinin kararı yok mu? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — O da idare 

mahkemesi değil, onu da yanlış biliyorsunuz. Soruşturma başladığı zaman, müfettişler, "bu 
arkadaşımızı Ankara'da görevlendirin, burada soruşturma esnasında durmasında fayda yok
tur, zararlıdır; çünkü, gece odasını açıp oradaki evrakları tahrif ediyor" dediler ve aldık An
kara'ya... Ne elini şey yapıyorsun Sayın Toskay, ben söylüyorum doğruları. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O komisyonlara bunlar da ortak da onun için pireleniyorlar. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Sayın Maruf-

Iu, lütfen dinlerseniz... İzah ediyorum... 
Müfettiş raporu üzerine, kendisini Ankara'da görevlendirdik, görevden almadık. İdare mah

kemesine gitti ve kazandı; idare mahkemesi -görevden alınmasını falan değil-Ankara'da görev
lendirilmesini durdurdu ve göreve geri getirdik, doğrudur; bir gün sonra da soruşturma sonuç
landı, görevden aldık. Mesele budur. Hepsi müfettiş raporlarıyla sabittir. 

İkincisi, kamu yararına çalışan derneklerden olmayan bir derneğe, bu adam, yönetim ku
rulunun bilgisi olmadan 609 miyon lira bağış yapıyor. (SHP ve DYP sıralarından, "hangi 
dernek" sesleri) Körfez Güney Mahallesi Cami Yaptırma Derneği. İGSAŞ'la ilgili söylediği
miz de bu. 

Gelelim kadroya. Başarılı genel müdür (?!) TARİŞ'in kadrosunu 7 000'den 3 500'e düşür
müş?! Hiç öyle bir şey de yok. Yeni bir sistem gelişti, bu da -Çalışma Bakanımız da biliyor-
muvakkat işçi çalıştırma. İşçilerin yarısını çıkarıp muvakkat çalıştırma tekniği; işçi sayısı 8 000 
yine; ama bu partizanlığın en büyük örneği Çukobirlik'te; sadece ekim ayında 500 kişi alınmış. 

SABRİ YAVUZ (Kırşehir) — Seçim öncesi. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Sadece ekim 

ayında, seçim öncesi, 500 kişi; isterseniz isimlerini de okurum burada. (ANAP sıralarından 
"gayret et" sesleri) Evet, gayret ediyorum tabiî, hepsini okuyorum ve bu fırsatı verdiğiniz için 
de teşekkür ediyorum ayrıca. 

Gelelim, meşhur Çukobirlik'e. Yeni genel müdür geldikten sonra, iplik üretimi 36 tondan 
42 tona çıktı; boya basma fabrikası haftada iki gün çalışıyordu, yedi gün çalışıyor. Ünlü bir 
Adanalı işadamı ne dedi biliyor musunuz? "Sayın Bakanım, buraya tedbir alın. Aracı koyma
dan, ben, hayatımda Çukobirlik'ten mal almadım" dedi. 

Devam ediyorum; Çukobirlik'te boya maddesinde tuz kullanılmaktadır. Çukobirlik Boya 
ve Basma Fabrikası kazan dairesinde kullanılan su tasfiye cihazlarının maksimum yumuşak 
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su üretim kapasitesi esas alındığında, 1990 ve 1991 yıllarında kullanılması gereken tuz miktarı 
3 milyon 649 bin kilo olması gerekirken 9 milyon 300 kilo kullanılmış!.. Arkadaşımız göreve 
gelir gelmez soruşturmayı başlattı. Çukobirlik'in bundan doğan zararı ise 1 milyar 147 milyon 
liradır. Bu fabrikaya tuz boşaltan kamyonların kantar fişlerini ve plaka numaralarını aldık. 
Tuz, Konya'dan geldiği için dün, Konya Emniyet Müdürüyle görüştüm. Çukobirlik'e hayalî tuz 
boşaltan kamyonların plakaları ne çıktı biliyor musunuz? 20 tanesi Mobilet!.. (DYP ve SHP 
sıralarından gülmeler) 20 tanesi traktör... Konya Emniyet Müdürü 13 tanesi için de "Konya 
Emniyeti daha bu plakaları vermedi, o harflere gelmedik" dedi. Plakalardan bazılarını oku
yorum; 42 SS 667, 42 YU 403... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — İsimleri yok mu bunların isimleri? 
SANAYt VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Evet, ikinci 

tuz işi... Hepsinin üzerine gidiyoruz, bütün mesele bu. Meselelerin üzerine en ciddî şekilde git
tiğimiz için bunlar böyle oluyor. Bunların sebebi de belli; ta ilk geldiğimizde Sayın Güler 1leri'-
nin haksız işleri olduğunda o zaman gazeteler, "yeni hedef Bakan Köse" diye yazmaya başla
dı. Neden?.. Üzerine gidiyorduk çünkü. Bütün mesele buydu.Bizde yanlış iş olmaz. En birinci 
varlığımız, dürüstlüğümüz, namusumuzdur ve tek taviz vermeyeceğimiz şey budur. (DYP ve 
SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Çukobirlik'e devam ediyorum. Siz hayatınızda bono ve çekin teminat olarak alındığını 
gördünüz mü? Sayın Kahveci, gördünüz mü? 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Onlar neler gördü, neler... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Kendisi mali

yeci olduğu için söylüyorum. Banka teminat mektubu alınır. Genelgemiz vardır, ipotek bile 
kabul edilmez. Bonoları okuyorum size : 400 milyon, 400 milyon, 2 milyar 400 milyon lira... 
Adanı 2 milyar 400 milyon liralık bono vermiş, malı almış, ödememiş ve 3 milyar 800 milyon 
lira da borcu var. Teminatı da bono ve bu bonolar muhasebede de değil, ticaret müdürünün 
kasasında duruyor, işte gayri ciddî müessesenin bir örneği daha... 

Diğer usulsüzlükler saymakla bitmeyecek. İşte, TARİŞ'in 8 milyar... Çukobirlik Genel Mü
dürüne 2 yıl hapis cezası. Yine, iki müfettişine de 2'şer yıl hapis cezası... Çukobirlik Genel 
Müdürü göreve başladığının ilk günü makamıma geldi ve "Sayın Bakanım beni buradan kurtar" 
dedi. Odasına giriyormuş, kapıyı da arkadan kilitliyormuş ve "ne yaparsanız yapın" diyor
muş!.. Bunlar, işte böyle başarılı genel müdürler örneği!.. 

Evet, yine, aynı tarihte, değişik firmaların birine 8 bin liraya iplik veriliyor, birine de defo
lu diye 1 500 liraya veriliyor. Aslında bu iplik defolu falan da değil. Bunların defolu olmadık
ları stoklardan da belli. 

Evet, "zarar ettirir" dediğiniz meşhur TÜGSAŞ'ta ihale böreğine limon sıkan adam... 
Arkadaşlar, bir de, şu firmaya 3 lira zararın oldu, 5 lira zararın oldu, 2 lira zararın oldu 

diye açık açık söyleyin. Yani, bunları somut olarak söyleyin. Bir kere biz şeffaf Hükümetiz, 
politikamız açık. Gelin, bakın, ikna olmazsanız ondan sonra söyleyin. Her şeyi dökeriz önü
nüze. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Atamalara gelince : Atadığımız arkadaşlarımızın hangisini söyleyeyim bilmem, çünkü, ge
tirdiğimiz insanların hepsi birbirinden nitelikli insanlar, örneğin; Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumuna getirdiğimiz ODTÜ'yü ikincilikle bitiren, bir arkadaşımız, Gübre Sanayiine getir
diğimiz yine öyle, ÇİTOSAN'a getirdiğimiz 1951 doğumlu bir profesör arkadaşımız ve adamın 
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Amerika'da eserleri var; Seka Genel Müdür Muavini yine öyle; TARİŞ'e getirdiğimiz, bir pro-
* fesör arkadaşımız, Antbirlik'e getirdiğimiz, ziraat doçenti arkadaşımız, Ankara'da Tiftik Bir-

lik'e getirdiğimiz yine bir Ziraat Mühendisi, doçent arkadaşımızdır. Bunların hepsinin nitelik
leri vardır. Hangisinin ne yüz kızartıcı tarafı varsa, ne beceriksizliği varsa, ne yanlışı varsa söy
leyin. Şu adamın şu durumu var diye niye söylemiyorsunuz? (SHP sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Onların yüz kızartıcı tarafı, ANAP'Iı olmamak. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Sayın Ergü-

der burada mı, bilmiyorum. Sayın Ergüder soru soruyor : "Müşavirliklere niye..." Ben daha 
bir tane müşavir atamadım. Atadığımız müşavirler, görevden aldığımız genel müdürler ile ge
nel müdür muavinleridir, Oysa, eski dönemlere bakıyorum; lise mezunu müşavirler var, ticaret 
lisesi müşavirler var. Allah'a şükür ki bizde böyle bir şey yok. 

Sayın Maruflu kalkıyor, eşimin işe girdiğini söylüyor. Benim eşim sekiz yıllık avukattır. 
Bürosunu doğum yaparken kapattık ve ben bakan olduktan sonra da açmadık; açsaydık iş de 
yapardı. Oniki yıldır sürdürdüğüm işimi de, dedikodular olmasın diye bu ay tasfiye ediyorum. 
Eşimin yaptığı iş de sıradan bir avukatlıktır; genel müdürlük, bilmem nelik değil. Sekiz avukat 
bir odada çalışıyorlar. Sabahın 08.00'inde adliyeye gidiyor, normal avukat gibi sıraya girip iş 
takip ediyor; öyle, çalışmadan para almıyor. Bunun ayıplanacak bir tarafının olduğunu da san
mıyorum. Bir genel müdür veya müsteşar yapmadık. 

Şimdi, elimde, bir KİT ile ilgili belge var; seçim kaybeden belediye başkanlarından otuz 
tanesi, hâlâ, bir KİT'te danışma kurulu üyesi ve göreve gelmeden de para alıyorlar. Bunların 
hepsi de ANAP'Iı. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sevgili arkadaşlar, gensoru gibi ciddî bir işlemin daha ciddiyetle yapılmasını rica ediyo
rum. Böyle asılsız işlerle gensoru önergesi vermek olmaz. Yoksa, ANAP'ın Merkez Karar Or
ganı gibi Grup Yönetiminde de değişiklik gündeme gelebilir. 

Tekrar ediyorum. Bizim veremeyeceğimiz hesap yoktur. Her işimiz dürüstlükledir, namus
lulukladır. Bundan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz, vermemeye de çalışacağız. Doğruluk, her 
zaman bizim en büyük hazinemizdir. Gayet açıklıkla söylüyorum; hepiniz, her duyduğunuz 
konuda bakanlığıma gelin, tüm belgeleri önünüze sermeye hazırım; ne zaman arzu ederseniz, 
duyduğunuz hangi konu olursa olsun. (SHP sıralarından alkışlar) 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Siki bulabilirsek... ; 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Bulursunuz. 
Ben her gün 13.00 ila 15.00 arasında vatandaş kabul ediyorum. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Geliyoruz özellikle. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Buyurun, bu

yurun. Burada çıkar, söylersin; "Bakan, böyle dedin; ama geldik, seni bulamadık" dersin, öyle 
kuru kalabalık, kuru laf olmasın arkadaşlar. 

Sayın Cevat Ayhan'a da, yaptığı güzel konuşmadan dolayı teşekkür ediyorum. Kendisini 
her zaman takdir etmişimdir. Yapıcı konuşmalar yapmıştır, teşekkür ediyorum, önerilerini dik
katle dinledim. İyiniyetle çalışıyoruz. İnşallah yüz akıyla çalışmalarımızı tamamlarız. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse. 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınıp alın

maması hususundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması hususunu oylarıriıza sunuyorum : 
Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

2. — Ankara Milletvekili Mehmet Budak ve 27 arkadaşının, göreve geldiği günden beri millî kül
türümüzü tahrip edici davranışlarda bulunduğu, bütçe ve fon kaynaklarını usulsüz ve keyfî sarf ederek 
devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar hakkında gensoru açılmasına iliş
kin önergesi (11/4) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 27.5.1992 tarihli 81 inci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
2 nci sıradaki (11/4) esas numaralı, Ankara Milletvekili Mehmet Nedim Budak ve 27 arkadaşı
nın, göreve geldiği günden beri millî kültürümüzü tahrip edici davranışlarda bulunduğu, bütçe 
ve fon kaynaklarını usulsüz ve keyfî sarf ederek devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Kültür Baka
nı Durmuş Fikri Sağlar hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddesi uyarınca 
bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaması hususundaki görüşme
lere başlıyoruz. 

Hükümet?!. Burada. 
Gensoru önergesi bastırılıp, 27.5.1992 tarihli 81 inci Birleşimde sayın üyelere dağıtılmıştı. 
Önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1. Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar, göreve geldiği günden beri devleti ve kültürüniüzü 

tahrip edici beyanat ve icraatlarıyla, gerek basınımızda, gerekse kamuoyunda büyük eleştirile
re konu olmaktadır. 

Başta; Kültür Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
olmak üzere, Anayasa ve kanunlar ile Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında belirtilen devletin 
kültür politikasının olamayacağını "Devletin kültür politikası yoktur" şeklinde beyanatlarla 
ileri sürerek açıkça Anayasayı ve kanunları ihlal etmektedir. 

2. Kültür Bakanı, Bakanlığa gelir gelmez uyguladığı önyargılı icraatlarla Anayasada ifa
de edilen sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlar içerisine girerek devleti 
tahrip etmiştir. Dürüst, çalışkan, hiçbir siyasî yönü ve maksadı bulunmayan Bakanlık memur
larını, özlük haklarını hiçe sayarak, mükteseplerine uygun olmayan hatta mükteseplerinin al
tında görevlere atamış, aileleri parçalayarak sürgün etmiştir. Böylece, Anayasada öngörülen 
ailenin korunması hükmünü de ihlal etmiştir. 

Gerekçe olarak da, Hükümet Programındaki vaadlerini yerine getirdiklerini ifade etmiş
tir. Bu bir skandaldir. Cumhuriyet tarihinde ve hiçbir hukuk devletinde bu kadar haksız gerek
çelerle memur kıyımı yapıldığı görülmemiştir. Yapılan işlemlerin tamamı Anayasa ve kanunla
ra aykırı olduğu gibi, Sayın Başbakanın 1992/1 sayılı genelgesine de aykırıdır. 

3. Fikri Sağlar, 27 etnik kültürü geliştirici bir kültür politikası uygulayacağını ilan etmiş 
ve Bakanlığın Halk Kültürünü Araştırma Dairesinin adını Halk Kültürlerini Araştırma ve Ge
liştirme Genel Müdürlüğüne çevirerek, açıkça Anayasaya, kanunlara, diğer ilgili mevzuat ve 
Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı bir şekilde, bütün Cumhuriyet tarihi boyunca devletin 
yürütegelmekte olduğu tek milletli, tek halklı, millî kültür politikasından sapmıştır. Bu, bü
tünleştirici değil; bölücü bir politikadır. 

4. Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar, devletin, emrine verdiği bütçe ve fon kaynaklarını 
usulsüz olarak ve kamunun haklarını gözetmeden kullanmış, keyfî harcamalar ve usulsüz kay
nak aktarmalarıyla devleti zarara uğratmıştır. Bu cümleden olmak üzere; 
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a) Emrinde olan Sinema ve Müzik Eserlerini Destekleme Fonundan, yetkili komisyon 
kararı olmaksızın, resen; İstanbul Kültür ve Sanat Vakfına 750 milyon TL. Ankara Dünya Kit
le İletişim Araçları Vakfına 350 milyon TL. aktarmıştır. 

b) Bakanlığın yayımlamakta olduğu Millî Kültür ve Gençliğin Sesi dergilerinin Aralık 
1991 sayılarını matbaalarda basılmakta iken durdurmuş; devlet, sözleşme gereği, işin yapılan 
kısımlarının bedelini ödemek zorunda kalmıştır. Fikri Sağlar bu iki dergi İçin devleti 43 956 
600 TL. zarara uğratmıştır. 

c) Bakanlığın, katılması planlanan ve Bakanlığın "Kültür 92" adlı kitapçığı ile Plan ve 
Bütçe Komisyonunda iştirak edileceği bildirilen milletlerarası kitap fuarlarına şu güne kadar 
iştirak edilmediği halde, Bakanlık bir pazarlama şirketinden, bu fuarlara götürülmek için, 
125 538 000 TL. kıymetinde kitap satın almıştır. Bu mubayaa Bütçe Kanununun tahsis amacı
na da uygun değildir. 

d) Kültür Bakanı, Kütüphaneler Haftası münasebetiyle TV ve basına 2,5 milyar TL.'yi 
bulan reklamlar vermiş, yapılan harcamaların usulüne uygun herhangi bir evrakı yoktur. 

e) Fikri Sağlar, Bütçe Kanununun Bakanlık tarafından üniversitelere yaptırılacak halk 
kültürü araştırmaları için tahsis ettiği Transferler Harcama Kaleminden 500 milyon TL.'yi pa
ranın bütçedeki tahsis amacına aykırı olarak, içinde şahsının imaj araştırması da bulunan ka
muoyu araştırmalarına (PİAR) aktarmıştır. 

f) ABD'nin Menfis şehrinde açılan Osmanlı Saray Hayatının İhtişamı Sergisi, Bakan ta
rafından tam bir turistik geziye dönüştürülmüş, Menfis Belediyesi 31 kişiyi 2 gün misafir ede
ceğini bildirdiği halde, 215 kişiye 11 gün seyahat ettirilmiştir. Ayrıca, devletin, usulüne göre 
tahsis ettiği ödeneklerin dışında, Başbakanlık Tanıtma Fonu hesabından 10 bin dolar, Bakan
lık Döner Sermaye İşletmeleri hesabından 4 bin dolar açıktan alınarak götürülmüş, bu meb
lağların bir bölümü de Amerika'da keyfî bir şekilde harcanmıştır. 

g) Sayın Kültür Bakanı Fikri Sağlar, bir kısmının bütçede ödeneği bulunmamasına, bir 
kısmının ödeneğinin Yüksek Planlama Kurulu kararıyla belli bi maksada tahsis edilmesine, 
bir kısmının arsası bir kısmının projesi bulunmamasına rağmen, 4'ü kendi seçim bölgesi ilçe
leri olmak üzere 16 adet kültür merkezi inşaatının ihalesini Resmî Gazetede ilan ettirmiş, 
DPT'den yatırım müsaadesi alınmadan ilan edilen bu ihaleler usulsüzdür ve belki de Cumhu
riyet tarihinin en büyük gafıdır. 

Bütün bu sebepten dolayı, Kültür Bakanı Fikri Sağlar hakkında Anayasanın 99 uncu ve 
İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Budak 
(Ankara) ve arkadaşları ' 

BAŞKAN — Bu görüşmede de, önce önerge sahiplerinden biri, sonra siyasî parti grupları 
adına birer sayın milletvekili ve en sonra da ilgili bakan konuşacaklardır. 

Konuşma süreleri, önerge sahibi için 10 dakika, ilgili bakan ve gruplar için 20'şer dakikadır. 

Önerge sahibi milletvekillerinden Sayın Budak, grup adına da siz mi konuşacaksınız? 

MEHMET BUDAK (Ankara) — Evet. 

BAŞKAN — Sayın Budak, grup adına birinci sıradaki konuşmacı Doğru Yol Partisinden-
dir, onların iznini almamız lazım. Müsaadenizle evvela o konuyu halledelim. 

Sayın Aksöz, siz grup adına konuşma sıranızı Sayın Budak'a veriyor musunuz? 
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UĞUR AKSÖZ (Adana) — Veriyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Budak. 
Sayın Budak, süreniz 30 dakika oldu. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET BUDAK (Ankara) — Sayın milletvekilleri, Sayın Baş
kan; Grubum ve şahsım adına, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Gensoru önergemizin verilme sebeplerini biraz önce dinlediniz. Sayın Fikri Sağlar'ın Kül
tür Bakanlığına gelişinden bugüne kadar, gerek Bütçe Komisyonu üyesi olarak, gerekse Ana
vatan Partisi Grubu olarak bu yılkı bütçe tartışmalarında kültür politikasını huzurunuza getir
dim ve Yüce Meclis bütçedeki tartışma sonunda, Sayın Bakanı, Bakanlıktan azletti, bütçesini 
reddetti. Onun için, bu Yüce Meclise en derin saygılarımı arz ediyorum. Gerçekten sön derece 
isabetli bir karar vermiş ve bakanlıktan azletmiştir. Ancak, Sayın Bakan, bu azle rağmen, iki 
kişinin koltuğu altında bakanlık görevini sürdürmeye devam etmiştir. Bir gün sonra, Yüce Meclise, 
sayı hesabını göz önüne alarak gelmiş, Mecliste, Başbakan ve Başbakan Yardımcısının kolları 
altında yeniden Bakanlığını sürdürme kararı alınmıştır. Ancak, bunun hukukî yolları da yeni
den gündemdedir. Sayın Başbakan ve Yardımcısının tasarrufuyla Bakanlığını kurtardığı halde, 
belki önümüzdeki günlerde bu kurtarma operasyonu da para etmeyecek, yine huzurunuzda 
istifa etmek zorunda kalacaktır. 

Şimdi, bakanlığı da artık hilafı hakikat bir bakanlıktır, o gözle görmek lazımdır. Büyük 
Türk Milletinin Yüce Meclisi burada kararını vermiş; ama, iki kişinin koltukları altında ba
kanlığını devam ettirmektedir. 

Kader öyle gerektirmiş, varsın devam etsin; ancak, kültürde, kendi fikrî yapısı içinde bu
nun devam etmesi fevkalade mahzurludur. Kendisinin uyguladığı politika, Profesör Mümtaz 
Soysal -Hocamı burada göremiyorum- birkaç gün önceki bir yazısında, "Almanya'nın önü
müzdeki yüzyılda uygulayacağı politikanın altyapısını hazırlayacak bir politikadır. Nedir; top
lumları, azınlıklara düşürerek, küçülterek yutmaktır" demektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, imparatorluktan millete geçti. Şimdi tek bir milletin yaşadı
ğı coğrafya ve vatandır. Burada tek halk, tek millet yaşamaktadır; ama, Sayın Sağlar'ın kültür 
politikasında tek halk ve tek millet yoktur, üniter devlet.politikası yoktur. O, evrensel görünü
mü altında, 21 inci Yüzyıldaki emperyalizmin aracı olan emperyalist kültürün, adı evrensel 
olan kültürün peşindedir; yani, bu, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, üniter devleti, ufak ufak 
parçalara ayıracak, istikbalde de yutacak bir politikanın altyapı yatırımıdır. Farkında mıdır, 
değil midir, nedendir, niçindir; orası henüz belli değildir. Çünkü, Sayın Bakanın kafasında, 
bu, aydınlığa kavuşmamıştır.; ama, aydınlığa kavuşan kuvvetler vardır : Almanya, şimdi Yu
goslavya'yı paramparça etmiştir, hâlâ etmeye devam etmektedir. Yugoslavya'yı birleştiren kuv
vet neydi? Tito'yu o hale getiren kuvvet neydi? Kaldı ki, biz, eskiden o sol entellerin özyönetim 
sözlerini de biliyoruz. Şimdi o özyönetimciler ne yaptılar, neredeler? Gitti özyönetim gürültü
ye; Yugoslavya paramparça oldu. Orada, şimdi, Müslüman kardeşlerimizin kanı dökülüyor. 

Yarın, yüz yıl sonra, Almanya'nın elinde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde o adını da bir türlü 
sayamadıkları 27 etnik grubu geliştirirseniz, Almanya'nın önünde birer yem haline getirirsiniz. 

Amerika'yı söylemiyorum, Sovyetler Birliği dağıldığı için Rusya'yı da söylemiyorum. 21 
inci Yüzyılda büyüme potansiyeli, güç potansiyeli olan, yalnız bize rakip olabilecek, Federal 
Almanya'dan şimdiki Birleşik Almanya'ya dönen Almanya'yı söylüyorum. Almanya, bugün 
bizim içimizde, emperyalist gücün en hızlısıdır, bütün içişlerimize karışmaktadır. 
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Bir defa daha anlattım : Benimle aynı apartmanda oturan bir çift, Almanya'ya iltica etti. 
Almanya, eşlerden birisini kabul etti, diğerini defetti. Birisini, Almanya'nın amaçlarına hiz
met ettiğini bildiği için kabul etti, diğerini kabul etmedi. Ankara'nın Ümitköy semtinde bir 
apartmanda oturan iki kişiden birini bilen Almanya, senin iç dinamiklerini, senden daha iyi 
bilmektedir. 

Bir başka örnek daha vereyim : Artvin tlimizde bir Alman profesör tam 14 yıl çalıştı, kül
tür araştırması yaptı. Niçin; Artvin neden hadiselerin dışında kalıyordu? Onun sosyolojik te
mellerini araştırmaya geldi. Evet, son 30 yılda en hadisesiz geçen yer Artvin'di ve bir profesör 
Artvin'de 14 yıl araştırma yaptı. 

Almanya'nın önünde Türkiye bir engeldir -ki, Hükümetin bu konudaki politikalarını gör
dük, sürtüştüler, Almanya Dışişleri Bakanı istifa etti, bilmem neler oldu, şimdi yeni bir yumu
şama meydana geldi- Almanya, şu anda Türkiye'yi yutamayacağını gördü, Türk potansiyelini 
gördü. Şimdi ne yapıyor; 27 etnik kültürü ortaya getirecek, o kültürleri geliştirecek ve belki 
21 inci Yüzyılın ortasında, belki sonunda, Türkiye ile dövüşmek zorunda kalacak. Gücü yeter 
mi yetmez mi bilmiyorum; ama, şimdi Bosna - Hersek'te dökülen kanların, Sırpların, Hırvat
ların dökülen kanlarının, o gün, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde dökülmeyeceğine, dair 
beni inandırma imkânına sahip değildir bu Bakanın uyguladığı bu kültür politikası. 

Değerli arkadaşlarım, zaman zaman söylüyorlar "Zenginlik kaynağımızdır" diye. Zen
ginlik kaynağımız, etnik grupların millî bir kültür içinde, belli bir çerçeve içinde büyütülüp 
geliştirilmesidir. Bunun başka bir yolu da var, Türkiye o potansiyele sahip de olmuştur. 

Gidenler görmüştür -ki, Avrupa ile bütünleştiğimiz kurumlar vardır- gerek Avrupa'da, gerek 
Orta Asya'da -nereye giderseniz gidiniz- artık konumunuz değişti, önce size, ne düşünüyorsu
nuz diye soruyorlar. Konumunuz Avrupa'da da, Asya'da da, dün gördük Rio de Janeiro'da 
da değişti. Dünyanın böylesi bir yapılaşması karşısında, "Benim memleketimde 36 medeniyet 
var. Türkistan medeniyeti hikâyedir; o, 11 incü Yüzyıldan kaldı, 13 üncü Yüzyıldan kaldı" saf
satalarıyla Büyük Türk Milletini aldatmaya, Büyük Türk Milletinin gelecek asırlardaki yaşa
ma haklarına ipotek koymaya kimsenin hakkı yoktur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu bakımdan, Sayın Bakanın uyguladığı politika, Türk Milletinin mayasından özünden 
gelen kültürlerin ortaya konulması, o kültürlerin geliştirilmesi, yaşatılması, evrensel kültüre 
kazandırılması yolunda değildir. Aksine, Büyük Türk Milletinin kültürünün, o ölü 35 medeni
yetin altında bırakılacak bir politikanın uygulanmasıdır. Ne yaptı; hiçbir şey yapmadı. Yunan 
ve Grek medeniyetine uygun bazı işlemlerin altyapılarını hazırlamaktan başka bir şey yoktur. 

Türk medeniyeti için bugüne kadar ne yaptı?.. Kültür Bakanı olarak bana orijinal bir şey 
yaptığını veya programlayabildiğim söyleyebilsin; altı ay geçti; programlayabildiği bir şey de 
yoktur; hiçbir orijinal eseri yoktur. Dolayısıyla, bu Bakanın, bir gün dahi burada durabilmesi, 
Türk Milleti için bir zuldür. Doğru Yol Partisi, İktidarın büyük ortağıdır ve ben kendilerine 
böyle bir bakanı yakıştıramıyorum. Doğru Yol Partisinin temsilcileri burada yoklar, keşke Sa
yın Başbakan burada olsaydı da bunları yüzüne de söyleyebilseydim. 

Ben, Sayın Başbakan Süleyman DemirePin döneminde yetişmiş bir gencim. Üniversite sı
ralarında, onun yayımladığı "Bin Temel Eser" için güneşin altında bazen üç dört saat bekledi
ğim olurdu, o kitapları alıp da okuyabilmek için. Fukara bir Anadolu çocuğu olarak, o kitap
ları almak için saatlerce beklerdim ve aldığım kitabı da o gece sabaha kadar bitirirdim. Bin 
Temel Eser dizisinde sanıyorum 103 veya 104 kitap yayımlanmıştır; o kitapların her birisini 
almak için mutlaka sıra beklemişimdir. O kitaplar, 100 - 150 bin civarında da baskı yapmıştır. 
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Biz, Anavatan Partisi dönemi iktidarında, Süleyman Demirel Beyin döneminde yayımla
nan "Bin Temel Eser" dizisini yeniden bastık; ama, şimdi sizin Kültür Bakanınıza bakacağız; 
aradan altı ay geçti, daha ortada bir şey yok. Önümüzdeki altı ayda, dayanabilirse, Süleyman 
Demirel Beyin zamanında yayımlanan kitapları yayımlayabilecek mi, buna cesareti var mı gö
receğiz veya Süleyman Demirel Beyin bakanı olduğunu bakalım kabul edebilecek mi?.. Doğru 
Yol Partisinin kültür konusunda bir şeyi var mı, göreceğiz. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sen kendi partine söyle... 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Sayın Bakan şimdi ne yapıyor; Kültür Bakanlığının geç

miş dönemlerine, süratli bir tasfiye hareketinde bulunuyor; neyi varsa yok etmeye çalışıyor. As
lında yok etmeye çalıştığı şey, Kültür Bakanlığının Kuruluş Kanunundaki görev ve amaçlardır. 
Kuruluş Kanunundaki görev ve amaçlar nelerdir; millî kültür, millî politika, Türk kültürü, Türk 
medeniyetidir. Sayın Bakanın asıl düşman olduğu şey budur; Doğru Yol Partisinin de iddiada 
bulunduğu şey budur. 

Kültürde hiç millîlik falan yok, millî kültür falan yok; Türklerin orijinal bir kültürü yok. 
Hepsi de, o 36 kültürün altında gömülmüş fukara bir kültürden ibaret!.. Halbuki, Sultan Alpars
lan Anadolu'ya geldikten sonra bütün kültürler alt kültür olmuştur. 700 yıl bu topraklara dam
gasını basmış ve imparatorluk kurmuş bir ülke. Büyük bir kültüre sahip olmasan bu damgayı 
basabilir misin? 36 kültürün altında değil, Türk kültürü bunların en üstündedir. Türk medeni
yeti de bunların en üzerindedir. 

Doğru Yol Partisi, Adalet Partisi ve geçmişteki Demokrat Parti -ki, ben de Demokrat Par
ti kökenli ve Adalet Partisi Gençlik Kolları üyeliği de yapmış bir kardeşinizim- döneminde de 
bu böyle anlaşılmıştır ve bütün kültürlerin sonu budur. Onun da görüşü bu... Doğru Yol Parti
si şimdi iktidarda bulunuyor, ama kültürde bir dahli var mı; personel olarak da bir dahli yok
tur, fikir olarak da dahli yoktur. Ben Doğru Yol Partisine bunu yakıştıramıyorum. Size, bu 
zilletin altında ezilmek düşmez, biraz başkaldırın; kendi kimliğinizi ve şahsiyetinizi ortaya ko
yun. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Kendi partine söyle, bizi karıştırma. 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Ona da geleceğim beyefendi. 
Sayın Bakanın düşman olduğu yalnız kültürün millîliği meselesi de değildir. Bu Bakanlık

ta az çok çalışmış kim varsa, Kültür Bakanlığının amacına hizmet etmiş kim varsa, hepsini 
hallaç pamuğu gibi atıyor. Bu durum, ne Anglosakson'da var, ne Batı'da var ne de Grek'te 
var; yalnız bizde var, o da geri kalmışlığından kaynaklanıyor. Orada ilkel bir işkence uygulanıyor. 

Elimdeki şu kitap on cilt olarak yayımlanıyor; bunun adı Türk Lehçeleri Sözlüğüdür. Dün
yaya yeni açılan yeni potansiyel bir güç olarak yeniden ortaya çıkan Türkiye için, bu kitap bir-
yüz akıdır. Bunun yüzakı olduğunu Sayın Süleyman Demirel de televizyonda söyledi. Bunu 
hazırlayan personel, o Bakanlığın Yayınlar Dairesi Başkanı Alaattin Korkmaz'dır. Biraz sonra, 
bu Alaattin Korkmaz'ın başına gelenleri anlatacağım. 10 cilt arkadaşlar... Bir yılda planlan
mış ve bugün ikinci cildi de piyasaya çıkmış bir kitaptır. Hepiniz için yüzakıdır; bakın görün... 
Bu kitap, yarın dünyanın her tarafında aranılan bir kitap olacaktır. 

Sayın Bakan ilk geldiğinde, "karı kocaları ANAP ayırdı, biz ayırmayacağız, birleştireceğiz" 
dedi. Sayın Bakan, bu Alaattin Korkmaz'ı aldı APK uzmanı yaptı; maddî cezaya çarptırdı. 
Sürgüne gönderemedi; ama, sürgüne gönderdikleri de var. Bu Alaattin Korkmaz'ı APK Dairesi 
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Başkanlığına hem de alelade bir yazıyla tayin etti -Bu, Sayın Bakanın alışkanlığıdır. Gösterece
ğim; devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bir yazışma tarzı da var. Ciddiyetle bağdaşmayan bir 
yazıyla- önce,daire başkanlığından APK uzmanlığına atadı ondan sonra APK uzmanlığından 
aldı, eşleri birleştireceğini ifade eden Bakan -tarih de verebilirim; Türkiye Gazetesinde beyanı 
da var- bu Alaattin Korkmaz'ı İstanbul'a tayin etti; karıyı kocadan ayırdı. Ben, onun şerefine 
de kefilim. Kendisini Kültür Bakanlığında tanıdım; daha önce de tanışmışlığım yok; ama, dö
neminde 300 küsur ilmî kitap yayımladı. Ama, Bakan onları ilmî saymayabilir üniversiteleri 
dinlemediği için. O kitaplar için üniversite mensupları arasında bir. araştırma yapsa da görsek 
ne çıkıyor meydana... Büyük Türk medeniyetini ayağa kaldıran kitaplardır. Sayın Bakan ya
zarları falan da bilmeyebilir, inceleme imkânına da sahip değil. Ama, bir araştırma da, üniver
site için, o 360 küsur kitap için isterim. 

O Alaattin Korkmaz, onu bir yılda yayımlayan insandı. Şimdi permeperişandır. Namus
lu, dürüst, şerefli adamdır; boğazından haram geçmez; belki muhanata muhtaç hale de gele
cektir. Böyle bir adam; şimdi İstanbul'a sürüldü. 

Yalnız bu mu? Kim Bakanlıkta çalışıyor; müsteşar yardımcısı. Bakanlığın işlerini iyi yürü
tüyor; ama biz getirmemişiz. Başkaları getirmiş, biz de devam ettirdik. Atlamadan söyleye
yim : Düşman olduğu başka bir şey... O zamanki Sayın Bakan bizim Bakammızdı. Şimdi de 
Doğru Yol Partisinin mensubu. Milletvekili olamadı. Kendisine büyükelçi sıfatı verdiler. Şim
diki Doğru Yol Partisi milletvekillerine uygulanan -bakanların dışında- çok özel bir statüde 
çalışıyor. Böyle biri, Doğru Yol Partisinde önemli bir adam haline geldi. Ben kendilerine saygı
larımı sunuyorum. Gerçekten, devlete, millete hizmet etmiştir; ama, şimdi bizim partiden ay
rılmış, bir başka partinin mensubu. Büyükelçi sıfatıyla Orta Asya ile ilgileniyor. Faydalı oldu
ğuna da inancım var. , 

Şimdi, bunun getirdikleri var. Koalisyon ortağının el üstünde tuttuğu, parlamenter yapa
madığı, ancak çok üstün payeler verdiği bir adamın, Bakanlığa hizmet etsin diye getirdiği in
sanları oradan defetmenin yollarını arıyor. Nasıl arıyor?.. O kadar kanunsuz işleri var ki, sa
yılmakla bitmez; ama, birkaç tanesini örnek vereyim; yeri gelince başka şeyleri de söyleyeceğim. 

Adanalılar, Yılmaz Batur'u iyi bilirler. Çalışkan, dürüst, namuslu bir adamdır. Kültür Mer
kezleri Daire Başkanı idi. Şimdi onu görevden alacak... Nasıl alacak?.. Yok ki namussuzluğu, 
yok ki yolsuzluğu; o adamın boğazından haram geçmez ki... Ne yapacak; bir kaç tane kurul 
var; Anıtlar Yüksek Kurulu var, başka kurullar var. O Bakanlıkta, emir demiri kesiyor... Ba
kanlığın müfettişlerini götürüyor, müfettişe, "buna ceza vereceksin; nasıl verirsen ver" diyor. 
Ankara'nın iki kararı, bir de yüksek kurul kararı var. Aradaki bir kararı Bakanlık yok sayıyor. 
Birbiriyle de hafif bir çelişkisi var birinci kararla üçüncü kararın; aradaki kararı saymıyor, gör
mezlikten geliyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bakanın kafasından geçenleri nasıl okuyorsun? (ANAP sı
ralarından gürültüler) , 

BAŞKAN — Sayın Genç, hatibin sözünü kesmeyelim. Sayın Bakan kendisini savunacak, 
konuşacak. ; 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Burada hayal aleminde... (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Bakan kendisini savunacak, konuşacak. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hele, gösterdiği o kitap... 
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MEHMET BUDAK (Devamla) — Basında da yayınlandı beyefendi; sen de okumuşsun
dur onu. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Gösterdiğin o mecmua mı? 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Ben de ondan bahsediyorum; ama, size açıklamak zo
rundayım, hepiniz gazete okumuyorsunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bakanın kafasındakini nasıl okuyorsun? (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Yeter be!.. Sus, konuşma, dinle... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Seni ne ilgilendirir?.. 

BAŞKAN — Sayın Gertç, lütfen... Karşılıklı konuşmayalım. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Sayın Başkan, neden müdahale etmiyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, ağızlarının ipi bende değil ki, ben sadece rica edebiliyorum; ama, 
susmuyorlar... 

Sayın Budak, devam edin lütfen. 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Sayın Bakanın müfettişleri, üç karardan biri yok sayı

yorlar ve personele ceza veriyorlar. Cezayı verirken de, onun için yanma bir şey daha ekliyor, 
iki kınama cezası veriyor. Göbeğinden atıyorsa, o cezanın birisini ver; ikinci cezayı, bir üst 
ceza ver; kınama ise, maaş kesme cezası ver. Vermiyor; verirse, mahkeme yolu açılacak. Mah
keme yolunu tıkamak için derhal onu veriyor. 

Şimdi, Sayın Bakana bir belge göstereceğim; "Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan belge" 
dediğim belge bu. 

"T.C. Kültür Bakanı. Özel. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne 
İkinci bir emre kadar yeni bir oyun sahneye konulmayacaktır. 
Gereğini rica ederim. 

D. Fikri Sağlar 
Bakan" 

Bunu biraz sonra tartışacağım; ama, imzalı böyle bir emri gönderiyor. 

Sayın Gökhan Maraş da, bizim dönemimizde gene bu Kültür Merkezleri Daire Başkanı 
Yardımcısı için bir emir gönderiyor. Bir evrak geliyor, birisi bu personel için bir iddiada bulu
nuyor, diyor ki, "Hakkında böyle bir iddia vardır, bu iddianın araştırılması." Sayın Bakan, 
tarih,sayı vermiş. Bunun belgesi de var;ama, zamanınızı almamak için çıkarmıyorum. Tarih 
ve sayı var, bakanın imzası da var, müsteşara havalesi de var, müsteşarın da havalesi var. O 
da böyle beyaz yarım dosya kâğıdı. 

Sayın Bakan geldikten sonra, aynı iddiayı tekrarlatarak -bakanın bu yazısı üzerine teftiş 
kurulu konuyu araştırmış, tahkikine gerek görmemiş, dosyayı kapatmış; bakanın resmî evrakı 
var- aynı adama bir iddiada daha bulunuluyor, aynı metin. Tabiî, müfettişler, "Olmaz efen
dim, daha önce aynı konu araştırıldı" dediler. Hayır; bakanın evrakı, resmî daire evrakına 
girmemiş... 

Şimdi, bu, resmî evrak; öteki, Sayın Kültür Bakanı Gökhan Maraş'ın imzaladığı, müste
şara havale ettiği, müsteşarın da havale ettiği tarih ve numarası bilinen evrak, bu sayın bakana 
göre evrak değil; onun emri demiri kesen müfettişeri o evrakı evrak saymıyorlar; ama, bu evrak!.. 
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Dolayısıyla, bu muameleye maruz kalan Cengiz Atak da görevden alınıyor, ayrıca ceza 
da veriliyor. Yani, malî mağduriyetlerin dışında, ona da böyle iki kınama cezası, veriliyor; ama, 
bir üst ceza verilmiyor, verilirse mahkeme yolu açılacak. 

Kesin olarak eminim Türkiye bir hukuk devletidir. Şimdiye kadar, Devlet Tiyatroları Ge
nel Müdürü kanunla döndü görevine, Müsteşar Yardımcısı Cevdet Türkeroğlu, kanuna göre, 
döndü görevine... Zamanı azaldı, cevap verecek. Dunun dışında kanunen dönenler de var. Bü
tün kadrolar, eğer kanun yolunu açarsa, tamamı geri dönecektir. Türkiye, bir hukuk devleti
dir. Ama, Sayın Bakan o hukuk devletine inanmamakta; hukukçu değil de, daha çok gugukçu 
olanlarla bu işi götürmeye çalışmaktadır. Belli bir yere kadar götürse de, bunun da bir taham
mül sının vardır. Elbette ki, gerek Türk kamuoyu, gerek Hükümet, gerek Doğru Yol Partisince 
gerekirse, burada, buna bir cevap verilir. Onun da yolları elbet olacaktır. Sayın Bakanın perso
nel politikası da bu noktadadır. 

Şimdi başka bir konuya geliyorum; gene buradaki iddialardan birisidir : Bu seneki bütçe
de kültür merkezleri yapımıyla ilgili müsaadeye tabi ihaleler vardır. Devlet Planlama ve Yük
sek Planlama Kurulu tarafından müsaade edilirse ihale yapılabilir, thale yapılacaksa, tespit edi
lecekse, nereye kültür merkezi yapılacaksa onun da öncelikleri vardır. O önceliklere göre, kül
tür merkezleri ihalesi yapılır. Şimdi okumak istemiyorum; ama, thale Kanununun 2 nci mad
desinde bir husus var, diyor ki, "Kültür Bakanlığının sahibi bulunmadığı arsaya, kültür mer
kezi yapılamaz." Yani, arsası olmayan yerde ihale yapılamaz. Ama, Sayın Bakan, geçtiğimiz 
ay içinde Resmî Gazetede bir dizi ihale kararı yayımlattı. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu, bakanlığın görevleri. 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Efendim, Resmî Gazeteyi takip ederseniz anlarsınız. 

Size anlatmak mecburiyetimiz de yok. Dinlemiyorsanız, lütfen buyurun; dinleyecekseniz, na
sıl dinlenilmesi gerekiyorsa öyle dinleyin. 

BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen... Hatibi hep rahatsız ediyorsunuz, sükûneti bozu
yorsunuz... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, yanlış söylüyor da... 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Hani, haram paraydı... Davul zurnayla geldiniz... Bi

rader, müsaade edin de kimin haram yediğini kimin haram yemediğini anlatalım, gösterelim 
size. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

14 tane, ihale edilebilir sarih ihale bizim dönemimizde hazırlanmış. Arkasından da Sayın 
Bakanın tensip ettiği yeni yerler var. Bizim, ağırlıkla yapılmasını istediğimiz yerler Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgesidir. Şimdi, Sayın Bakan gelince bunların bir kısmını ihaleden geri 
bıraktı, yerine yeni tercihler koydu. O Diyarbakırlı ve doğu milletvekillerinin hepsine söylüyo
rum : Yerine neyi koydu?.. 4 tane yeni yer. Birijsi Gülnar, birisi Tarsus, 2 tane daha var. Yani, 
tçel tünde 4 kazada, yeni kültür merkezi yapımı koydu. 

Doğu milletvekillerini bir görmek istiyorum. Şu işin bir takipçisi olun birader. Çok mu 
önemli, yani sizden daha mı önemli? Yani, vilayetler çapında söylüyorum. Bırakın kazalarını
zı... Anamur çok daha mı önemli -Tarsus demiyorum; çünkü, belki nüfus itibariyle Tarsus'a 
gereklidir- Gülnar daha mı önemli... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Doğu - batı niye ayırım yapıyorsun? 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Yatırım yapıyoruz kardeşim. Öncelikli yerler... Siz di

yorsunuz, Sayın Başbakan ve Yardımcısı böyle ne güzel gittiler, ne güzel geldiler oraya "sizi 
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kurtaracağız, edeceğiz" falan dediler; ama, Sayın Kültür Bakanı, Hükümet Programınıza ay
kırı olarak, tercihlerinize aykırı olarak, doğudakilerini aldı, yerine kendi 4 kazasını koydu. Bu 
nasıl politikadır? Ne için? Belki bir tanesine eyvallah, bakandır, kendi kazası için ona eyvallah; 
ama Türkiye'nin çok kıt kaynaklarıyla 100 milyar lira gibi bir parayla -ki, yıllara saridir- gele
cek iktidarları da ipotek altına alıyor, kaç sene oturacağınız belli değil, kaç yıl, kaç gün sürdü
receğiniz belli değil bu koalisyonu, onun da hesabını yapıyor. Hem de 7 Hazirana kadar hepsi 
bitecek... Emir... Bitti... Ama, tabiî, oradaki kültür merkezleri personelini boşaltınca, odacı
sından, kâtibinden sekreterine kadar hepsini boşalttı ve bu ihalelerin bir kısmını yaptı. Koku 
geliyor oradan. Hiç kimse kalmadı orada; ama, orada Maliye Bakanlığının temsilcileri vardı; 
daire başkanı ve daire başkan yardımcısı. Maliye Bakanlığının temsilcisi direndi, "kanunsuzdur" 
dedi. Maliye Bakanlığında nasıl kulis yapıldı bilmiyorum, Maliye Bakanı onu hemen aldı, Sa
nayi Bakanlığına gönderdi bakanlık temsilcisi olarak. Arkasından, öteki daire başkan yardım
cısı hanım da direndi; bugüne kadar direndi ve bugün, şimdi salona girerken aldığım haber, 
doğruysa, bütün ihaleler iptal edilmiş. Kokusu çıktı... Engel varsa niye yaptınız? Bunların hepsi 
Devlet Planlamaya danışılmadan ihale edilmiş. Onayı alınmamış, Yüksek Planlamadan kararı 
çıkmamış. Bu nasıl bakanlık, bu nasıl devlet adamlığı ben şaşıyorum; sizler de şaşmahsınız 
kendinizi kontrol açısından/Yarın hepinize çıkacak bunun faturası. Şimdi bize de çıkıyor bazı 
şeylerin faturası. Çıkmıyor mu? Yani, bize de çıkıyor, size de çıkıyor. Dikkat edin diyorum. 
Devlet adamlığı bunu gerektirir. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın çok önemli bir özelliği vardı; yasakları yasaklayan 
bakan. Bütün yasakları kaldırıyordu. Tabiî, kafasını duvara vurduğu yerler de oldu. Bazı ya
sakların üzerine gidince, ayakları da kaydı oralardan; oralarda şimdi gezinmiyor; ama, kitap 
konusunda fevkalade bir şey keşfetti kendine göre; yasakları yasakladı. "Kitapları imha etmiş
ler, bilmem ne etmişler..." Hatta, şahsıma sataşma da vardır. Sözde, kitapların üzerine su sıkıl
masını ben sağlamışım; ama, açıklayamıyor, çünkü hiçbir yerde belgesi yoktur. Kulisleri de var 
bunun. Çetin Altan'a yazdırdı, başka birine daha yazdırdı, bir yerde birilerine de söyledi, yani 
iyi taşeron da kullanıyor Sayın Bakan. O taşeronları yazdı, üzerime geldi; ama, ben katiyen 
onu söylemedim, yapmadım. Onu, bana atfederek yapıyorsa yalan söylüyor. 

Bir başka şey daha var : Şimdi, bu yasakları yasaklayan Bakan, bize kitapları gönderdi. 
Bilmiyorum hepinize gönderildi mi; ama, ben Bütçe Komisyonu üyesiyim, belki bana ayrıca
lık tanıdı. Ulusal kültür dergileriyle, eskiden çıkarılmış, kendi kafadaşları döneminde çıkarıl
mış dergilerle, kendi kafadaşları döneminde yayımlanmış daha çok Grek kültürüyle ilgili ki
tapları bana gönderdi; hiçbirinde bir şey yok. Demek ki, ANAP döneminde "O kitapları yak-
tılardı', ıslattılardı, imha ettilerdi..." falan diye, bir şey yok. Kendisinin hilafı hakikat beyanla
rını, kendi eliyle gönderdiği kitaplar ortaya çıkarıyor. Bunu, Bakan her zaman da yapıyor. Ya
ni, sürekli yapıyor bu hilafı hakikat beyanı... 

Şimdi, yasakları yasaklayan bu Bakanın, biraz önce okuduğum şu evrakını, siz, devlet cid
diyetiyle bağdaştırıyor musunuz? Tarih yok, numara yok... Bir de o yasakları yıkan bakanın 
çalımına bakınız. ' 

"Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne 
İkinci bir emre kadar yeni bir oyun sahneye konulmayacaktır. 
Gereğini rica ederim. , 

D. Fikri Sağlar 
Bakan" 

— 157 — ' 



T.B.M.M. B : 83 16 . 6 . 1992 0 : 1 

Bu nedir; gazeteci Teoman Erel'in deyimiyle; sol faşizmdir. Yasakları yasaklamak... (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Biliyorsunuz, Devlet Tiyatroları Sayın Bakana tabi değildir; ama, onun ya farkında ya 
da işine geldiği için öyle, Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne "Eser sahneye koymayacaksın" 
diyor. Hani yasakları yasaklayan Bakan?.. Yasak getiriyor... (SHP sıralarından "îmzasi var 
mı" sesleri) Yok, öyle bir şey yok. işine gelince yasak yok; işine gelmeyenlere yasak... Bunun 
manası o. 

Geçiyorum başka birisine. Sayın Müsteşar Emre Kongar'ın 7 Mayıs 1992 tarihli yazısı. 
Şimdi, demokratik ve şeffaf Kültür Bakanlığı, yasaklan yasaklayan Kültür Bakanlığının Müs
teşarı. Kendisine, Emre Kongar Hocaya ben saygı duyarım, en azından, beş altı kitabını oku
muş birisiyim ve halen okuyucusuyum da. Diyor ki, "Sanatsal etkinliklerde bir bütünlüğü oluş
turabilmek ve koruyabilmek amacıyla Bakanlığımızın bütün ünitelerinin çalışmalarından ve 
kurum dışı ilişkilerinden Bakanlık Makamının bilgisi olması gerektiği açıktır. 

Bu çerçevede, kurum dışı planlanan bütün ilişkilerin ve kurum içi sanatsal etkinliklerin 
makamın onayıyla gerçekleştirilmesi gereğine bilgilerinizi rica ederim. Dağıtım; Güzel Sanat
lar Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü..." Yani, Sayın Bakan imzalamadan oranın hiçbir işini yapamazlar, muhalifi var. Dev
let Opera ve Balesine kendi kadrosundan birisini getirdi; Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne 
gücü yetmedi Türk hukuk sistemi yüzünden; Güzel Sanatlar Genel Müdürüne de daha doku
namadı. Belki uğraşıyordur, ona da dokunmaya çalışıyordun ama, gücünün yetmeyeceğini ben 
söyleyeyim. İkisini kontrol edemediği için yeni bir yasak getiriyor. Kurumla ilgili ilişkilere kati
yen girmeyeceksiniz, benim iznime tabisiniz. Yalnız ben varım; Allah bir, peygamber iki, üçün
cüsü de benim; ne Süleyman Demirel, ne de Erdal İnönü. Bu iş öyle... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Özal, Özal?.. 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Özal'a zaten kafasını vurdu. 
Bakın, başka bir yasak : Gene Kültür Bakanlığının resmî bir yazısı, Durmuş Fikri Sağlar'-

in da imzası var. Gönderildiği birimlerç merkez birimlerine, bağlı ve ilgili kuruluşlara, taşra 
teşkilatına yayınlıyor. Yasakları yasaklayan Bakan; kaldıran, hepsini her şeyi güllük gülistanlık 
yapan Bakan... Bakınız ne diyor : "Biriminizin hizmet verdiği kat ve alanlardaki Atatürk res
mi ile, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen, sanat değeri olan tablolar hariç, 
yazı, portre, levha ve benzeri şeyler duvarlardan kaldırılacaktır. Gereğini rica ederim." \ 

AYDIN GÜVEN GÜRKÂN (İçel) — Ne var, ne var?.. 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Sayın Cumhurbaşkanının resmi beni ilgilendirmez; is--

terse kaldırır, isterse kaldırmaz; ama, sanatçılar biraz duygusal insanlardır. Ben, zaman zaman 
gidip onları gördüm, masalarının üstünde çocuklarının resimleri vardır, kızlarının, oğullarının 
-tatlı da çekilmiştir- resimleri vardır. Sayın Bakan, artık, o sanatçıların masalarının üstünde 
duran çocuklarının resimlerine de yasak koydu. Göbeği atan varsa koysun bakalım; çünkü, 
bazı kurumlarda da parti komiserlikleri kurdu. Geçen bütçe görüşmelerinde de söyledim, par
ti komiserlikleri kurdu, jurnal çalışıyor. Çok adamın başına iş gelecektir. 

Tabiî, başka bir şey var burada : Preveze Zaferi... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Ne kadar da basit şeyler bunlar!.. 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Yok, onu da söyleyeyim. Basit değil. • 
Preveze Deniz Savaşının, Türklerin kahramanlıklanyla ilgili tablolar gibi tabloların kaldı

rılmasıdır. Ben, Sayın Bakanla Türkmenistan'a gittim. Bizim Cumhuriyetimizin ilk kuruluş 
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yıllarındaki ressamlarımızın yaptığı resimler gibi, orada, zatı devletleri de, kahramanlık resim
leri çizen Türkmenleri gördü. Onlar, bizim o dönemdeki kültür yapımızdır. O günkü duygu 
ve düşüncelerimizdir. Şimdi başka resimler yapıyoruz; elbette yaparız, çağı biz yakalamışız. 
Onlar çağın 70 yıl gerisindeler ve bir de millî mücadele veriyorlar, kurtuluş döneriıi yaşıyorlar. 

Sayın Bakanın düşmanı olduğu, daha önce de belli bir dönemde imha edildiğini, o imhacı 
müsteşarın da şimdi müşaviri bulunduğunu ifade etmiştim. Bununla da onları yasaklıyor. Ki
me neyi yasaklıyorsun? Devlet dairesinden çıkar, o benim gönlümdedir, evime götürür evimde 
de asarım, başka yerlerde de asarım; ama, garip olan, onların oradan alınıp götürülmesi falan 
değil, başka bir bakan yapsa ona da eyvallah derim; Sayın Bakan, yasakları yasaklayan Ba
kandır; yasakları getiriyor!.. 

BAŞKAN — Sayın Budak, süreniz doldu, lütfen bitiriniz. 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Peki efendim, bitirmeye çalışıyorum. 
Efendim, bir başka şey daha var, yani çok şey var da, birisi var ki... 
Sayın Bakan Ekrem Ceyhun da buradalar. Ekrem Ceyhun Beyin, "Biz devletin araçlarını, 

mallarını, mülklerini hakkı olmayana vermeyeceğiz. Eğer öyle bir şey olursa ben istifa ederim" 
şeklinde bir beyanı olmuştu. Şimdi, zatı devletlerine bir belge arz ediyorum; edip etmemek 
onun yüksek duygusuna aittir. Kendisi, benim de çok saygı duyduğum, hatta, ağabey diyebil-
diğim birisidir. "Devletin malını kimseye kötü kullandırmayız, haksız ve kanunsuz 
kullandırmayız" demiştiniz, "öyle bir şey olursa istifa ederim" de demiştiniz,yanılıyorsam özür 
dilerim. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (Balıkesir) — Evet, evet. 
MEHMED BUDAK (Devamla) — Sayın Bakanın eşleri Serap Sağlar, devlet sanatçısıdır; 

saygı duyduğum, güzelliklerin en iyilerine layık bir hanımefendidir. Onun için, söyleyeceğimin 
onun şahsıyla bir alakası yoktur. Özel Kalem Müdürü Nilgün Perkins, İdarî ve Malî tşler Dai
resi Başkanlığına 14.5.1992 günü bir yazı yazıyor. Yazısı aynen şöyle : "Sayın Bakanımızın eşi 
Serap Sağlar'a tahsis edilen 06 UE 353 plakalı otoya telefon bağlanması hususunda gereğini 
arz ederim." Hanımefendinin bu arabaya ihtiyacı da yok; gidip geliyorum, arabayı görüyo
rum, evin önünde son model bir BMW'si de var. Hanımefendinin bu arabaya ihtiyacı yok; 
ama, Bakanlıktan, hanımefendiye özel bir araç tahsis ediliyor. Mercedes marka o araç yetmi
yor, telefon da bağlanıyor; efendim, o da yetmiyor; bu plaka çifttir; birisi resmî plakadır, birisi 
gayri resmî plakadır, bu arabada çift plaka kullanılıyor. Özür dileyerek söylüyorum Sayın Ba
kanım, eşinizi dedikodu yapmak için getirmiyorum; ama, İktidarın ortak partileri yetim hakkı 
için çok davul çaldı; bunu, onun için söylüyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) Ben biliyo
rum ki, Ekrem ağabey şimdi bana Araç Kanununu filan çıkarır; yanımda getirdim; Araç Ka
nununda, listede filan hiçbir şey bulamadım. Ancak, genel müdür ve yardımcılarına kadar araba 
verilebiliyor, onun da şartları var. Arabanın üzerinde "Resmî otodur" filan diye de yazmıyor. 
Yani, Taşıt Kanununun hiçbir yerinde bunun yerini bulamadım. Zatı devletlerinize ve Yüce Mec
lise bunu da arz ediyorum. 

ZEKİ NACİTARHAN (Kars) — Siz de papatyalara verdiniz!.. 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Efendim, papatyalarla siz uğraştınız; o sizin olsun. 
BAŞKAN — Sayın Budak, sürenizi hayli geçtiniz, lütfen bitiriniz. Elinizdeki o büyük dos

yayı burada bitirmenize imkân yok; sonra size de bir yasak gelir... 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Tamam efendim, ben, bir şey daha ifade ettikten sonra 

huzurunuzdan ayrılacağım. 
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Sabah Gazetesinin yazarı Engin Ardıç'm -kendisinin mektep arkadaşıdır- 18 Aralık 1991 
tarihinde, Sabah Gazetesinde, "Fikri'nin fikri ne?" başlıklı" bir yazısı var. O yazısında "Sağol-
sun, gazetemize geçenlerde yaptığı ziyarette de çay içerken tartışmış olduğumuz gibi, hayatla
rını solculuk ticareti üzerine kurmuş bazı kartların, gerçekten çulsuz ve gariban sandığı için, 
onların aslında nasıl fırıl fırıl köşeleri dönmüş ve dönmekte olduklarını göremeyip, milyarlara 
oynayan solcu sanatçı, yazar ve çizerlere de yardım etmeye çalışacağı görünüyor. İnşallah bun
lar ham hayallerdir. Sayın Bakan, koltuğuna ısındıkça olayların ve insanların içyüzlerini oku
yacak, günün birinde de yüreği epeyi burulmuş, şevki kırılmış, bezmiş olarak gene çayımızı 
içmeye gelip, 'Lanet olsun; sen haklıymışsın' diyecektir. Bundan da adım gibi eminim" diyor. 
Gerçekten, şimdi, yavaş yavaş, Sayın Bakan oraya doğru yaklaşıyor. 

Sayın Bakan yeni kitap aldı, bende listeleri de var. Alınan kitapların en önemli özelliği
nin, Turgut özal'a küfreden, Türkiye'nin 1960'dan sonraki hayatına küfreden kitaplar olması. 
Hepsi de gazeteci, Sayın Bakan bu işi çok iyi bitiriyor. Hepsi on yıl sonra, yirmi yıl sonra -ki, 
çok sattığı da söylenen kitaplardır- değerini yitirecek; gençlere, insanlara, yüz yıl sonraki nesil
lere hiçbir şey vermeyecek -ki, Turgut özal'ın bir tek imajı görünüyor, onu görecektir onun 
dışındakileri bile hatırlamayacaktır- bu kitaplar niye alındı? İçinde Sayın Erdal inönü'nün ba
basının hatıraları da var, en doğru alınan odur; gene söyleyeyim, Metin Toker'in kitabı vardır, 
en doğru alınan kitaplar odur. Bakan olsam, ben de alırdım; ama, onun sonrasındakilerin hiç
bir kültür değeri yoktur. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Yani, sizin söylediğiniz doğru!.. 
BAŞKAN — Sayın Gürsoy, lütfen... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, süre iki katına çıktı... 
BAŞKAN — Sayın Budak... Sayın Budak... 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Aldığı kitapların içinde bir de 70 yıl önce Grek mede

niyetini anlatan, onu da 1940'larda Hasan Ali Yücel'in yayımladığı, daha sonra da Ahmet Ta
ner Kışlalı'nın yayımlamaya devam ettiği Grek Medeniyeti ile ilgili bazı kitaplardır. Bir de üç 
beş tane teknik kitap var, bunlara bir şey demiyorum; o da, bizim gözümüzü boyamak içindir. 

Efendim, kıymetli zamanlarınızı aldım, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür 
ediyorum. 

Gensoru önergemize müspet oy verdiğiniz takdirde, daha geniş bir şekilde konuyu tartış
mak imkanını bulacağız. Bu Bakanı, bu Bakanlıkta tutmamak ve Büyük Türk Milletinin ge
çen bütçe görüşmeleri sırasındaki isteğinin yerine gelmesini bir an evvel sağlayacak yeni bir 
oluşumun yapılabilmesi için, gensoru önergemize olumlu oy vermenizi diler, hepinizi saygıyla 
selamlarım. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Uğur Aksöz; buyurun efendim. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA UĞUR AKSÖZ (Adana) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Ankara 
Milletvekili Sayın Mehmet Budak ve27 arkadaşının, Kültür Bakanı Sayın Fikri Sağlar hakkın-' 
da vermiş oldukları, 11/4 esas sayılı gensoru önergesi hakkında Doğru Yol Partisi Grubunun 
görüşlerini aktarmak üzere huzurunuza çıkmış bulunmaktayım. Bu vesileyle, Grubum adına 
hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Türkiye'de son yıllarda çok ilginç olaylara tanık olmaya baş
ladık. Bazıları, bazı şeylere bir türlü alışamadılar. Cumhurbaşkanı bir türlü tarafsızlığa alışa-

— 160 — 



T.B.M.M. E : 83 16'. 6 . 1992 . 0 : 1 ' 

-madı, Cumhurbakanlığını, yalnızca veto etmek zannetti. Onun kurduğu Anavatan Partisi de 
bir türlü muhalefete alışamadı; muhalefeti, yalnızca önerge vermek zannetti., tşte bu önerge 
de böylesine yanlış bir anlayışın yeni bir ürünüdür. Anavatan Partisi, iyiyi, güzeli ve doğruyu 
arama gereğini hiç duymadan, kulaktan dolma bilgilerle, Kültür Bakanlığı içindeki kendi yan
daşlarının uçurduğu haberlere dayanarak bu önergeyi hazırlamış ve tabiî ki, her ava gidenin 
avlandığı gibi, bu önergeyle, yine kendi yanlışlarını, kendi gaflarını ortaya çıkarma fırsatını 
yaratmışlardır. 

Sevgili ANAP'lılar, artık, şu gerçeği görün : Sizin gibi, yüzde 18'lerle, yüzde 20'Ierle ikti
dar olma ve Cumhurbaşkanı seçme devri bitmiştir. Şimdi karşınızda, son yerel seçimlerden ga
lip çıkmış ve halkın yüzde 60'ını arkasına almış bir İktidar vardır. [ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar(î)] Karşınızda, Türk cumhuriyetlerinden Amerika'ya kadar bütün dünyanın say
gısını kazanmış bir Hükümet vardır. [ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar(î)] Türki
ye'nin her yerinde yapılan bir mahallî seçim geçirilmiştir. 600 bin kişi oy kullanmıştır. İkinci 
parti iken, üçüncü parti durumuna düştünüz. "Gelecek Bayramda Başbakanım" diyen Sayın 
Genel Başkanınız, gelen ilk Kurban Bayramında partisiyle birlikte hezimete uğramadı mı? Halk, 
kurban yerine ANAP'ı seçmedi mi? (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Peki, 
bundan hiç ders almayacak mısınız? Böyle içi boş, dışı kof, safsatadan ibaret gensorular ver
meye devam mı edeceksiniz?.. 

Bakınız, bu millet, 50 yıldır, kahvelerini, hatta mezarlıklarını bile solcu ve sağcı diye ayır
mış idi. Cumhuriyet Halk Partili ve Demokrat Partililerin düşmanlıklarını, o günleri yaşayan
lar iyi bilirler. . , 

TEMEL GÜNDOĞRU (İstanbul) — Sizin devriniz?!. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Şimdi, bu iki partinin bugünkü temsilcileri olan Doğru Yol 

Partisi veSosyaldemokrat Halkçi Parti, memleket için, millet için ve bilhassa demokrasi için 
bir araya gelmişler ve yarım asırlık husumete son vermişlerdir. Halk da onları tasvip etmiştir 
ki, son seçimde yüzde 60'a varan destek vermiştir. Bu, Türk demokrasi tarihinde görülmemiş 
bir destek nispetidir. 

TEMEL GÖNDOĞDU (İstanbul) — Konuyu saptırmayın. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Bu Hükümetin uyumu, hukuka ve demokrasiye saygısı, mil

letimizin ve bütün dünyanın haklı takdirini kazanmıştır. Gelin, siz de bu demokrasi bayramın
dan nasibinizi alın. Bu boş önergeleri bırakın, iyiye ve güzele yardımcı olun. Yoksa, bu seçim
de sizi kurban eden millet, gelecek seçimde yok edecektir. 

İLHAN KAYA (İzmir) — Kültür Bakanlığının bütçesini niye geçirmediniz? 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Sayın Başkan, değerli üyeler; bütün bunları niçin anlattım, 

izah edeyim : Önergeyi defalarca okudum, Kültür Bakanlığına giderek olayların tüm ayrıntıla
rını günlerce inceledim ve sonuçta böylesine boş bir önerge hazırladıkları için, ANAP'lıIann, 
bu kafayla, ülkeyi nasıl bunca yıl yönettiklerine şaşırdım kaldım. Bakın, bulgularımı size de 
anlatayım, siz de hak vereceksiniz. * , 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Bir şey anlatmadın ki!.. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Önergede, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfına 750 milyon, 

Ankara Dünya Kitle İletişim Araçları Vakfına da 350 milyon ödendiği, bu ödemenin, yetkili 
komisyon kararı olmadan yapıldığı iddia ediliyor. Yani, paranın verilmesine, verildiği yere ve 
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miktarına itiraz yok. ttiraz, sadece yetkili komisyon kararı alınmamış olmasınadır; suçlama 
budur. Bunu söyleyenlerin, bizce dünyadan bile haberleri yok. Bir kere, Ankara'ya verilen para 
350 milyon değil 300 milyon, Kültür Bakanlığındaki kuşlar onlara yanlış söylemişler. İkincisi, 
ödenen paralar, tamamen, yetkili komisyon kararına uyularak yapılmıştır. Fon Değerlendirme 
Komisyonunun 29.3.1992 tarihli ve 92/1 sayılı kararını isteyen gidip Kültür Bakanlığında göre
bilir. Demek ki, yetkili komisyon kararı varmış, bu iddiaları boşmuş... 

İşin bir de diğer cephesi var; UNESCO, en büyük ödülünü, Türkiye'de ilk defa olarak 
bu yıl, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfına vermeyi kararlaştırmıştır. Yarın,(yani 17 Haziranda 
ödül, bu vakfa törenle verilecektir. Türkiye, UNESCO ödülünü kazanan dünyadaki 9 ülkeden 
biri olacaktır. Bu durum dahi, Kültür Bakanlığının, para yardımını, ne kadar doğru ve ne ka
dar isabetli yere yaptığını göstermektedir. 

Peki, ANAP döneminde ne yaptınız; onu da araştırdık ve gördük ki, ANAP döneminde 
uluslararası faaliyetlerde bulunan hiçbir kuruluşa yardım yapılmamıştır; ama, o zamanki Kül
tür Bakanı Sayın Gökhan Maraş'ın kendi kurduğu vakfa, sorgusuz sualsiz, tam 1 milyar lira 
yardım yapılmıştır. Şimdi, iki hükümet ve iki Kültür Bakanı arasındaki farkı gördünüz mü Sa
yın ANAP'Iılar?.. 

Gelelim bir başka konuya; yine önergede Bakanlığın, bazı dergilerin basımını durdurduğu 
ve bundan, devletin zarara uğradığı iddia ediliyor. Bakın, burada, Kültür Bakanlığın Teftiş Ku
rulu Başkanlığının B İ6.0. TKB sayılı bir raporu var. Bu raporu hazırlayanlar, Sayın Bakanın 
kendi getirdiği, yeni atadığı müfettişler değil, ANAP zamanından kalma, o dönemden beri ça
lışan müfettişler. Bakın, bu müfettişler raporda ne demişler birlikte okuyalım : "1990 ve 1991 
yılında Gençliğin Sesi ve Millî Kültür isimli dergilerin basımı, dağıtımı ve satışa sunulması ba
şarısızdır. Bu iki dergi için 1,5 milyar lira para ödendiği halde, 310 bin adet basılan Millî Kültür 
Dergisinden yalnızca 50 bin adet satılabilmiş, 260 bini elde kalmıştır. Gençliğin Sesi isimli der
gi ise, 150 598 adet bastırılmış, bunun sadece 35 319 adedi satılmış, 115 279 adedi de, maalesef, 
elde kalmıştır." Şimdi olaya dikkat edelim : Müfettişler, bu dergilerin basımının yanlış olduğu
nu, devletin milyarlarca lira zarara uğradığını söylüyorlar, bunu raporlarında belirtiyorlar. Ba
kan da bu rapor üzerine, bu derginin basımını durduruyor. Şimdi hep birlikte düşünelim, bir 
bakan başka ne yapacaktı; bu rapor varken dergiyi basmaya devam mı edecekti?.. (SHP ve 
DYP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Sayın Bakan bu rapora rağmen, basıma devam etseydi, sevgili ANAP'Iılar, ne ya
pacaktınız; yeni bir önerge verecektiniz. "Müfettiş raporu var, 1,5 milyar ödeniyor, sen bunu 
nasıl basarsın?" demeyecek miydiniz? Demek ki, Bakan doğrusunu yapmıştır. O halde bunu 
gensoru şeklinde gündeme getirmek yanlıştır. 

Önergede bir de, kitap fuarlarına iştirak edilmediği halde, bir kitap pazarlarna şirketin
den 125 milyon liralık kitap alındığı, bunun da çok yanlış olduğu ileri sürülüyor. Arkadaşlar, 
bir kere şurada anlaşalım, kitap, illa şu fuara katılacak diye alınmaz; kitap, Kültür Bakanlığı
nın bir aracı - gereci gibidir; ihtiyaca göre alınır ve ileride hangi fuar açılırsa o kitaplar oralara 
gönderilir. Onun için "şu ana kadar bir fuara katılınmadı" gibi bir iddia ileri sürmek, bence, 
kültürü, Kültür Bakanlığını ve kitabın işlevini bilmemektir. 

İkincisi; kitap alımı için birkaç şirketten teklif alınmış, en çok indirim yapan şirketten de 
alım yapılmıştır. 

Bir de, ANAP dönemiyle bu dönemin kitap alımı konusunu bir mukayese yapmak istiyo
rum : Sayın Bakanın aldığı kitapların çoğu, Türk Milletini, Türkiye'yi tanıtıcı ve genellikle 
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yabancı yazarların yazdığı, yurt dışındaki sergilerde çok ilgi görecek, dikkat çekecek, olağa
nüstü etkileyici kitaplardır. ANAP döneminde alınanlar ise, hiçbir tanıtıcı, eğitici ve öğretici 
yönü olmayan, "ahbap çavuş" ilişkisi içinde alınan ve hepsi de depolarda tozlanmaya bırakıl
mış kitaplardır. 

ANAP'ın yanlışlığını ve -şu kelimeyi kullanacağım beni mazur görünüz- çirkin yüzünü 
göstermek için, ANAP döneminde "satın alınamaz" damgası vurulan kitaplardan birkaç ta
ne okuyacağım, hep beraber üzüleceğiz. Bakınız, ANAP'lı Kültür Bakanının "Satın alınamaz" 
dediği kitaplardan birkaç tanesi şunlardır : Başbakan Adnan Menderes'in Meclis Konuşmaları 
adlı kitap, alınması reddolmuş; peki niye mezarını yapmak için dünyayı ayağa kaldırdınız? Ada
ma mezar yapıyorsunuz, Meclis konuşmasını, Kültür Bakanlığının almasını reddediyorsunuz. 
Buna, çifte standart derler. Gelelim başka bir kitaba; gene alınması yasak dediğiniz, reddetti
ğiniz kitap, Atatürkçü Düşünce isimli kitap; başka bir kitap, Demirci'den Nazlı Ilıcak'a, Nazlı 
Ilıcak'tan Demirel'e Zincirbozan Mektupları, bunu da yasakladınız; ama, gücünüz yetmedi, 
Demirci iktidara geldi. (DYP sıralarından alkışlar) Bunun yanında, gene her zaman sahip çık
tığınız Menderes ve arkadaşlarının Yassıada Faciası adlı kitabını "Alınamaz" diye damgala-
mıştınız. Bir de, bakınız, Türklüğü tanıtan, medarı iftiharımız olan Mehmet Akif kitabını "Alı-
namaz"diye damgalamışsınız. Yunus Emre kitabını "alınamaz" diye damgalamışsınız, Kutadgu 
Bilig'i bile "Alınamaz" diye damgalamışsınız ve en son burada kürsüye çıkıp, gırtlak patlattı
ğınız, şov yaptığınız, Azerbeycan'ın Halk Edebiyatı isimli kitabını da reddetmişsiniz; işte sizin
le bizim Hükümetimiz arasındaki kültür farkı, kitaba bakış açısı... 

CENGİZ BULUT (İzmir) — Celal Bayar'ı suçlayan kitabı da siz dağıtıyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Bulut, lütfen efendim... 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Siz merak etmeyin Sayın Başkan, ben cevap vermem. 
Sayın Başkan, değerli üyeler, önergedeki bir başka suçlama da, Kütüphaneler Haftası se

bebiyle televizyon ve basına verilen reklamlardır. Bir kere "Niçin reklam verdiniz?" diye bir 
bakana sual edemezsiniz. Niye edemezsiniz biliyor musunuz?.. Bu reklam harcamasını devlet 
uygun görmüş, gerekli görmüş ki, reklam için bütçeye özel bir para ayrılmış, bir fon konul
muş. Bu para, elbette yerine göre sarf için konulmuş. 

Bakınız, bu reklamlar o kadar yarar sağlamış ki, altı ay içinde tam 79 yeni kütüphane 
açılmış. Halbuki, koskoca ANAP döneminde,*yılların çalışmasını da üstüne üstlük koyuyo
ruz, kütüphane sayısı sadece 229'a ulaşmış. Kültür Bakanlığının bu faaliyeti, yani altı ay için
de 79 kütüphane açmış olması, kendi dalında büyük bir rekordur. Şu anda 21 kütüphanenin 
yapımının devam etmekte olduğunu, tam 225 yerleşim biriminde kütüphane açabilmek için 
kadro istendiğini, 10 gezici kütüphanenin programa alındığını ve 41 değişik yayınevinden 59 
890 adet kitap alınarak, kütüphanelere dağıtıldığını memnuniyetle tespit etmiş bulunmakta
yım. Bütün bunlar, yapılan reklamların sonucudur ve kütüphaneye giden insan sayısında altı 
ayda çok büyük bir artış olmuştur. 

Bütün bunların yanında, Kültür Bakanlığı, gerek televizyonda, gerekse basında, reklam
ları yüzde 50 indirimle yaptırmıştır. Ayrıca, yapılan reklamların tümü, Türkiye'nin en ciddî 
kuruluşlarından biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Vakfının projeleri, araştırmaları, öne
rileri doğrultusunda ve onlarla işbirliği yapılarak yayınlanmıştır. > 

Şimdi soruyorum, bir bakan, bir reklamı başka nasıl yapardı, daha ne türlü yapacaktı? 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; önergede, bir de, PlAR isimli kuruma ödenen paradan ve 
Kültür Bakanının şahsî imajının araştırıldığından söz edilmektedir. Bakanlık, "Türk Toplu
munun Kültür Bakanlığından Beklentileri" adı altında, "Türk Toplumunun Kültür Bakanlı
ğından Beklentileri" adı altında, Mimar Sinan Üniversitesine bir araştırma yaptırmış. Bu araş
tırmada, kesinlikle, Bakanın kendi şahsî imajı araştırılmadığı gibi, Bakanlıkta, PtAR isimli 
kuruluşla yapılmış bir tek sözleşme de yoktur. Bakanlığın muhatabı sadece bu Üniversite olup, 
başka hiçbir kuruluşla böyle bir anlaşmada, herhangi bir kuruluşa bir ödeme de yapılmamış
tık Önerge sahiplerine, Mimar Sinan Üniversitesinin bilimsel bir eseri olan bu araştırma kita
bını okumalarını tavsiye ederim. Ayrıca, Mimar Sinan Üniversitesine ödenen bu araştırma gi
derlerinde, Maliye Bakanlığı Bütçe Daire Başkanının ve Merkez Saymanının olurları vardır. 
Bu nedenle, ödemede bir" uygunsuzluk olamayacağı da açıktır. 

önergede bir başka suçlama da, Devlet Planlama Teşkilatından yatırım izni alınmadan 
kültür merkezleri yapıldığı iddiasıdır. Ayrıca, bu merkezlerin arsa ve projelerinin dahi olmadı
ğı ileri sürülmektedir. Hemen belirtelim ki, Kültür Bakanlığında her bina için ayrı bir proje 
yapılmaz. Kültür Bakanlığının elinde pek çok tip proje vardır ve onlardan birisi, gerektiği za
man uygulanır. Bu nedenle, "filan yerin projesi yoktur" denilmesi, Kültür Bakanlığının bün
yesini bilmemekten başka bir şey değildir. Ayrıca, arsası olmayan yerin ihalesi olamayacağı gi
bi, arsasız yerin inşaatına başlanamayacağı da açıktır. 

Bütün bunların ötesinde, önerge sahipleri, önergelerinde, kendilerini çok aşan, çok iddia
lı bir laf etmişler ve "Devlet Planlama Teşkilatından izin almadan yapılan bu işler Cumhuriyet 
tarihinin en büyük gafıdır" demişlerdir. Peki, işte burada, Devlet Planlama Teşkilatının TTA 
112.92/2318 sayılı izin belgesi... Bu yazıda, 16 kültür merkezinin ekli cetvelde tek tek ismi sa
yılmış ve bunlara Devlet Planlama Teşkilatının izin verdiği yazılmıştır. Şimdi ben ANAP'Iılara 
soruyorum : Sizin bu yaptığınız da Cumhuriyet tarihinin en büyük önerge gafı değil midir? 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli üyeler; önergede, bir de, Amerika'nın Memphis şehrine giden heye
tin çok kalabalık oluşundan bahsediliyor, bu da bir suç gibi sunuluyor... 

Değerli arkadaşlarım, Kültür Bakanlığı bir tanıtma bakanlığıdır. Ülkemizi yurt dışında 
tanıtacak bir fırsat buldu mu, bunu elbette en iyi şekilde değerlendirmek onun aslî görevidir. 
Nitekim, böyle bir davet gelince, oraya birkaç bakanlık temsilcisiyle gidileceğine, mehter takı
mı gibi senfoni orkestrası gibi, Amerika'yı ayağa kaldıracak grupların götürülmesi kararı alın
mış; mehter takımının gösterisini ayakta alkışlayan Amerikalılar, ardından, Mozart'ın ünlü Türk-
Marşını çalan senfoni orkestrasını çiçek yağmuruna tutmuş ve gaye> hâsıl olmuştur. 

Şimdi, işin yararı böylece görüldüğüne göre, şu kalabalık lafına bir bakalım; niye kalaba-
lıkmış?.. 

Bilindiği üzere, mehter takımı 71 kişi, senfoni orkestrası 112 kişi. Buna, 7 milletvekiliyle 
6 gazeteciyi ve gitmesi zorunlu olan 11 bakanlık temsilcisini eklerseniz, kalabalık dediğiniz he
yetin bundan ibaret olduğunu ve sayının bunun altına düşmesinin de mümkün olamayacağını 
görürsünüz. Şimdi, ANAP'Iılara şöyle bir soru sormak istiyorum : Peki, bu gezi yanlış ise, 
bu geziye katılanlar fazla kalabalık ise, bu gezi fuzulî ise, neden sizin partiden bir temsilciniz 
de bu geziye katılmıştır? Neden geziyi orada bırakıp gitmemiştir? Neden olayı orada protesto 
etmemiştir? Yani, ANAP'ın temsilcisi Amerika'ya gidecek, mehter takımını ayakta alkışlaya
cak, senfoni orkestrasını alkışlayacak, oraya giden milletvekilleri ve gazetecilerle kol kola do
laşacak, sonra Türkiye'ye gelecek "bu gezi fuzuliydi, bu geziye katılanlar kalabalıktı, devlet 
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zarara uğradı" diyerek bu önergeye imza atacak... Yani, bu önergeye imza atmanın adı nedir 
biliyor musunuz?.. Hem orada bulunup hem bu soruyu sormanın adı bence "pişkinliktir." Siz 
böyle pişkinliklere devam ederseniz, daha çok 7 Haziranlarda, seçim sandıklarında, halk sizi 
pişirmeye devam edecektir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli üyeler; önergede bahsi geçen son bir konu daha var ki, hangi parti 
olursa olsun, bu tip hassas konulara girerken çok dikkat etmek zorundadır. Bakın, önerge sa-

, hipleri ne diyor : "Fikri Sağlar, 27 etnik kültürü geliştirici bir kültür politikası uygulayacağını 
ilan etmiştir. Bu, bütünleştirici değil, bölücü bir politikadır." Yani, önerge sahipleri, çağdaşlığı 
ve demokrasiye inanmışlığı artık tüm dünyaca kabul edilmiş olan bu Hükümetin bir bakanını 
bölücülükle suçlamış... Konu çok hassas olduğu için, bu konuyu ayrıntılı olarak incelemekte 
ve ANAP'lı kardeşlerimize bir kültür dersi vermekte yarar buluyorum. Ne demiş Sayın Bakan; 
"Türkiye'de 27 etnik grup vardır" demiş. Yalan mı söylemiş? Yoksa, Türkiye'de hiç etnik grup 
yok da, Bakan bunları kendi mi icat etmiş? Lütfen beyler, devekuşu gibi kafamızı kuma göm
meyelim; bu ülkenin hepimizce ve tüm dünyaca bilinen bazı gerçeklerini inkâr etmeyelim. Bu
nun kimseye hayrı olmaz. Gerçekleri, onlardan hiç korkmadan ortaya koyalım ki, sorunları 
birlikte çözmemiz kolay olsun. 

Bir bakana yüklenmek kolaycılıktır. Oysa, bir bakan ne kâşiftir ne mucittir ne de mutlak 
serbesti sahibidir. O, sadece kabinenin bir üyesidir ve hükümetin talimatı doğrultusunda, baş
bakanın denetiminde, kendi görev sınırları içinde çalışır. Sayın Fikri Sağlar bu lafı kendisi mi 
icat etmiştir yahut da Kabineden, Koalisyon Protokolünden, Hükümetin talimatından, Başba
kanın talimatından dışarı mı çıkmıştır ki ona yükleniyorsunuz?.. 

Başbakanımız Sayın Süleyman Demirel, Sabah Gazetesinde, Hasan Cemal ile bir söyleşi 
yapmış; bu, gazetede yayımlandı, kupürü de burada. Bakın, Hasan Cemal'e Sayın Başbakanı
mız ne demiş : "Bugün Türkiye'de 26 farklı etnik menşeden gelen insan vardır ve bunların 
elbette kendilerine göre bir kültürleri olacaktır. Mevcut bütün etnik kültürleri kabul etmek, 
onların kültürel zenginliklerini ortaya çıkarmak, tanıtmak, yaşatmak bizim Hükümet politi
kamızdır ve Bakan sadece bunu uygulamaktadır." Şimdi, siz tutup da, güneydoğuda Kürtçe 
konuşulmuyor, Türkiye'de Arapça da konuşulmuyor, Lazca da yok, Çerkezce de yok, Boşnak
ça da yok derseniz, buna kendiniz de dahil kimi inandırırsınız?.. Ancak kendinizi kandırırsı
nız. (SHP sıralarından alkışlar) Bu inkârla oralarda yaşayan etnik grupları da ortadan kaldır
mış olmazsınız, bunların içinden bir tanesini alıp, ona öncelik ve üstünlük de veremezsiniz. 
Çözüm; bunların hepsini, bir çiçek bahçesi gibi birlikte ve güzellikleriyle, doğal renkleriyle ka
bul etmektedir. Bu bir kültür mozaiğidir. Böyle bir mozaiğin devlete hiçbir zararı olamaz, bi
lakis kültürel zenginlik her devlete ayrı bir güzellik, ayrı bir ihtişam, ayrı bir büyüklük katar. 

Bakınız, bugün Diyarbakır yöresinden bir türkü dinliyoruz, arkasından oyun ekibi çıkı
yor; öbür gün Karadeniz yöresinden bir türkü dinliyoruz, arkasından onun oyun ekibi çıkı
yor... Her ikisinin türküleri farklı, oyunları farklı, giysileri farklı; ama bunları ve diğer yörele
rin oyunlarını ve türkülerini aynı zevkle dinlemiyor muyuz, aynı zevkte izlemiyor muyuz?.. Bun
ların oyun, kılık kıyafet ve müzik kültürlerinin farklı oluşları bizi rahatsız ediyor mu?.. Bila
kis, kültürel zenginliklerimizle iftihar etmeliyiz. Bunun devlete ne zararı olabilir?.. Çünkü, biz, 
o kültür senin, bu kültür benim, orası senin, burası benim demiyoruz; hepsini aynı çizgide, 
hepsini eşit görüyoruz; hepsi bizim, hepsi bizden diyor ve hepsini kucaklıyoruz. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

Bakınız, Hükümetimizin çağdaşlığını, ileri görüşlülüğünü, ilericiliğini, size bir misalle tekrar 
anlatayım. 
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Kültür Bakanı daha iki üç gün evvel gazetelere bir demeç verdi; dedi k i : "Devlet, Lenin'i 
de, Saidi Nursi'yi de öğretecek." Bu, gazetelerde çıktı. Şimdi, bundan daha güzel ne olabilir?.. 
Tabiî, bu ikisi örnek. Bu örneği çoğaltabiliriz. 

Vatandaş, oradan buradan, saklı gizli, yalan yanlış öğreneceğine, gelişigüzel ve kasıtlı ya
zılardan bilgi edineceğine, devlet eliyle, bilim adamlarının kaleminden, merak edilen her şeyi 
ve herkesi öğrense fena mı olur?.. Anayasamızda, "Herkes bilgilenme ve öğrenme hakkına 
sahiptir" denilmiyor mu?.. Bu Hükümet de herkese en doğru kaynaktan bilgilenme ve öğren
me hakkını veriyor. Böylesine çağdaş ve ilerici bir tutuma nasıl karşı gelebilirsiniz?.. 

Bakınız, biraz da.hukuktan bahsedelim. Anayasa Mahkemesinin 90/1 esas ve 91/1 karar 
sayılı bir kararı var. O karardan küçük bir parça okuyacağım : "Anayasanın 66 ncı maddesin
de belirtilen hukuksal Türklük bağı, toplumsal olguların ve etnik grupları varlığının inkâr edil
mesi sonucunu doğuramaz. Türk Devletine vatandaşlık bağıyla bağlı bulunmak hukuksal du
rumunu asla inkâr etmeden ve bu hukuksal bağımlılığın koparılmasını asla öngörmeden, et
nik farklılık iddiasında bulunmak mümkündür. Ülke bütünlüğünün, hedef alınmasının millet 
bütünlüğünü, millet bütünlüğünün hedef alınmasının ülke bütünlüğünü zedeleyeceği kuşku
suzdur. Anayasa, bu değerleri birlikte ve ödünsüz, mutlak olarak korumayı amaçlamıştır." Bu, 
hepimizi bağlayan, Anayasa Mahkemesinin bir kararıdır. Görülüyor ki, Sayın Bakan, Anaya
sa Mahkemesi kararındaki sözleri tekrarlamış; Hükümetin kendisine verdiği talimatı uygulu
yor, Başbakanın denetiminde konuşuyor... Şimdi, Anayasa Mahkemesi ile bu kadar paralellik 
arz eden bir uygulamaya, siz, niçin, nasıl ve neden önerge veriyorsunuz; bunu anlamak müm
kün değildir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) / 

BAŞKAN — Sayın Aksöz, süreniz dolmuştur, lütfen bitiriniz. 
UĞUR AKSÖZ (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Ülkemizde, elbette çeşitli etnik gruplar vardır ve elbette ki bunların kendilerine göre kül

türleri de olacaktır. Şimdi, altını çizerek şunu söylüyorum : Amacımız, bunların kültürlerini 
korumaktır; ama, bu kültürleri korurken, birini diğerinin önüne geçirmemek ve milletçe tek 
ülkümüz olan ülke ve millet bütünlüğünü ödünsüz korumaktır. İşte, Hükümetimizin politikası ' 
budur. (DYP ye SHP sıralarından alkışlar) Sayın Bakan, bu politikayı en çağdaş bir biçimde 
uygulamaktan başka bir şey yapmamıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; burada bir de siyasî bir yanlışı söyleyerek sözlerimi bitirece
ğim. Kültür Bakanımız, Türk cumhuriyetlerine ilk giden ve Türkmenistan ile Hükümet adına 
ilk işbirliği protokolünü yapma onurunu yaşamış bir bakanımızdır. Kültür Bakanımız, orada 
imzaladığı protokol ile Ahmet Yesevi Türbesini, Sultan Sencer Türbesini onarma görevini üst
lenmiş, Türkmenistan ile Türkiye arasında bir bilgi, iletişim ve dil birliği ağı kurmuştur. Bu 
cümleden olarak, bundan iki gün sonra, yani 18 Haziranda, İstanbul'a, bütün Türk cumhuri
yetlerinin kültür bakanlarını davet etmiştir. Orada, Türk cumhuriyetleri ve Türkiye kültür ba
kanları zirvesi toplanacaktır ve Allahın izniyle, Türk cumhuriyetlerinin Türk Alfabesine geçi
şinin ilk adımı atılacaktır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

İşte Kültür Bakanımız, bu kadar önemli ve onurlu bir göreve giderken beraberinde kimi 
götürmüştür, biliyor musunuz; önerge sahibi Sayın Mehmet Budak'ı... (DYP ve SHP sırala
rından alkışlar) Bütün bu güzellikler, Türklük adına gurur verici bu olaylar, Bakanımızın yap
tığı bütün bu işlemler, önerge sahibi Sayın Mehmet Budak'ın gözleri önünde cereyan etmiştir. 
Kültür Bakanının her eylemini ve her gezisini bu önergede tek tek konu yapan Sayın Budak'ın, 
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kendisinin de bulunduğu Türkmenistan gezisinden hiç bahsetmemesi, acaba nedendir?.. Böyle 
bir işi kendi iktidarları beceremediği için mi bu geziden bahsetmemeyi tercih etmiştir, yoksa, 
boş yere, sebepsiz yere suçladığı Sayın Bakanın, Türk cumhuriyetlerindeki büyük kültür ata
ğından dolayı, mancubiyetinden mi susmuştur?.. Ama, ne olursa olsun, böyle tarihî bir gezi
den bahsedilmemesi siyasî bir yanlıştır; fakat, ziyanı yok, biz, ANAPlıIarın siyasî hatalarına 
alıştık, onların yanlış yapmalarına da alıştık. Onlar yanlış yaptılar, biz düzeltiyoruz, onlaryanlış 
yaptılar, biz düzelteceğiz... Hiç önemli değil; bu defa da öyle olacak. Onların bu önerge yanlış
larını, bu siyasî yanlışlarını yine biz düzelteceğiz. 

Gensoru önergesine ret oyu vererek ANAP'in bu tarihî yanlışını düzeltecek olmanın gu
ruru içinde, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksöz. 
Şimdi, konuşma sırası, SHP Grubu adına, Sayın Ercan Karakaş'tadır. 
Buyurun Sayın Karakaş. (SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bundan sonraki konuşmacılardan da, daha önce olduğu gibi, ko
nuşma sürelerine riayet etmelerini bilhassa istirham edeceğim. Vakit bir hayli ilerlemiştir ve 
müzakereler bittikten sonra, bir grubun da grup toplantısı vardır. 

Buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA ERCAN KARAKAŞ (îstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri, Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Budak ve ANAP'Iı 27 arkadaşının, Kültür Bakanı 
Sayın Fikri Sağlar hakkında gensoru açılmasına yönelik önergesine ilişkin olarak, SHP Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyor ve bayram son
rasındaki Meclis çalışmalarında başarılar diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, gensoru açılmasına ilişkin öneri, esas olarak dört bölümden olu
şuyor. Bu dört bölümü kısaca hatırlatmak istiyorum. Birinci bölümde, Kültür Bakanlığımızın 
izlediği kültür politikasına yöneltilen eleştiriler; ikinci bölümde, memur kıyımı, aile birleşme
sini dikkate almayan atamalar gibi iddialar; üçüncü bölümde, Halk kültürünü Araştırma Dai
resinin adının Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne çevrilmiş olması 
ve 27 etnik kültürden bahsedilmekte bölücü bir politika izlendiği iddiası; son bölüm olan dör
düncü bölümde ise, bütçe ve fon gibi kaynakların usulsüz kullanıldığı iddiası yer alıyor. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, gensoru isteminde gerekçe olarak ileri sürülen bu konular
daki görüşlerimizi, zamanın elverdiği ölçüde sizlere sunmaya çalışacağım. 

Her şeyden önce, Kültür Bakanlığının izlediği politikanın, Koalisyon Hükümetimizin pro
tokol ve programıyla saptanan politikaların özüne ve ruhuna uygun olduğunu vurgulamak is
tiyorum. Koalisyon Hükümetinin temel politikası, bilindiği gibi, ülkemizi tam ve eksiksiz bir 
demokrasiye kavuşturmaktır. Hükümet, bu hedefe varmak için, demokrasinin önündeki tüm 
engelleri kaldırmakta kararlıdır. 12 Eylül hukukuna son vermek, iç hukukumuzu evrensel hu
kuk kurallarına uygun hale getirmek için gerekli yasal düzenlemeler, vetolara rağmen bir bir 
gerçekleşiyor. Reformlar tamamlandığında, Türkiye, çoğulcu, katılımcı ve çağdaş demokrasi
ye tam olarak kavuşmuş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Kültür Bakanlığımız da, yaptığı çalışmalarla, demokratikleşmeye ve 
demokrasi kültürünün oluşmasına gerekli katkıyı sağlıyor. Bakanlık, politikalarını ve uygula
malarını bu hedefe, demokrasi hedefine yöneltiyor. Elbette, Koalisyon Hükümetinin \Kültür 
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Bakanlığının politikası, ANAP döneminin kültür politikalarından farklı olacaktır. ANAP'lı 
Kültür Bakanlarının izlediği politikalar, Aydınlar Ocağı tarafından ortaya atılan Türk-îslam 
sentezi anlayışından kaynaklanmaktaydı; 12 EylüPden sonra yürütülmek istenen ve "millî kültür" 
diye adlandırılan kültür politikalarının temeli, esası buydu. Bu görüşün demokrasi anlayışı da, 
cemiyetin bünyesine, kendi bünyemize uygun bir demokrasi anlayışıydı. Evrensel değer ve ilke
lere göre şekillenen bir demokrasi yerine, bize göre bir demokrasi, disiplinli demokrasi isteni
yordu. Demokrasi anlayışında çoğulculuğa önem vermeyenlerin, kültürel çoğulculuğa da önem 
vermemeleri, kültürel çoğulculuğu reddetmeleri son derece doğaldır; ama bunu gensoru konu
su yapmaları doğal olmayan bir yaklaşımdıı;. 

Değerli milletvekilleri, Kültür Bakanlığımızın çok sesli bir kültür anlayışını doğru bulu
yor ve bu anlayışın demokrasi kültürümüzü geliştireceğine inanıyoruz. Kültür Bakanlığının iz
lediği politikanın temelinde çoğulculuk, insancıllık ve vatandaş kavramları bulunmaktadır. Bu 
politikada, ırkçı milliyetçiliğe, şovenizme yer yoktur; milliyeti abartılı bir şekilde övmek ve yü
celtmek, onu dünyanın merkezine koymak ve dünyaya ve insanlara o merkezin çıkarları açısın
dan bakmak da yoktur; çağdaşlık, evrensellik, kültürlerin eşitliği, sevgi ve barış vardır. 

Bu noktada şunu da söylemek istiyorum: Kültür Bakanlığının bu yaklaşımında, elbette 
faşist anlayışlara da yer yoktur. Sayın Budak, az önce buradan konuşurken, "sol faşizm" kav
ramını kullandı. Faşizm, hepimiz biliyoruz ki, sağın ideolojisidir; solda faşizm yoktur. Elbette, 
solun bir bölümünün demokrasiden uzaklaşmış uygulamaları vardır; onların da vardığı nok
tayı bugünlerde bütün dünya yaşıyor. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yapısını, her çağdaş toplum gibi, yurt
taşlık kavramı üzerine oturtmuştur. Devlet, kullara değil, yurttaşlara dayalıdır, toplumumuz 
da yurttaşlık temeline göre oluşmuştur. O nedenle, devletin, kültürde, eğitimde ve diğer alan
larda, insanlara, etnik kökeni, dinî inancı, kültürü ne olursa olsun, eşit davranması gerekir. 
Koalisyon Hükümetinin de, Kültür Bakanlığının da yaptığı bundan ibarettir. Bu, bölücülük 
değil, bütünlükçülüktür; bölücülük, yok saymak, var olan şeyleri reddetmektir. Barış içerisin
de, bir arada yaşamanın koşulları, bu politikayı, Kültür Bakanlığının izlediği politikayı esasen 
zorunlu kılmaktadır. Bir toplumda yaşayan insanların, o toplumdan sorumlu olması, o top
lum için fedekârlığa hazır olması, o toplumu sevmesine bağlıdır. Kültür Bakanlığının izlediği 
politika, insanlarımızın hepsinin, toplumu ve yurdunu sevmesine yönelik bir politikadır; ayı
rımcılığa, dışlamaya, horlamaya, baskıya yer vermeyen, çoğulcu bir kültür politikasıdır. 

• • ' • ' • . ı ' . " ' • . ' • ' 

Değerli milletvekilleri, Hükümet, "etnik farklılığımız kültürel zenginliğimizdir" diyor; Kül
tür Bakanlığımız da buna uygun politikalar geliştiriyor ve bu politikaları uyguluyor. Gensoru 
önergesini veren Sayın Nedim Budak, etnik farklılıkları yok sayıyor; Sayın Sağlar'in, 27 etnik 
gruptan ve 36 uygarlıktan bahsetmesine kızıyor, çoğulcu kültür yerine tekçi görüşleri savunu
yor. Sayın Budak'ın bu tutumu, gerçeklikle de, bilimle de çelişiyor. Az önce, yine, Sayın Bu
dak, buradan doğu illerimizde kültür merkezlerinin kurulmamasını eleştirdi; çok güzel; ama, 
acaba kendisi, 12 Eylülden sonra Kürt kökenli yurttaşların anadili yasayla yasaklandığı zaman 
hangi girişimlerde bulundu?.. Acaba kendisi buna da karşı mıydı?.. 

Değerli milletvekilleri, bugün, yeryüzünde 3 binin üzerinde, hatta 4 bine yaklaşan kültü
rel ve etnik grup yaşamaktadır;, ama, dünya üzerindeki devlet sayısı 179'dur. Hiç kimse de, 
her etnik grubun, her kültürel grubun bir devleti olması fikrini savunmamaktadır; ama, dünya 
ve özellikle dünyanın çoğulcu demokrasiyle yönetilen ülkeleri bu farklılıktan, bu çeşitlilikten, 
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- bu renklilikten korkmuyor, bu gerçeği yok saymıyor; tam aksine, bu mozaiği bir zenginlik ola
rak kabul ediyor ve gereğini yapıyor; kültür politikalarını da bu gerçeğe göre düzenliyor. 

Değerli milletvekilleri, elbette ülkemizde de etnik gruplar var. Bu konuda yapılan birçok 
araştırma, bu etnik grupların sayılarını ortaya koyuyor. Bir üniversitenin yaptığı araştırmaya 
göre, kültürlerini, geleneklerini büyük ölçüde unutanlar da aralarında olmak üzere Türkiye'de 
47 etnik grup bulunuyor. Sayın Bakanın verdiği rakam ise 27 idi; ama, başka araştırmalar, bu 
grupların daha da fazla olabileceğine işaret ediyor. Biz, SHP olarak, bu çeşitliliği, toplumu
muz için bir zenginlik olarak görüyoruz, Hükümet ve Kültür Bakanlığı da aynı anlayışı savu
nuyor. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti on bin yıllık bir mirasın, bir sentezin sonu
cunda ortaya çıkmıştır. Anadolu, geçmişte kavimler kapısı olmuştur. Hitit'i, Asur'u, Urartu'-
yu, Lidya'yı ve daha nicelerini yok saymak mümkün müdür? Bunu yaparsak, bu uygarlıkların 
bıraktıkları kültür varlıklarına; örneğin, haklı olarak geri istediğimiz Bergama Sunağına nasıl 
sahip çıkabiliriz? ANAP'lı Kültür Bakanları, Anadolu'nun etnik yapısının çoğulculuğunu yok 
saydılar, görmezlikten geldiler; Kürt kökenli yurttaşlarımızı da reddettiler; bilim dışı, "kart, 
kurt" hikâyeleri uydurdular. Bu yaklaşım, akademik çalışmaları da engelledi, bu zenginliği 
bir sorun haline dönüştürdü. 

Değerli milletvekilleri, Kültür Bakanlığımız, Türkiye'deki etnik grupları ve ara kültürleri, 
bir kumaşın içindeki renklere ve desene benzetiyor ve hepsine eşit davranan, hepsinin, kendini 
özgürce ifade etmesinin koşullarını yaratan bir politika, bir çizgi izliyor; bu politikasıyla, de
mokratikleşmeye, barışa, kardeşliğe, dayanışmaya ve demokrasi kültürüne önemli katkılar sağ
lıyor. Kültür Bakanlığı, kültür kavramını dar anlamıyla ele almıyor. 

Kültür, bize göre de anlamı geniş olan bir kavramdır; edebiyat, müzik, sanat ve bilimle 
sınırlı değildir ve orilardan öte bir anlamı vardır. Kültür, toplumlarda zaman içinde oluşan bir 
yaşam biçimidir. Kültürün gerçekçi ve çağdaş tanımı budur. 1992 yılında Meksika'da topla
nan, Kültür Politikaları Üzerine Dünya Konferansı da, kültürü, "sanat ve edebiyatın yanı sıra, 
yaşam tarzlarını, insan varlığının temel haklarını, değer sistemlerini, gelenekleri ve inançları 
da kapsar" diye tarif etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Birleşmiş Milletler Örgütü UNESCO'nun himayesinde, 1988-1997 
dönemini, "kültürel gelişmenin dünya on yılı" olarak ilan etmiştir. Şimdi bu on yılın içerisin
de bulunuyoruz. Bu on yılda öngörülen etkinliklerin 4 ana hedefi bulunmaktadır. 

1. Gelişmenin kültürel boyutunun göz Önünde tutulması; başka bir deyişle, kültürün, 
gelişmenin odağında yer alması. 

2. Kültürel kimliklerin olumlanması ve zenginleştirilmesi, 
3. Kültür yaşamına katılımın genişletilmesi. 
4. Uluslararası kültürel işbirliğinin yükseltilmesi. 

Bu hedeflere yönelik çalışmaları, SHP olarak destekliyoruz; Kültür Bakanlığımızın da bu 
doğrultudaki bilinçli çalışmalarından memnunluk duyuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, uluslararası kültürel işbirliği, ülkemizin ve ülkemiz insanlarının doğru 
tanıtılması bakımından da son derece önemli bir konudur. Uluslararası arenada yer almanın 
yolu, yasaklardan hızla arınmak ve kendini tanımaktan ve ifade etmekten çekinmeyen bir top
lum oluşturmaktan geçmektedir. Bu anlamda, Kültür Bakanlığımızın yasakları kaldırma yö
nündeki çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, ülkemizde yasakların çeşitleri var; idarî yasaklar var, 
geçmişte bakanlar kurulu kararıyla konulan yasaklar var ve yasalardan kaynaklanan yasaklar 
var. Kültür alanında da bu yasakların hepsi mevcut. Bakanlık, ilk iş olarak, idarî yasakları 
kaldırıyor ve 1978-1979 yıllarında Bakanlıkça basılan ve satın alınan binlerce "Y.K." (yasak 
kitap) rumuzlu kitabı okuyucuya sunuyor. 

Az evvel buradan, yine, yasak kitap olmadığı söylendi. Ben, Bakanlığa gidip gözlerimle 
gördüm; yasak kitaplar karton kutulara konmuş, üzerlerine siyah kalemle "Y.IC, altına da 
"yasak kitaplar" diye açıklaması yazılmıştı. Bu kitapların bir bölümü, Kültür Bakanlığının 
salonlarında sergilenmektedir. 

Depolardaki "Y.K." rumuzlu 154 bin kitap tekrar kullanıma sunulmuş bulunmaktadır; 
hem de bu kitapların kime ait olduğuna bakılmaksızın. İçlerinde Nazım Hikmet'e ait olanı 
da var, Saidi Nursi'ye ait olanı da var. Bu kitaplar, hiçbir ayırım yapılmadan okuyucunun hiz
metine sunulmuştur. (SHP sıralarından alkışlar) 

İkinci yasaklama yöntemi olan geçmişteki bakanlar kurulu kararları ise, bilindiği gibi, Ba
kanlar Kurulumuzun aldığı bir kararla tamamen ortadan kaldırılmıştır. Şimdi, sıra, yasalar
dan kaynaklanan yasaklamanın değiştirilmesindedir. Bakanlık, bu konudaki çalışmalarını da 
tamamlamış bulunmaktadır. Muzır Yayın Yasası, Basın Yasası ve Video ve Müzik Eserleri Ya
sasındaki kısıtlayıcı, yasaklayıcı ve sansür edici modelleri değiştiren yasa tasarıları Başbakanlı
ğa sunulmuş bulunmaktadır. Yasakları kaldıran değişiklikleri içeren bu yasa tasarılarını SHP 
Grubu olarak destekliyor ve bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna gelme
lerini bekliyoruz. Düşüncenin ifade edilmesinin ve yaratıcılığın önündeki engelleri kaldıracak 
yasal düzenlemelerin mümkün olan en kısa zamanda gerçekleşmesinde sonsuz yarar görüyo
ruz. 

Değerli milletvekilleri, kültür,'bir yandan, toplumsal olarak öğrenilerek yeni kuşaklara dev
redilirken, öte yandan, toplumdaki değişimlerden etkilenen sürekli bir oluşumdur. Ülkemizde 
kültür politikası, tutucuların elinde, geçmiş hayranlığına tutsak edilmiş ve sonuçta, evrensel 
gelişmelere, yeni yaşam biçimlerine ve yeni kurumlara kapalı olan Türk-lslam sentezinin pro
paganda aracına dönüştürülmüştür. Koalisyon Hükümetimizin ve Kültür Bakanlığının kültür 
politikası bu değildir. Elbette geçmişin kültürel mirası korunacaktır; ama, bununla yetinilme-
yerek, geleceğe yönelik, çoğulcu, dinamik, yaratıcı, yenilikçi ve atılımcı bir anlayış benimsene
cektir. Bakanlık, yaratıcılığın önündeki, geçmişten gelen ve 12 Eylül ile iyice koyulaşan engel
leri aşmaktadır ve böylece Türkiye, artık, yasaklar ayıbından kurtulmaktadır. 

Kültürel ve düşünsel gelişiminin önündeki engellerin kalkmasını toplumumuz da mem
nunlukla karşılıyor. Toplum, istediği bilgiye ulaşmayı, neyin yararlı neyin zararlı olduğuna, ar
tık, kendi değerleriyle karar vermeyi istiyor. Aynı şekilde, düşünce ve önerilerini başkalarına 
iletmek, başkalarıyla tartışmak, onlarla paylaşmak istiyor. Kısacası toplum, yasaksız ve san
sürsüz bir Türkiye'nin bir an önce gerçekleşmesini istiyor. Yasaklı Türkiye'nin, en yasaklı dö
nemi olan 12 Eylülün, tam olarak son bulmasını bekliyor. 

Son kırk yılda, ülkemizde, maalesef 7 850 eser yasaklanmıştır; ama, bunun yarıya yakın 
bölümü, 12 Eylül dönemine aittir. 12 Eylül döneminde, kitap, kaset ve film olmak üzere top
lam 3 bin eser yasaklanmıştır. Biz, tüm yasakların kalkmasını istiyoruz; çünkü, özgürlükçü, 
çoğulcu ve katılımcı olmayan bir kültür politikasının, içinde yaşanılan toplum koşullarıyla uyum 
sağlamasf mümkün değildir. Günümüz dünyası, resmî ve katı ideolojik yaklaşımları dışlamakta 
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ve eritmektedir. Böyle bir ortamda, baskıcı ve tekelci mantıkla bir kültür politikası yürütülemez. 
Kitle iletişim araçlarında, medyalarda sağlanan büyük gelişmeyle birlikte, hem bilginin 

dolaşım hızı çok geniş ölçüde artmış, hem de bu teknolojik ilerleme ile sansür kavramı kendili
ğinden devre dışı kalmıştır. 

Öte yandan, yine, ideolojik mekanizmalarda görülen çözülme ve yeniden yapılanma so
nucunda, coğrafî sınırlar zorlanmaya başlamıştır. Dünyanın hemen her köşesi, çok yoğun bir 
göç dalgasını karşılamak ve yaşamak durumundadır. Böylece, hem baskıdan uzak, özgürlük
çü, hem de çoğulcu bir kültür politikası zorunluluk haline gelmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Kültür Bakanlığımız, geçmişten farklı olarak, bugün, kültürel çe
şitliliği ve yayın çeşitliliğini savunmaktadır. Buna uygun olarak, farklı görüşleri içeren dergi 
ve kitapların satın alınmasını, kütüphane sayısının hızla artırılmasını, kütüphanelerin daha 
cazip hale getirilmesini, kitap okumayı özendirmek üzere açılan kampanyaları, birçok yerle
şim biriminde yeni kültür merkezlerinin kurulmasını, kültür varlıklarının yurt dışında sergi
lenmesini, evrensel kültürle buluşturulmasın! ve Bakanlık bünyesinde çoğulculuğu, demokrasi 
kültürünü benimseyen ve kendisini kanıtlamış kişilere görev verilmesini doğru buluyor ve des
tekliyoruz. 

Ayrıca, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfına yapılan yardımı da doğru buluyoruz. Gerçek
ten, Türkiye'nin yüz ala olan İstanbul Festivalini yirmi yılı aşkın süredir gerçekleştiren bu va
kıf, UNESCO tarafından da ödüle layık görülmüştür. Keşke, bütün büyük kentlerimizde, ulus
lararası kültürün sergilendiği bu tip festivaller yapılabilse... 

Değerli milletvekilleri, boş zamanların artması, iletişimin gelişmesi, kişinin kültürel et
kinlik olanaklarını çoğaltmaktadır. Kültürel faaliyetler ise, fikirsel ve duygusal yetenekleri, ha
yal gücünü ve yaratıcılığı geliştirmekte, demokrasinin geleceğini belirleyecek değerlerin oluş
masını sağlamaktadır. însanlan hiçe sayan şoven, ırkçı ve katı milliyetçi akımlar ve gruplar 
ise, kültürel faaliyetleri sınırlamakta ve kültürel çeşitliliğe karşı çıkmaktadırlar. Gensoruyu ve
renlerin, zannediyorum asıl sorunu, asıl amacı da budur. 

Sayın milletvekilleri, demokratik bir devletin kültür politikası, kültürü vesayet altına al
mak, tekelleştirmek değil; tam aksine, kültürel çeşitliliği güvence altına almaktır. Kültür Ba
kanlığının, Hükümet politikasına uygun olarak izlediği çizgi de bu yöndedir ve doğrudur. 

Gensoru önergesinin sahibi Sayın Mehmet Budak'ın karşı çıktığı asıl mesele, Bakanlığın 
bu özgürlükçü, çoğulcu politikasıdır. Sayın Budak, ayrıca, ANAP'Iı Kültür Bakanları döne
mindeki çıkarcılığın ve adam kayırmaların son bulmasından da rahatsız olmaktadır. ANAP'Iı 
Kültür Bakanlarının döneminde sürekli vakıf ve dernekler kurularak, Bakanlığın olanakları, 
kaynakları buralara akıtılmıştır. Bakanlık emriyle, SSK görevlisinin, İzmir'den Bursa Devlet 
Klasik Türk Musikisi Korosuna sanatçı olarak tayin edildiğini biliyoruz. İşe almalarda, yete
neğine, öğrenimine bakmaksızın, tüm kadroları hemşeri ve ülküdaşlarıyla doldurmuşlardır. Ba
kanlık bütçesinden vakıflara aktardıkları paralarla kişisel harcamalarını karşıladıklarını bili
yoruz. 

Sayın Fikri Sağlar ise, göreve gelir gelmez, bu haksız ve yanlış uygulamalara hemen son 
veren ve sorumluları teftiş kuruluna havale eden bir tavır izlemiştir, bir tavır takınmıştır. Sayın Fik
ri Sağlar hakkında bu gerekçelerle gensoru önergesi verilmesini ciddî ve inandırıcı bulmuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, tüm bu nedenlerle, gensoru önergesine SHP Grubu olarak ret oyu 
vereceğimizi vurguluyor, Sayın Bakan Fikri Saglar'a ve gerçekten yetkin kadrosuna bundan 
sonraki çalışmalarında da başarılar diliyor ve Meclisimizin siz değerli üyelerine diklcatleriniz 
için teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakaş. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Melih Gökçek. 
Buyurun Sayın Gökçek. (RP sıralarından alkışlar) 
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RP GRUBU ADINA t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Sayın Daşkan, değerli arkadaş
lar; şu anda, şon derece önemli olduğuna inandığımız bir gensoru görüşmesine başlamış bulu
nuyoruz. Kendini millî kültür yerine evrensel kültürde bulmaya çalışan, bir taraftan Afrodit 
Heykeline ve Tarsus'taki Jean Paul Kilisesine hayranlığını meslek haline getirirken diğer taraf
tan Bakanlığında kendi tarihini temsil eden tablolara düşmanlık yapmayı da meslek haline ge
tirmeyi ihmal etmeyen bir zihniyetin Kültür Bakanlığını işgaline susmak, tarihin ve ecdadın 
affedemeyeceği bir olaydır kanaatindeyiz. 

Millî kültür, bir milletin kimlik kartıdır. Kültür, fertten şahsiyete, yığından millete ulaşma 
gayretlerinin meydana getirdiği değerler bütünüdür. Köksüz bir millet, örfünü, adetini, inan
cını, bağlarını, mazisini reddeden, ilericilik adına maddî değerlere biat eden topluluk, hedef
sizdir, şuursuzdur, müşterek hafızadan mahrumdur; kısacası millet değildir. Recaizade Ekrem'in 
"Araba Sevdası" Romanının kahramanı Bihruz Bey gibi, sadece Batı taklitçisi, kimliksiz, köksüz 
ve kişiliksiz, saksıdaki aydın tipini ihya gayretleri, ancak siyasî depozitosu taklitçilikten ibaret 
olanların gayesi olabilir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, Kültür Bakanlığında, bugün, değişik alanlarda sadece ve sadece tahri
bat yapılmaktadır; kültür tahribatı yapılmaktadır, ahlâk tahribatına hazırlık yapılmaktadır, 
usulsüzlükler yapılmaktadır, israf yapılmaktadır. Şimdi, müsaadenizle, yapılan tahribatları ve 
yaşanan tezatları, zamanımızın izin verdiği ölçülerde teker teker inceleyelim. 

Hepinizin malumu, Sayın Bakanın, Bakanlığa gelir gelmez yapmış olduğu ilk icraat, Ba
kanlığın duvarlarında ne kadar tablo varsa, onları indirmek oldu. Ne idi bu tablolar?.. Preveze 
Deniz Zaferini, Budin Kalesinin Fethini, Varna Meydan Savaşını, Revan Seferini, Rumeli'ye 
Salla Çıkışı, İstanbul'un Fethini ve İstiklal Harbini yansıtan değişik tablolar... Bu tabloların 
kaldırılması gazetelere intikal edince, Sayın Bakanın gazetelere vermiş olduğu beyanat -ki, Türkiye 
Gazetesinde, 7.12.1991 tarihinde çıkmıştır^ aynen şöyle : "Biz, 12 ve 13 üncü yüzyıldan kalan 
bir toplum değiliz; biz, 21 inci yüzyıla hazırlanıyoruz. 21 inci yüzyıl insanını, nasıl olması gere
kiyorsa, onu şekillendirmek zorundayız. Hâlâ orada hayaller içinde yaşarsanız, tutucu olmak
tan ileri gidemezsiniz. Böyle bir çağda yaşayan bizler, aslımızı inkâr etmeden, uygar dünyanın 
gereklerini yerine getirecek hareketler içerisinde olacağız; yani hâlâ pala ile dolaşmayacağız." 

Yani, İçendi tarihini temsil eden resimlerin üzerindeki palayı reddetmek, kendisi için son 
derece normal sayılır. Pala ile dolaşmayacağız; herhalde bundan sonra porno film ile dolaşa
cağız... Biraz sonra o konuya da geleceğim. (RP sıralarından alkışlar) . ; 

Aynı sözleri içerisinde kendi tezatını yaşıyor ve "Böyle bir çağda yaşayan bizler aslımızı 
inkâr etmeden" diyor... Sen kendi tarihini inkâr etmiyorsun da neyi inkâr ediyorsun?.. O tab
lolardan ne istiyorsun?.. Özellikle Doğru Yolcu kardeşlerime seslenmek istiyorum; acaba, aynı 
şekilde, yürekleri bizimle beraber, bu tarihî resimler oradan kalktığı zaman yanıyor mu yanmı-
yor mu?.. Ellerini vicdanlarına koysun söylesinler. Demin Sayın DYP sözcüsü konuşurken de
ğişik örnekler verdi. Şu anda DYP saflarında plan, "ağabey" dediğim ve gerçekten değer verr 
diğim Sayın Zeybek, acaba bu söylenilenleri sizin gibi tasvip ediyor mu?., ellerimizi vicdanları- ' 
miza koyalım ve buna göre karar verelim. 

Sayın Bakanın, biliyorsunuz, göreve gelir gelmez, Özellikle yaptığı ilk reklamlardan bir 
tanesi de "kitapları özgürlüğe kavuşturduk" demesi olmuştur. . » 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) Doğru söylemiş. 
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t. MELÎH GÖKÇEK (Devamla) — Doğru söyledi... hangi kitapları?., "özgürlüğe 
kavuşturduk" dediği kitapların bazılarından örnekler vereyim. Bunların özgürlüğe kavuşma
ya hakkı var mı yok mu; önce bunu bir tartışalım. 

Bir kitabın özgür olabilmesi için, her şeyden önce, benim değerlerime, benim inancıma, 
benim kültürüme değer vermesi lazım. Ben, bu şekilde, benim kültürüme değer vermeyen bir 
kitabı kalkıp da o kütüphanelerde, o çocuklara okutmam. 

Bakın, size bir örnek vereceğim : Dimitri Kantemir'in, "Osmanlı İmparatorluğunun Yük
seliş ve Çöküş Devri" adlı, kütüphanelerde mahkûm edilmiş olan bir kitabı var. Ne deniliyor 
bu kitapta; içinizde "tasvip ediyorum" diyen olacak mı bakalım... "Türk" isminin, tiksindiri
ci, menfur ve çirkin manasında olduğu iddia ediliyor. Dimitri'ye göre, "Osmanlıca" sözcüğü 
nazikliği ve güzelliği, "Türkçe" sözcüğü ise sertliği ye kabalığı ifade etmektedir. Türk, müdde
ti ömründe aptaldı, aptal kalacaktır" diyor; böyle olmayı ister misiniz? "Türkler, savaş ve yağma 
için yaratılmış bir ulustur" diyor; öyle misiniz? "Türkler saf bir ulustur; kendilerine şerefsiz
likten başka hiçbir şey getirmeyen birtakım gülünç efsanelere inanmaktadırlar" diyor; öyle mi 
kabul ediyorsunuz kendinizi? "Hain Osmanlı sarayı sözünde durmaz... Muhammet -haşa- sahte 
bir peygamberdir" diyor; tasvip ediyor musunuz? Ben, bu kitaplara özgürlük vermem; içiniz
de "veririm" diyecek varsa, buyursun! (RP, ANAP ve MÇP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

Sayın Bakan kitaplara özgürlük verme şovunu yaparken, kendisine bir de danışman seçti; 
Sayın Şerafettin Turan'ı. Ne yapmış bu Sayın Şerafettin Turan; gelin bakalım, birlikte bir ince
leyelim. Sayın Bakanın şu anda danışmanı olan bu şahsın, eski Kültür Bakanı Ahmet Taner 
Kışlalı'nın Müsteşarı iken SEKA'ya kâğıt hamuru olsun diye gönderdiği eserler hangileridir; 
birlikte bir bakalım : 

Tablolar : Preveze Deniz Zaferi 2 650 adet, Budin Kalesinin Fethi 2 400 adet, Varna Mey
dan Savaşı 2 650 adet, Revan Seferi 2 400 adet, Rumeli'ye salla çıkış, 2 650 adet, İstanbul'un 
Fethi 2 400 adet, İstiklal Harbi 2 650 adet. 

Takvimler : Kıbrıs Mücadelesi Takvimi 5 100 adet, El sanatları Takvimi 17 275 adet, Türk 
Mimarisi Takvimi 9 765 adet. 

Tahrip ettiği, özellikle SEKA'ya kâğıt hamuru olsun diye gönderdiği kitaplara gelince : 
Millî Kültür dergileri 42 900 adettir. Tablo, takvim ve dergilerin genel toplamı 92 840 adettir. 
hani özgürlükçüler?.. Şerafettin Turan, kâğıt hamuru olsun diye tablo, takvim ve kitapları SE
KA'ya gönderirken doğru; başkaları, demin okuduğum şekilde, bu milletin değerlerine hücum 
ettiği zaman, onu bir kenara koyunca yanlış oluyor... Olmaz böyle şey; biz bunu kabul etmiyoruz! 

Demin, değerli bir arkadaşımın özellikle ifade ettiği gibi, yasakları yasaklayan Sayın Ba
kanın Sayın Müsteşarı Emre Kongar'ın, 7 Mayıs 1992 tarihli -dağıtımını yaptığı genelgesini 
okuyayım : 

VSanatsal etkinliklerde bir bütünlüğü oluşturabilmek ve koruyabilmek amacıyla, Bakan
lığımız bütün ünitelerinin çalışmalarından ve kurum dışı ilişkilerden Bakanlık makamının bil
gisi olması gerektiği açıktır. Bu çerçevede, kurum dışı planlanan bütün ilişkilerin ve kurum 
içi sanatsal etkinliklerin makamın onayıyla gerçekleştirilmesi gereğine bilgilerinizi rica ederim." 
Getirmiş, koyuvermiş bu kayıtlamayı, bu sınırlamayı. 

Sayın Bakanın bugünlerde özellikle gündemde olan bir diğer icraatı da şu; Müzikte ve 
sinemada her türlü sansürü kaldıracaklar. Her türlü plak, kaset video yapımı ve ithalinde san
sür kaldırılacak, her türlü filmin yapımında ve ithalinde sansüre son verilecek. Hatta, 10 milyon 
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lira parayı bastırırsanız Kültür Bakanlığına, saat 24.00'ten sonra seks filmi bile oynatabilecek
siniz. Muzır Yasası kaldırılıyor, pornografik yayınlara getirilen yasaklar ya da bunların poşet 
içinde satılması kuralı kaldırılıyor; buna ilişkin cezalar da kendiliğinden siliniyor. 

Sayın Bakan özellikle bu konuda yapacağı atılım için PİAR'a önce bir araştırma yaptır
mış; bu araştırmanın fotokopisi de elimizde bulunuyor. Sayın Bakanın kendi yaptırdığı araştır
mada bakınız ne deniyor : "Bakanlığın uyguladığı sansür denetim politikasını uygun bulanla
rın oranı yüzde 56,2'dir." Yani, bu araştırmada evet arkadaş, siz bu sansüre devam edin, deni
yor; ama, Sayın Bakan -ki, ben bu araştırmanın yüzde 56'Iarda olduğuna da inanmıyorum-
kendisinin yaptırdığı bu araştırmadaki çoğunluğa rağmen, hayır arkadaş, biz her türlü por
nografik yayını yapacağız diyor. 

Yalnız, bu konuda, Sayın İçişleri Bakanımızın ve Bakanlık yetkililerinin güzel karşı tepki
leri olmuştur. İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Kültür Bakanlığının kadrosunun emniyet ve güven
lik meseleleriyle hiçbir alakasının bulunmadığını, buna rağmen, ne gayeyle ve kime danışarak 
böyle bir teşebbüse girdiklerinin de anlaşılamadığını ifade ettiler. Çünkü, Sayın Sağlar, hazır
lamış olduğu yeni bir kanunda, Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun değiştirilmesini de istedi. 
Özellikle bar, pavyon, diskotek ve bunlara benzer yerler ile banyo, hamam ve plajlarda çalışa
cak kadın ve erkeklerle ilgili yaş sınırı 21'den 18'e indirilecek. Türkiye'nin başka meselesi kal
madı, doğrudan doğruya Sayın Bakanın uğraştığı işler bunlardır. 

Muzır neşriyatlar, müstehcenlik, pornoculuk, erotik yayınlı televizyon kanalları, alo-tel'ler* 
patlayan birer lağım gibi ülkemizi işgal etmektedir. Kadını ruhuyla, fikriyle, beyniyle değil de, 
etiyle buduyla değerlendirme, onu alçaltmanın, ona hakaretin en kestirme yoludur. Bu ahlak
sızlığa çanak tutmak ise, kadının haklarına yapılan -bize göre- en büyük tecavüzdür. Sayın Kültür 
Bakanı, yapmış olduğu bu,girişimin adını "demokratikleşme" koyuyor. Ben böyle bir ahlak
sızlığın adını demokratikleşme olarak kabul edemem; bu mümkün değildir. Benim bir kültü
rüm, benim bir ahlakım, benim bir toplumum var; bu toplumun içindeki çocukların ahlakını 
bozmaya kimsenin hakkı yoktur. Eğer bu devlet eliyle yapılıyorsa, devlet eliyle yapan insanlar 
da en büyük suçu işliyor demektir. 
v Değerli Başkan, sayın üyeler; devlet dairesinde, çalışan zavallı bir hademe sakal bıraksa 
-bildiğiniz gibi- yer yerinden oynar; kıyafet yönetmelikleri devreye girer, cezalar cezaları takip 
eder. Bazı gazeteler hemen manşet atarlar : "Gericilik devlet dairelerine sıçradı.." Bir başörtü
lü bayan memure görülse, gene yer yerinden oynar; derhal birkısım basın silahını hemen ateş-
leyiverir : "Başörtüyle devlet dairelerinde ideolojik simgelere yer veriliyor; yönetmelikler açık, 
bu kadın derhal cezalandırılmalıdır..." basından gerekli kıvılcımı alan bakan derhal tahkikatı 
açar; ellerinden gelse, başını örten kıza idam cezası bile verecek kadar bağnaz yöneticiler, ba
kanlarına yağ kuyruğuna girerler... 

Değerli arkadaşlar, bakınız, sırf Allah'ın emri olduğu için başını örten bir mazlum kadına 
gösterilen bu tepkinin, sırf inancının gereği, Peygamberin sünneti olduğuria inandığı için sakal 
bırakan bir odacıya gösterilen bu tepkinin binde biri, Küttür Bakanlığındaki entellere karşı gös
terilmez/Biliyorsunuz, Sayın Emre Kongar'ı Müsteşarlığa Sayın Bakan getirdi, Sayın Rengin 
Gökmen'i Opera ye Bale Genel Müdürlüğüne Sayın Bakan getirdi, Sayın Tamer Levent'i Dev
let Tiyatroları Genel Müdür Yardımcılığı Vekilliğine gene kendisi getirdi ve her üçü de entel 
ve her üçü de sakallıdır... Bu konuda çıt yok. tşte çifte standart budur! 
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MEHMET BUDAK (Ankara) Bir tane daha var.. 
t. MELÎH GÖKÇEK (Devamla) — O kesmiş; dördüncüsü kesmiş. 
Sayın Sağlar, bu yönetmelikleri çiğneyen müsteşar, müsteşar yardımcısı ve Genel Müdüre 

disiplin soruşturması yapacak mısınız yapmayacak mısınız, çifte standarda devam edecek mi
siniz etmeyecek misiniz veya bundan sonra; Bakanlığınızda, başörtülü bir bayan gördüğünüz 
zaman ona ses çıkartacak mısınız çıkarmayacak mısınız; onu da öğenmek istiyoruz. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — Çıkarmıyoruz. 
t. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Şimdilik çıkarmıyorsunuz... 
Bir başka iddia şu : Biliyorsunuz, Tarsus'ta Saint Paulus diye bir kilise var. Bu kilise Çu

kurova Kültür ve Eğitim Vakfına teslim edilmiş vaziyette ve burada, Kültür Vakfının gayet gü
zel hizmetler yürüttüğü ifade ediliyor. 

Vatikan burayı istiyor; "Burayı hac merkezlerinden birisi olarak açmak istiyorum; müsa
ade eder misiniz" diyor. Sayın Bakan, bakıyoruz ki, bu konuda hemen kolları sıvıyor, "Hay
hay, memnuniyetle, verelim" diyor. 

Değerli arkadaşla^ Türkiye'nin dört bir tarafı bizi sevmeyenlerle dolu; ama bu konuda an
cak sıkıştığımız zaman "Tuh, Batı bize böyle yapıyor" deyiveriyoruz. Yani, Batı'ya bu yağcılık, 
Batı'ya bu çanak tutma neden? Yani şunu mu dedirtmek istiyoruz : Bu ülke bize 1071'den beri 
-geldik, burada oturuyoruz- emanet; sizin malınız, buyurun, alın, dilediğiniz gibi kullanıverin... 

Selçuklunun, Osmanlının bu kadar eseri durur; bir tanesi ihya olmaz. Ne hikmettir anla
şılmaz; Hıristiyan eserlerine gelince, o Batı'nın eserlerine gelince, kiliselerine gelince; ihya üze
rine ihya... Peki -adını da turizm koyuyorsunuz- İslam ülkelerinden kalkıp gelecek olan turist 
yok mu? Batı'ya bu hayranlık nedir arkadaşlar; ne zaman vazgeçeceksiniz bundan?.. (RP sıra? 
larından alkışlar) 

DYP sözcüsü demin enteresan bir ifadede bulunarak, "Türkmenistan'a gidildi; sayın Ba
kanımız Türkmenistan'da bizi çok güzel temsil etti, oradaki Sencer Türbesini ihya edeceğini 
söyledi" dedi. Orada başka türbe yok ki.. Gittiğinizde sizi oraya götürüyorlar; onu mecburen 
ihya ediyorsun, önce sen Türkiye'de elinin altında olanını ihya etde ondan sonra öbür tarafa dön. 

"Türkmenistan, Türkmenistan" deniyor... Belediye başkanlığı yapmış olduğum Keçiören'de, 
adını "Türkmenistan Parkı" koyduğum parkın adı değiştirildi; "Güçlükaya" yapıldı. SHP bunun 
düşmanlığını yapıyor; parkın adını değiştiriyor... Önce parkın adını değiştirin, ondan sonra, 
Türkmenistan'da, benim Türk kardeşlerime, can yoldaşlarına, din kardeşlerime, kalkıp, be
nim kültürümü aşılamaya kalkın... 

MEHMET GÜLCEGÜN (Mardin) — Onu siz koyduğunuz için değiştirdik. 
" 1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Ben koyduğum için değiştirmişler arkadaşlar... Kültür 

anlayışlarına çok güzel bir örnek tabiî. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
Değerli arkadaşlar, şu anda Bakanlıkta, demin Sayın Mehmet Beyin de ifade ettiği gibi, 

tahkikatsız kıyımlar, usulsüz atamalar, aile bütünlüğünü bozan uygulamalar sürmekte, devam 
edip gitmektedir. 

Sayın Süleyman Demirel'in 28 Ocak 1992 günü Resmî Gazetede yayımlanan 1992/1 nolu 
genelgesi var; genelgede aynen şöyle deniyor : "Milletin hizmetinde ve kanunlarında emrinde 
bulunan memurlar, devletin yetişkin, dürüst, aktif ve objektif kalmış kadroları, tam bir hiz
met emniyeti içinde çalışacaklardır." 
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Böyle denilmesine rağmen, Sayın Fikri Sağlar, personelini alış gerekçesi olarak Cumhur
başkanına, hükümet programındaki vaatlerini yerine getirmek gerekçesini gösteriyor. Bu, bir 
köşe yazarının yazısında çıktı. 

Tayin edilenlerin haddi hesabı yok. Önceden teftiş falan yok; teftişler görevden alındıktan 
sonra geliyor; ihtiyaten geliyor; başka türlü değil. Yani, tabiri caizse, önce idam cezası verili
yor, onun arkasından muhakemesi yapılıyor. Sayın Bakanın kendisinin hukuk anlayışı böyle 
olsa gerek. 

Bakınız, rahmetli Muammer Yaşar Bostancı, 20.2.1992'de bir yazı yazmış. Biliyorsunuz 
Bozkurt Kuruç'u önce görevden aldılar. Bunu yazıdan aynen okuyalım : 

"Cumhurbaşkanı kararnameyi imzalamış olsaydı, Bakan, fiilî durumunda sorun çözme 
yoluna gitmeyecekti. İki ay bekledikten sonra sabrı taştı ve beş gün önce Bozkurt Kuruç'a bir 
yazı gönderdi. Yazı şöyle : 

"Genel Müdür Bozkurt Kuruç'un üzerinde bulunan tüm yetkiler tarafımdan alınmıştır. 
Söz konusu Genel Müdürlük görevlerinin Devlet Tiyatrosu sanatçısı Mehmet Ege tarafından 
yürütülmesi uygun görülmüştür. 

Bilginizi ve gereğini rica ederim. 
Fikri Sağlar 

Kültür Bakanı" 

Genel Müdür, kendisine tebliğ edilen yazıyı okudu, oturup Bakana cevap yazarak'şöyle 
dedi: "Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, yetkilerini kanundan aldığından, bu yetkilerin ma-
kamınızca alınması kanuna ve hukuk kurallarına uymamaktadır. Kanuna uymayan bir emirle 
görevimi bırakmam, şahsıma sorumluluk getireceğinden görevime devam ediyorum. Hukuka 
ve kanuna aykırı bu emrin kaldırılmasını arz ederim." 

Bakan, Genel Müdürün yazısına hemen kısa bir karşılık verdi: "Birinci emrim geçerlidir." 
Yani, kanunu manunu tanımıyorlar. Nitekim, alındı; bilahara Danıştaya gidildi, Danış-

taydan dönüldü ve mecburen getirildi. 
Rahmetli Muammer Yaşar Bostancı, yazının sonunu, "Yıktın perdeyi eyledin viran, varıp 

sahibine haber vereyim hemen" diye bitirmiş ki, tam bitirmiş... Gerçekten, Türkiye'de hukuk 
filan yok; işinize geldiği zaman hukuk deniyor; işinize gelmediği zaman hukuk kesinlikle ta
nınmıyor.,. 

Demin, değerli arkadaşım misal verdi; ben de vermek istiyorum. Kültür Bakanı Sayın Fikri 
Sağlar, eşlerden birinin, bulunduğu kente bakılmaksızın, Kültür Bakanlığında çalışan eşin bu
lunduğu kente aktarılmasını sağlayacağını belirtiyor. Ama onun aksi olarak da, bir yığın insa
nı birbirinden ayırıyor. Sayın Alaattin Korkmaz; (Daire başkanı) aldı, İstanbul'a gönderdi; eşi 
burada... o da onun, aile bağlarını ne şekilde anladığının son derece güzel bir örneği olsa gerek. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, israfa da bir örnek vermek istiyorum. Devlet Tiyatroları, Opera 
ve balesi hizmetlerine bu yıl Hükümetin ayırdığı para 451 milyar 475 milyon lira. Burada yak
laşık 3 bin kişi çalışıyor. Bütün Kültür Bakanlığı biliyor ki, bu 3 bin kişinin 2 bin kişisi yılın 
365 gününün 300 günü çalışmaz, birçok yerlerde gider seslendirme vesaire yapar; bu 451 mil
yar lira da buraya sarf edilir; ama buna karşılık, aynı Hükümetin spordan sorumlu bakanlığı
na teslim edilen bütçede 470 milyar lira civarında... Bakınız, 3 bin kişilik baleye, devlet 
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tiyatrolanna ve operaya verilen para 451 milyar lira ve Türkiye'deki tüm spora verilen para da 
470 milyar liradır üstelik, olimpiyatı yapma iddiasında bulunan bir ülkenin iktidarının men
supları spora 470 milyar lira veriyor... Böyle israf olmaz! 

BAŞKAN — Sayın Gökçek, süreniz doldu; lütfen bitiriniz. 
t. MELlH GÖKÇEK (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Son olarak şu konuya değinmek istiyorum. Kültür Bakanlığında çok değişik usulsüzlük 

iddiaları ve şaibeler vardır. Mersin'de, Mut'a, Anamur'da kültür merkezleri yapılmaktadır. Her 
biri için yaklaşık 400 müracaat yapılmış, 30 kişijre yeterlilik verilmiştir, ttiraz eden bir firmaya 
verdikleri cevapta, "Yapı araçları ruhsatı dosyada bulunmadığından sana yeterlilik verilmedi" 
denilmiştir; oysa, dosyasında vardır, dosyasından çekip alınmıştır. Tarsus'ta 13 milyar liralık 
bir ihale vardır, 100'ün üzerinde firma müracaat etmiştir, 10 firmaya yeterlilik verilmiştir. Tat
van'da 130 firma müracaat etmiş, yaklaşık 20 firmaya yeterlilik verilmiştir. Muş'ta 200 firma 
müracaat etmiş, 25 firmaya yeterlilik verilmiştir. Bunlar ödenekleri bulunmadığı halde ihale 
edilmiştir ve Sayıştaydan vize alması da kesinlikle mümkün değildir. 

Bu noktada, bu ihalelerin tamamını Sayın Orhan Kilercioğlu'na ihbar ediyorum. Ona gö
re, lütfetsinler, bir incelesinler. Anamur, Tarsus, Gülnar, Mut ve Adana-Yüreğir'deki kültür mer
kezlerinin, ihale edilmesine rağmen -ki, son anda durdurulduğu ifade ediliyor- arsası bile yok
tur; olmayan yere Sayın Bakanın emirleriyle ihale yapılma teşebbüsünde bulunulmuştur. İs
tanbul ve Ankara'daki film festivallerine, Müzik Eserlerini Destekleme Fonu kaynaklarından 
1 milyar 100 milyon lira, Bakan onayıyla para verilmiştir. Oysa, proje değerlendirme komisyo
nunun kararı olmadan, kesinlikle bu paraların verilmesi mümkün değildir. Proje Değerlendir
me Komisyonunun bu konuda herhangi bir raporu yoktur. Bunu da tekraren ifade ediyorum. 
(RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Emre Korigar, yani yeni Müsteşar, SHP Genel İdare Kurulu üyesi iken, 8 defa, 
Istanbul-Ankara biletinin parasını Kültür Bakanlığından ödetmiştir; o anda Müsteşar filan de
ğildir. 14 numaralı Müsteşar arabısına, Müsteşar olmadığı halde o günlerde binmiş, bir gazete
de çıkan yazı üzerine de, arabaya, ertesi haftadan itibaren sivil plaka taktırmıştır. Şu anda Sa
yın Kongar, Sayın Bakanın Müsteşarı durumundadır. 

Demin burada ifade edilen bir husus vardır, "bol bol kütüphane açıldı" deniyor. Seçim
lerde, Kayseri'nin Gömürgen beldesinde SHP orada biraz güçlü olduğu için -bir kütüphane 
açma konusunda girişimde bulunuluyor; Sayın Bakan da orada ve kütüphaneyi açıyorlar... iki 
raf var ve muhtar evindeki kitapları olduğu gibi getiriyor, oranın adını da kütüphane koyuyor-

' 1ar... Yani, demin sayılan o 79 kütüphanenin çoğu, böyle, seçim kütüphanesi... 
"Kitaplar artık özgür" sloganıyla günlerce televizyonda çıkan reklamların 2,5 milyar lira 

tuttuğunu hepiniz zannediyorum duymuşsunuzdur ve biliyorsunuz. Reklamları verdikten son
ra, Kültür Bakanı bu parayı ödeyemedi; çünkü, bütçede ödenek yok. Bunun üzerine Orta Do
ğu Teknik Üniversitesindeki M. Parlatır Araştırma Vakfı isimli bir vakfa para aktarıyorlar. Bu 
vakıf da, parayı Boğaziçi Üniversitesine verecek; o da, oradan aktaracak, gazetelere verecek. 

Şimdi bakınız, demin "çok kıymetli bir vakıf" dedikleri vakfın gaye maddesini okuyo
rum size : "Amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerine, bilhassa elektronik öğrencile
rine burs temin etmek Kültür Bakanlığı burs temin edilecek bu yere, ilan parası olarak aktar
mak üzere 2,5 milyar lira veriyor. 
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Türkiye 1990 ve 1991 yılında, yurt dışında toplam 16 kitap fuarına katıldı ve ikî yılda top
lam 8 milyon liralık kitap alındı. Sadece 1992 yılında, hiçbir fuara katılmadığı halde -ki, tenkit 
edildikten sonra, sadece Bükreş Fuarına katıldı- 125 milyon liraya 11 çeşit kitap alındı ve bu 
kitaplar, birer tane, oraya konulacak numuneliktir. 

Amerika'ya» iki günlük Osmanlı İmparatorluğunun ihtişamı Sergisinin açılışı için gidildi. 
Memphis Belediyesi "31 kişi konuk ederim" dedi, "iki gün" dendi ve buraya, biz, çağdaşlık 
adına, sırf mehteri dengelemek için, senfoni orkestrasını götürdük. Halbuki, senfoni orkestra
sının muadili, oradaki üniversitelerde yığınla var. Bu orkestra, para aldı ve oraya gitti. Burada 
çok enteresan olan hususlardan bir tanesi şudur : Yapılan harcamaların faturaları tam olarak 
temin edilemedi. Hatta, 304 dolar, limuzin araba kirası faturasına ilave edilmek istendi; daha 
sonra tutanak haline getirildi; tutanağı da burada, elimizde mevcut. Bu para, paskalya nede
niyle bahşiş olarak verilmiş; herhangi bir faturası filan da yok. Bu şekilde giden paralar tama
mıyla çarçur edildi. 

Sayın Sağlar'ın çok güzel bir metodu var... 
BAŞKAN—Sayın Gökçek, sürenizi hayli aştınız, lütfen bitiriniz. 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Sayın Sağlardın çok güzel bir âdeti var : Gazetede kim aleyhinde bir yazı yazarsa, yazıyı 

müteakip bir de bakıyorsunuz ki, Bakanın ilk yurt dışı seyahatinde, bu gazeteci arkadaşlar, 
Kültür Bakanlığı bütçesinden, yurt dışına davet ediliyor. Elbette, bu daveti kabul etmeyen köşe 
yazarı bir yığın arkadaşımız da var. Devlet imkânlarını, kendi menfaati için, kendi aleyhinde 
yazan kalemleri susturmak için kullanan Sağlar'ı, bu noktada kesinlikle kınıyoruz. 

Doğru Yol Partili değerli bir milletvekili arkadaşımın, Fikri Sağlar'ın Bakanlıkta yaptığı 
kadrolaşmayı ve tahribatları görüp "Sağlar'ın koltuğunu iğneli beşik haline getireceğiz" dedi
ği, gazetelere kadar yansımış ve biz de DYP'deki sağduyulu bu arkadaşlarımızın tepkisinden 
ziyadesiyle memnun olmuştuk; ama, üzülerek görüyoruz ki, sırf koalisyonun devamı pahası
na, millî ve manevî değerlere sırtını dönen, pornoculuğu bile meşru hale getirmek için üstün 
gayretler sarf eden Sayın Sağlar'a, Doğru Yol Partili arkadaşlar, iğneli beşik yerine, kuştüyün-
den yatak sunuyorlar. 

DYP'li sağduyulu arkadaşlarımıza sesleniyoruz: Biz, aynı ceddin torunlarıyız; geliniz, ta
rihimize, kültürümüze ve ahlakımıza karşı tavır koymayı âdet haline getirmiş Fikri Sağlar'a 
birlikte ret oyu verelim. (SHP sıralarından "Ne alakası var?" sesleri, gürültüler; RP ye ANAP 
sıralarından alkışlar) 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Ne demek bu?.. în aşağı; ukala! 
BAŞKAN — Sayın Gökçek... 
1. MELİH GÖKÇEK (Devamla)'— Açıkça ilan ediyoruz; bu; tarihî bir sorumluluktur. 

Millî kültürümüze vurulan her darbede vebal vardır. Bizimle birlikte gensoruya evet demezse
niz, sizleri millete şikâyet etmek zorunda kalacağız. 

Hepinize saygılar sunarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar; SHP sıralarından gürültüler) 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — Yazıklar olsun sana; terbiyesiz, ukala! 
BAŞKAN — Kültür Bakanı Sayın Sağlar; buyurun efendim. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Başkanım, değerli millet

vekili arkadaşlarım; biraz evvel konuşmasını bitiren Sayın Gökçek'e çapını bildiğim için, cevap 
vermeyeceğim. (SHP sıralarından alkışlar) 
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t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Çapın yetmez, çapın... 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Sayın Başkan ve sayın mil

letvekilleri, Ankara Milletvekili Mehmet Budak ve arkadaşlarının gensoru önergesinde yer alan 
iddiaları yanıtlamak üzere söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Belirli bir tek şahsın, Kültür Bakanı olduğum günden bu yana, sürekli aynı iddiaları tek
rarlaması ve bu iddiaları da en sonunda gensoru önergesine dökerek önümüze getirmesi nede
niyle huzurlarınızdayım. Zamanınızı aldığım için üzgünüm. Bundan böyle, konuşmamda, Sa
yın Budak'a titap edeceğim; çünkü, dışarıda ve daha sonra, Anavatan Partili arkadaşlarımızın 
bu önergeye ve onun düşüncelerine katılmadıklarını söylediler; onun için, Sayın Budak'ı hedef 
alarak konuşmamı sürdüreceğim. (ANAP sıralarından "Kim söyledi, kim söyledi?" sesleri) 

MEHMET BUDAK (Ankara) — Genel Başkanın alkışlıyordu. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Mehmet Bey, yine devleti 

ve kültürümüzü tahrip edici beyanat ve icraatım olduğu iddiasında ve bu kez kullandığı yön
tem, bildiğiniz gibi, gensoru. Her çıkışında bir şov yapan Budak, şimdi de bir belge diye gös
terdiği -ki, bakıyorum, bütün dergilerde var, geriye doğru baktığınızda, Nokta Dergisinde de 
var, Sayın Dinçerler'e de söylemiş "elimde belgeler var" diye; okuduk- resmî yazı olmayan, 
Özel Kalem Müdiremin bir resmî heyete eşlik etmek için eşime tahsis edilmesini söylediği ara
bayla ilgili bir yazıyı, huzurlarınızda, "eşine araba tahsis etti" diye gösteriyor. Benim eşime 
araba tahsis etmeme gerek yok; kendisi de biliyor. 

MEHMET BUDAK (Ankara) — Sayın Bakan, Bakanlığın resmî yazısı... Türkçe bilmiyor 
musun? -

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Bu arada, eşime tahsis edil
miş araba değildir; bu araç, şu anda Dış lişkiler Genel Müdürünün aracıdır; ama, bir başka 
şey söyleyeyim; plakasını verdiği bu araç, Sayın Gökhan Maraş'ın eşinin kullandığı araçtır. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Rahatsızlığınızı biliyorum. Kendisinin'devlet ve kültürden ne anladığına birazdan gelece
ğim; ama, izninizle, önce, Sayın Süleyman Demirel başkanlığında kurulmuş olan 49 uncu Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin bu belirli bir tek arkadaşımızı rahatsız eden kültür politikasını kı
saca hatırlatacağım. 

MEHMET BUDAK (Ankara) — Meclis seni düşürdü. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FtKRİ SAĞLAR (Devamla) — Hükümetimizin kültür po

litikası, kendisini tanımaktan ve açıklamaktan korkmayan bir toplum oluşturmaya yöneliktir. 
Bu amaç, demokrasi kültürünün yerleşmesi ve tüm kültürel etkinliklerin çoğulcu demokratik 
bir anlayış içinde geliştirilmesiyle gerçekleştirilecektir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları
nın, kendilerini olduğu gibi tanıyıp, bunları özgürce açıklayarak oluşturdukları vatandaşlık kül
türü politikasıdır. Tabiî 12 Eylül 1980 darbeci devlet politikaları içinde kariyer yapma hastalı
ğından mustarip olanlar, bundan rahatsız olacak; bunu, devlet ve kültür tahribi olarak göre
ceklerdir. Biz, defalarca, kendi politikamıza açıklık getirdik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendi 
yapısını, her çağdaş toplum gibi, vatandaşlık kavramı üzerine bina etmiştir. Türkiyenin bu te
mel özelliğini, hukukun asker süngüsüyle yok edildiği dönemden kalma arkaik unsurların al
gılayabilmesi çok zordur, bunu biliyorum; ama, yine de, Yüce Meclisimize bilgi vermek için 
bir kez daha açıklayayım (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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Vatandaşlık, kişiler ve devlet arasında, anayasa ve yasalarla tanımlanmış, karşılıklı hak 
ve ödevlere dayanan bir bağdır. Bunda, insanların, ırkı, dini, mezhebi asıl değildir; asıl olan, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalarıdır. Bunu, Sayın Başbakanımız Demirel de defalarca 
yineledi; örneğin, son olarak, televizyonda "Söz Meclisten içeri*' programında bu kavramı şöyle 
açıkladı: "Demokraside iki tane kavram var. Anayasa vatandaşlığı ve anayasa egemenliği çok 
güzel kavram; yani, anayasa vatandaşlığı şu aslında : Eğer bir ülkenin insanları, ırk, mezhep 
düşünce farklılığı gözetmeksizin eşit haklara sahipse; eşit haklar^anayasal haklarsa ve bu hak
lar işliyorsa, vatandaşlık için başka şeyler, etnik işleri, inanç işleri aramamak lazım. Bence dünya 
önünde sonunda buraya varacak; çünkü, dünyada 4 bin lisan konuşuluyor, 179 tane devlet var. 
Eğer, her etnik grubun devleti olacaksa, 4 bin tane devlet olması lazım, öyleyse, çeşitli etnik 
ğruplalr, bir arada yaşamayı mutlaka başaracaklardır ve bunun şartı, işte burada geliyor; ben
ce, hukuk devleti ve demokrasidir ve demokrasi, bizim ülkemiz için bir çimentodur." îşte, Sa
yın Başbakanımızın ağzından Hükümetimizin kültür politikası. Tabiî, darbeci devlet anlayışı
nı vatandaşlık ve demokrasi kültürüne yeğleyenler, kendilerinin bozduğu kültürü bizim düzelt
tiğimizi görünce, asılsız suçlamalara başvuracaklardır. Vatandaşlığı algılayamayanlar, tüm va
tandaşlarına hizmet götüren tarafsız devlet kavramını da bir türlü içlerine sindiremezler. (SHP 
sıralarından alkışlar) Sindirseler, devletin resmî bir kültür politikası olmaz anlayışının da, va
tandaşlık kültürü anlayışının doğal bir uzantısı olduğunu derhal göreceklerdir. 

önergenin birinci iddiası, devleti ve kültürü tahrip ettiği, devletin kültür politikası yoktur 
diyerek Anayasayı ve kanunları ihlal ettiğim saldırışıdır. Mehmet Bey, bu önergenin hemen her 
yerinde olduğu gibi, en başında da yalan ve iftirayla işe başlıyor. Ben, devletin kültür politikası 
olmaz demedim. Burada karşı çıktığımız anahtar kavram, "resmî" kavramıdır. Ben, devletin 
resmî kültür politikası olmamalıdır dedim; çünkü, resmî kültür politikası, ancak totaliter re
jimlerde, diktatörlüklerde görülen baskıcı bir yaklaşımdır. Biz, resmî kültür politikasını redde
derek, tüm darbeci uzantılarını, diktatörlük heveslilerini demokrasiye davet ediyoruz; bize, bunun 
için kızıyorlar. Hükümetimiz, tarihe karşı, demokrasiyi yeniden kurma misyonunu yüklenmiş
tir, 12 Eylül ve onun uzantılarıyla amansız bir savaşa girmiştir ve kimsenin kuşkusu olmasın, 
bu savaşı da kazanacaktır. (SHP ye DYP sıralarından alkışlar) 

Demokratik ülkelerde resmî ideoloji ve resmî kültür olmaz demiştim. Tek resmî yaklaşım, 
özgürlükçülüğü ve çoğulculuğu özendiren demokratik politikadır. Demokrasi, bireyin temel 
hak ve özgürlüklerinin mukaddes olduğu bir çoğunluk yönetiminin politikasıdır. Bu politika
ların temelinde de, ırk, dil, din değil, vatandaşlık kavramı yatar. Vatandaşları arasında taraf 
tutan, onlara, dinlerine ve ırklarına göre farklı davranan devlet, ortaçağda kalmıştır. Devletin 
resmî kültür politikası olmaz sözüne karşı çıkanlar, bırakın cumhuriyeti, Tanzimat Fermanını 
ilan eden Sultan Mahmut'tan bile geriye düşüyorlar. (SHP sıralarından alkışlar) 

Düşünün ki, bizim için gensoru önergesi veren malum arkadaşımız, bugünkü darbeci ge
leneğini devam ettiren çabalarıyla, Islahat Fermanına dahi, "istemezük" diye itiraz edecekti; 
çünkü, Islahat Fermanında da vatandaşlık kavramı vardı ve yıl 1856 idi. Gene aynı arkadaş 
1869 yılındaki Vatandaşlık Kanununu da yadırgayacaktı. Belki, Anamuhalefet Partisinin son 
yerel seçimlerdeki yenilgisinin bir nedeni de, Mehmet Budak Bey gibi, darbeci geleneği hâlâ 
sürdüren, çağ gerisi unsurların sözcü olarak kullanılmasıdır. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Demagoji yapıyorsun. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Mil

letvekilleri; Türkiye'deki tüm vatandaşları kapsayan ve onların etnik kökenlerine saygı 
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göstermeyi amaçlayan bir politikayı bölücülük olarak sunmak, bizce, asıl bölücülüğün ta ken
disidir. (SHP sıralarından alkışlar) Ülkemizdeki farklı insanları, baskı yoluyla tek bir anlayı
şın ya da görüşün şemsiyesi altında toplamaya, bir arada tutmaya çalışmak, siyasal bölücülük 
değil de nedir? 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Demagoji yapıyorsun. Resmî kültürden değil, millî kültür
den bahsetti. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Nitekim, on yıl boyunca 
asker desteğiyle uyguladığınız baskıcı kültür politikası, ülkemizi bugün bölücülük uçurumu
nun eşiğine getirmiştir. Şimdi biz, demokratikleşme programımızla, ülkemizi, sizin beslediği
niz bölücülüğün pençesinden kurtarmak istiyoruz. Üstelik, çeşitliliğimiz, kültürel zenginliği
mizdir. 

Bakın, bu konuda, ihlal ettiğim iddia edilen Anayasanın yüce koruyucusu Anayasa Mah
kemesi kararında ne demiş : "Misakımillî sınırları içinde Türkiye Cumhuriyetinin üzerinde ku
rulduğu topraklar, bin yılı aşan uzun bir tarihsel gelişme sonunda, üzerinde yaşayan, müşterek 
geçmişe, tarihe, ahlaka, hukuka ve eşit haklara sahip, değişik kökenlerden gelen insanlarla bir
likte bir vatan, ulus oluşturmuşlardır" demiş. 

TUNCA TOSKAY (İstanbul) — Millet, millet... 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — İşte, bizim, kültürel ço

ğulculuk anlayışımız, aynen budur. Bu çeşitlilik ve çoğulculuk, Türk kültürünün evrensel uy
garlıklarla kucaklaşmasını kolaylaştıran bir avantajdır. Başbakanımız da, Hükümetimizin bu 
politikasını, 21 Mart günü, "Etnik farklılıklar, kültürel zenginliğimizdir" diye yinelemiştir. Bu
rada vurguladığı ilke, sizin bölücü kültür politikanızın demokratikleşme yoluyla önlenmesidir. 
Nitekim, Hükümetimizin altı aylık icraatı ve aldığı sonuçlar, bu ilkenin doğruluğunu kanıtla
mıştır. Mehmet Budak Bey, Sayın Başbakanın ifade ettiği ilkeye, "bu bir skandaldir" diyor. 
Türk halkının, Türk vatandaşlarının, darbeciliğin ve padişahlığın tebaası olarak kalmasını is
teyen birine, vatandaşlık kültürü, tabiî ki skandal gelecektir; ama, Sayın Demirel'in başkanlı
ğındaki 49 uncu Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin de amacı zaten budur; darbelerle zedelen
miş Türkiye Cumhuriyeti Devletini yeniden demokratik yapıya kavuşturmaktır. (SHP ve DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Görüldüğü gibi, biz, devleti ve kültürü tahrip etmiyoruz; tam tersine, devleti yeniden ku
ruyoruz ve onu, tüm dünya önünde iftihar edeceğimiz bir demokrasi kültürü üzerine oturtma
ya çalışıyoruz. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Senin gücün yetmez Türk kültürünü tahrip etmeye, merak 
etme. 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Üstelik bunu, tüm yasala
ra ve plan tedbirlerine uygun yapıyoruz. Devlet Planlama Teşkilatının tedbirlerine ne kadar 
özen gösterdiğimizi, biraz ileride daha ayrıntılı olarak açıklayacağım. Ayrıca, Türk kültürü, 
altı ayda tahrip edilecek kadar zayıf, köksüz ve geleneksiz bir kültür müdür? (RP sıralarından 
"Yolunu açıyorsun" sesleri) 

Millî kültür avazeleriyle mangalda kül bırakmayanların, bu kültürü, altı ayda tahrip edi
lecek kadar acz içinde görmeleri, hüzünle izlediğim bir çelişki olarak, mutlaka, Yüce Meclisin 
dikkatini çekmiştir. 
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• Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Mehmet Budak Bey, müseccel bir demokrasi ve vatan
daş düşmanıdır; ama, bunu, devlet ve kültür tahrip ediliyor feryatlarıyla saklamaya çalışıyor. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Hakaret ediyorsun ama, hakaret ediyorsun. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FÎKRİ SAĞLAR (Devamla) — Aynı yöntemi, diğerlerin

de olduğu gibi, önergenin ikinci maddesinde de uyguluyor. Partisinin iktidar olduğu dönem
den kalma bir takıyye alışkanlığı var; buna uygun olarak, asıl amacını saklamak için, ikinci 
maddede de, timsah gösyaşları dökerek, aileleri parçaladığımızdan söz ediyor. Bakanlığı so
yup soğana çevirenleri teftiş raporlarına uygun olarak görevden almak, ne zamandan beri aile
lerin parçalanması olmuştur? 

Bakın, size, Başbakanlığın bir genelgesini okuyayım : "Dürüst çalışan bürokratları koru
mak, yanlış yapanları ayıklamak ve yönetimde hırsızlık ve yolsuzluk yapanları, rüşvet, iltimas 
işlerine alet olanları tasfiye etmek, devleti bozulmaktan kurtarmak için şarttır" diyor. 

Biz ne yapmışız : Biraz evvel isim verdiler; Alaaddin Korkmaz ve Yılmaz Batur'u görev
den almışız. Yılmaz Batur hakkında teftiş kurullarının soruşturmaları... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sizin müfettişlerinizin raporlarıdır. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Hayır, sizlerin müfettişle

ri; atadığınız hiçbir müfettişi değiştirmedik. Anavatan Partisi iktidarında görevde olan teftiş 
kurulu başkanı ve teftiş kurulu üyelerinin hazırlamış olduğu rapor : "Yılmaz Batur'un ayrı 
dernekler kurduğu ve derneklere, Bakanlığa 675 bin, diğerlerine, ayrı çeklerle... derneğine 4 
milyon lira aldığı ve bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin 
(c-1) fıkrası kapsamına girer niteliktebulunduğu dolayısıyla aylıktan kesme... Kültür Merkez
leri dairesi Başkanı Yılmaz Batur ile Ankara Atatürk Kültür Merkezi Müdür Yardımcısı Müm
taz Kaya'nın bu görevlerinden alınarak, durumlarına uygun başka görevlere atanma..." Teftiş 
kurulu raporu ve Başbakanlık genelgesi. Yaptığımız icraat ve korudukları insan... (SHP sırala
rından "Almasın mı?" sesleri) « . 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Bakan yazdırmıştır onları. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (Devamla) — "Alaaddin Korkmaz : 1990 

yılı satış verilerine göre belli olduğu, binlerce dergi iade edildiği halde uygulamaya devam ede
rek tirajı daha da artırdığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce 1990 yılında alı
nan kitap ve süreli yayın dağıtım olaylarında yer alanlardan bazılarına yayın gönderilmesini 
sağlamadığı, kitap basım ve satışları konusunda da harcanan derecesinde yarar sağlayacak et
kinlikte bulunmadığı, dolayısıyla yayımlar Dairesi Başkanlığı hacminde bir birimi yönetmekte 
yeterli başarıyı gösteremediği kanaatine varılan Alaaddin Korkmaz'ın bu görevinden alınma
sının yerinde olacağı... "Biz de bunları görevden aldık. (SHP sıralarından "Almasın mı?" ses
leri) Almayalım, yolsuzluklar devam etsin, kokular devam etsin; istenilen bu. 

AZlMET KÖYLÜOĞLU (Sivas)— Matbaayı anlat, matbaayı... 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Anlatacağım biraz sonra, 

işbirliklerini anlatacağım. 
Sayın Budak'ın, aile diyerek korumaya çalıştığı kimseler, düzmece dernekler kurarak pa

raları kendi teşkilatlarına aktardıkları için görevden alınmışlardır. Teftiş kurulu raporları bu
rada. Sayın Budak'ın, aile diyerek korumaya çalıştığı kimseler, devlete zarar verdikleri ve bu zararı 
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önlemeye çalışan Bakan emrini dinlemedikleri için görevden alınmışlardır. Bunların hepsinin 
resmî belgeleri vardır; burada bırakıyorum, isteyenler izleyebilirler. 

Ben, bırakın aileleri parçalamayı, çalışan dağınık ailelerin birleşmeleri için, göreve gelir 
gelmez, 10 Aralıkta genelge yayımlamış bir Bakanım» Ailelerin birleştirilmesi talimatım doğ
rultusunda altı ayda pek çok tayin yaptım. Hatta öyle ki, Bakanlığımızda, bu genelgeden ya
rarlanmak için anlaşmalı evlilikler ortaya çıktı. Soygunları, sahte insanlık nameleriyle saklaya
rak korumaya kalkışmak, kimseye onur vermiyor. 

Sayın milletvekilleri, Mehmet Beyin üçüncü iddiası, insanları kafatası ölçümlerine göre sı
nıflayan görüşten bir türlü kurtulamayıp, vatandaşlık kavramını içine sindirememesinden kay
naklanıyor. Ben, 27 etnik kültürü geliştirecek bir politika izliyeceğim falan demedim; her zaman 
olduğu gibi, yalanlarını sürdürüyor. Ben, Başbakanımızın Sabah Gazetesinde Hasan Cemal'e ver
diği mülakatta belirttiği gibi, ülkemizin zengin bir kültür mozaiğine sahip olduğunu açıklamak 
için, etnik gruplardan bahsettim; bunları yok sayarak bölücülük yapanlara karşı, özgürlüklerin, 
milleti birleştiren temel unsur olduğunu vurgulamak için etnik gruplardan söz ettim; Mehmet 
Bey'in sözcülüğünü yaptığı ırkçı anlayışın ülkemizde yarattığı tahribatı onarmak için ve bölücü
lük belasını ortadan kaldırabilmek için topraklarımızdaki etnik gruplardan söz ettim; ama, soy
gunculuğu, "ailelerin birleştirilmesi" üst başlığı altında saklamak isteyen Mehmet Bey, özgür 
bir vatandaşlık anlayışını da bölücülük olarak karalamaya çalışıyor; yazıklar olsun. 

Gelelim Sayın Budak'ın cehaletine : Mehmet Bey, buradaki iddialarının mesnedi olarak, 
Halk Kültürünü Araştırma Dairesinin, Halk Kültürlerini araştırma ve Geliştirme Genel Mü
dürlüğüne çevrilmiş olmasını gösteriyor. Burada"halk kültürü" deyimi, "Halk kültürleri" 
olmuş da, bu da bizim bölücülüğümüzün kanıtıymış... İşte, cehaletin en güzel örneği. Sayın 
Budak, 1980 darbesinin gerekçesi yapılan "halklar" deyiminin etrafında koparılan fırtınayı 
bize yöneltmek istiyor; ama, beceremiyor. Biz, Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşları, cumhuri
yetimizin halkı sayıyor ve onların farklı kültürleri olabileceğini söylüyoruz, devletin içinde bir
den çok halk, yani halklar olduğunu değil; çoğul eki, kültürdedir, halkta değil MehmetıBey; 
bu inceliğin farkına varın lütfen. Bize göre, cumhuriyetimizin tüm vatandaşları, devletimizin 
halkını oluşturur. Bu halkın, Türk, Çerkez, Laz, Kürt, Süryani, Rum, Ermeni gibi çeşitli kül
türel farklılıkları olabilir ve bütün bunlar, devletin karşısında eşit muamele gören bireyin öz
gür kültürel tercihlerini yansıtır, tşte, biz bunun için "hakların kültürleri" demiyoruz, 'halk 
kültürleri" diyoruz; anlayınız, üçüncü defa söylüyorum. 

Ayrıca, hemen hatırlatmak isterim ki, bu isim değişikliğini yapan kanun hükmünde ka
rarnamenin altında, Hükümetimizin hemen her kararnamesini geri yollayan, Meclisin kabul 
ettiği yasaların çoğunu veto eden Cumhurbaşkanının imzası var; yani, Mehmet Bey bu cehalet 
ve kötü niyetiyle, kendi partisinin kurucusu ve bugünkü Cumhurbaşkanı Sayın özaPı da bölü
cülükle suçluyor. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Tabiî, böyle bir çelişkiyi Mehmet Beyin 
yakalamasını beklemek, biraz iyimserlik... 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Sayın Bakan, bir yanlışlık yapıyorsunuz; Mehmet Beyle 
mi konuşuyorsunuz... Nasıl bir gensoru görüşmesi bu? 

KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Şimdi, Sayın Budak'ın dör
düncü maddede sıraladığı hallüsinasyonları teker teker yanıLlayacağım. 

Irkçı bir anlayışla, parasal çıkarların elden gitmesine dayalı böyle deli saçması iddialarla 
Yüce Meclisin vaktinin öldürülmesi, tabiî ki çok üzücü. Anlaşılan Yüce Meclisin nezaket ve 
sabrının sınırlarını denemek istiyorlar. 
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Önergenin son maddesinin (a) bendinde, Sinema ve Müzik Eserleri Destekleme Fonun
dan,İstanbul Kültür Sanat Vakfıyla Ankara Dünya Kitle İletişim Araçları Vakfına yardım yap
makla suçlanıyorum; devleti zarara uğratmışım. Tabiî, gülüyorum. Ne yapsaydım; uluslararası 
İstanbul Film Festivalini yaratarak ve evrensel saygınlığa ulaşmış olan sanat festivalleri düzen
leyerek UNESCO'nun 1992 büyük ödülünü kazanan istanbul Kültür Vakfını, Türk kültürel 
etkinliğinin gerçek ve onurlu bir parçası olarak desteklemeyip de, Sayın Budak'ın hemşerisi 
eski ANAP'lı ve Kırşehirli bakan Gökhan Maraş gibi, kendim vakıf kurup, bu vakfa 1 milyon 
lira mı verseydim? (SHP sıralarından alkışlar) 

Yoksa, Türker înanoğlu'nun hâlâ çekimine başlanmamış olan fiktif projesine verilerek 
sokağa atılan 540 milyon lira gibi, yandaşlarıma ulufe mi dağıtsaydım? (SHP sıralarından al
kışlar) Belgeleri burada. 

Ankara'yı bir kültür başkenti yapmayı kolaylaştıracak olan, Ankara Dünya Kitle İletişim 
Araçları Vakfına yardım etmeyip de, Budak'ın Kırşehir'Ii hemşerisi eski ANAP'lı Gökhan Maraş 
gibi, kişisel masraflarım karşılığı 30 milyonu kendi kurduğum vakfa aktarıp, buradan da kendi 
masraflarımı mı karşılasaydım?.. Belgeleri burada. Gökhan Maraş, kendi vakfına 30 milyon 
lira aktarmış, bunun 24 milyonunu kiraladığı özel uçağa vermiş, 6 milyonunu oteline harcamış 
kendi vakıflarına aktardığı bu şekildeki para, toplam 28 milyar liradır arkadaşlar; belgeleri 
burada, vakıfların isimleri de burada. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Kilercioğlu'na verin onları. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Vereceğim, Sayın Kilerci

oğlu'na gidecek bunların hepsi. . ' . ' . ' 
Bizim verdiğimiz bütün yardımlar ise, ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, gerekli ko

misyon kararları alınarak, usulüne uygun verilmiştir. Adı geçen vakıflara yapılan ödeme, Sine
ma ve Müzik Eserleri Destekleme Fonu Kurulunun kararıyla gerçekleştirilmiştir; evrakları bu
radadır, isterseniz verebilirim. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclis karşısında sergilenen bu duruma siyasal yüzsüzlük di
yemeyeceğim; ama, gerçekten talihsizlik. Önergenin (b) fıkrasında ileri sürülen, Millî Kültür 
ve Gençliğin sesi dergilerinin basımını durdurarak devletin cebinden 43 milyonu heba ettiğim 
yalanı, tam anlamıyla böyle bir siyasal yüzsüzlüktür demeyeceğim... 

MEHMET GEDİK (Bursa) — Yüzsüz sensin, yüzsüz adam. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla)— Aileler parçalanıyor diye 

timsah gözyaşları dökerek korumaya aldığı bir Bakanlık sorumlusu, devletin zarara girmesini 
önlemek için verdiğim "durdurun" emrini dinlemeyerek, bu dergilerin basımına devam etmiş
tir; ben de onu görevden aldım. Bakan emri dinlemeyen bürokratın faturası olan 43 milyonu 
bir yandan benim üzerime yıkmaya çabalıyorsunuz; diğer yandan da, aynı kişinin görevden 
alınmasını, "aileler bölündü" başlığıyla gensoruya madde yapıyorsunuz. Bu, tam tamına, bir 
çıkar işbirliğinin yakayı ele verişidir. Belli çıkar gruplarının buradaki temsilcisi gibi konuşuyor 
Sayın Budak eğer böyle konuşmasaydı, bizim basımını durdurduğumuz, satılmayan dergiler
den, devlet kasasının iki yılda 1,5 milyar zarara uğradığını söylerdi; kimseye satılmayan bu iki 
dergiye 69 milyon lira telif ücreti ödendiğini hatırlatır ve bizden öncekilerden hesap sormamızı 
isterdi. Trajikomik bir biçimde satışı düşerken, baskı sayısı artırılan bu dergilere ödenen mil
yarlar, belli matbaalara -ki, burada isimleri var- devleti zarara uğratmak pahasına aktarılır
ken, Sayın Budak'ın bu işten belli çıkarlar sağladığı iddiaları da yoğunlaşıyor; bu iddiaları araş
tırıyoruz; sonuçlarını yargı önüne aktaracağız. 
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Değerli arkadaşlarım, biraz evvel bahsettiğim yayımları durdurmakla, kamu bütçesini an
lamsız bir yükten kurtardığıma inanıyorum; çünkü, şu anda depolarımızı doldurmuş bulunan 
her iki dergiye 1990-1991 yıllarında, toplam 1 130 054 100 lira ödenmiştir. Bu bilgileri buradan 
üçüncü kez açıklıyorum; biliyorsunuz, bunun şovunu yaptılar, "cenin katili" diye attılar; kim
lerin ne olduğunu biz söylemiyoruz, seviyemiz buna müsaade etmiyor. 

Bu arada, geçen dönemde 340 milyon lira harcanarak Türk Kadını Gazetesini yayımlayan 
şirkete bastırılmış bulunan Mevlana takvimi ve Karagöz kartpostalları, hiçbir talep olmadığı 
ya da dağıtılmak gereği duyulmadığı için, hâlâ depoda duruyor; istirseniz verebiliriz. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — ANAP'lıIara sat onları. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FÎKRl SAĞLAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biz

den önceki yönetimin uluslararası kitap fuarlarında bizi nasıl tanıttığı konusunda çok çarpıcı 
bir belge sunuyorum burada. UNESCO nezdindeki Büyükelçimiz Sayın Pulat Tacer, Kültür 
Bakanlığına yazdığı resmî yazıda ne diyor : "1991 yılında Paris'te açılan bir kitap fuarına katı
lan Yayımlar Dairesinin, Türkiye reyonunda sergilediği iki kitapdan biri de, Doğuda Batı Poli
tikasının Manevî İflası başlıklı, Fransızca, kara kaplı bir kitaptı. Bu kitap, Avrupa Topluluğu
na tam üyelik için başvurmuş bulunan ülkemizin, Avrupa politikasına karşı görüşlerini içeren 
bir yayımdı -bunu, Pulak Tacer yazıyor ben söylemiyorum- bir yandan, Sayın Cumhurbaşka
nımızın imzasıyla -Sayın Özal'ın yani- Avrupa'da Türkiye adlı bir kitabı dağıtıyorduk, öte yan
dan, Kültür Bakanlığımızın fuardaki standında, aksi yönde bir politikanın ürünü olan kara 
kaplı kitabı sergiliyorduk." 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Kitabın kara kaplısı olmaz. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Gördüğünüz gibi, Sayın 

Budak'ın sahiplendiği dönem, sadece dünyaya kin ve nefret kusarak Türkiye'yi zor duruma 
düşürmekle kalmıyor, yurt dışına yollanan kitaplarda inanılmaz maddî hatalar yapılarak da 
bizi rezil ediyordu. Büyükelçi Pulak Tacer'in mektubundan izleyelim : 

"Yunus Emre Yılı vesilesiyle Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesince yayımlanan ve daimî 
temsilciliğimizle ilgili adreslere gönderilen Fransızca Yunus Emre broşürlerinde yüzlerce Fran
sızca çeviri ve yazım yanlışı saptanmış, broşürün dağıtılmaması ve imhası talimatını vermiş
tim. Yanlışları gösteren bir nüshayı ve doğru Fransızcalarının nasıl olması gerektiğini gösteren 
8 sayfalık bir notu ilişikte sunuyorum." 

İşte, gördüğünüz gibi, biz bu tahribatlarla uğraşıyoruz arkadaşlar Türk'ü ve Türkiye'i dün
yaya rezil eden anlayışın utanç verici izlerini onarmaya çalışıyoruz. Onun için de, Türkiye'yi 
uluslararası fuarlarda layıkıyla temsil edecek kitaplar, Bütçe Kanununa uygun olarak, Ulusal 
ve Evrensel Kültürün Yaygınlaştırılması Projesine konulan ödenekten satın alınmıştır. Satın al
ma işlemi, bütçe yasasına, ödeneğin tahsis amacına uygundur; uygun olmayan ise, iki satır ya
bancı kelimeyi, devlet olanaklarına rağmen bir araya getiremeyenlerin, kendi dünya görüşleri
nin kısır ve diktacı yönelişleri doğrultusunda dünya âleme küfrederek, aynı sıralarda, Cum
hurbaşkanı Özal'ın Avrupa'ya mesaj veren Fransızca kitap yayımıyla belirlenen Türkiye'nin 
toplumsal hedeflerine ters düşmesidir. 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, süreniz doldu; lütfen bitiriniz. Zaman da-çok ilerledi. 
KÜLTÜR BAKANİ DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — İzin verirseniz toparlama

ya çalışıyorum Sayın Başkan. 
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Evet, biz, bunun için kitaplar aldık; tamamen uygun. Gördüğünüz gibi, bu kitaplar; bu 
kitapları da alabilirsiniz. "Bu kitaplar hiçbir fuara katılmadı" diyor arkadaşlarımız. Doğruyu 
söyleyelim; bu kürsüden her şey özgürce söylenmelidir; ama, doğruyu söylemek gerekiyor. Bu 
kitaplar, şimdi Bükreş'te -nitekim, Romen televizyonunda, bizim stahdımızın çok büyük ilgi 
gördüğü defalarca yayınlanmıştır- yakında Frankfurt'ta olacak; daha önce Prag'daydı, Leip-
zig Fuarına da katıldık. Şu anda 52 kitap basıyoruz; bastığımız kitaplardan ilk ikisini size söy
leyeyim Sayın Budak : Türk İslam Düşüncesi Hakkında Araştırma, Osmanlı Hanedan Türbeleri. 

Biz, bir kampanya açtırdık. Bu kampanya, usulüne uygun şekilde; çünkü Devlet Planla
ma Teşkilatının vermiş olduğu Altıncı Beş Yıllık Planda var olan şekilde açıldı ve o planın 1085 
sayılı planlama tedbiri uyarınca sürdürüldü. Kapanyanın sonucunda.biraz evvel de arkadaşla
rımızın söylediği gibi, 79 tane kütüphane açtık. Arkadaşım "küçük bir köy kütüphanesiydi" 
falan diyordu; 1 milyon 200 bin kitabı, yandaşlarınıza para vermek için basıp depoya tıkmışsı-
nız; biz, o, 1 milyon 200 bin kitabı çıkardık ve dağıttık, şimdi raflarda duruyor, o beğenmedi
ğiniz köy kütüphanelerinde duruyor. O köy kütüphanelerini zenginleştireceğiz paramız yetti
ğince ve o köy kütüphanelerinde köylü çocuklar okuyacaklar, gözleri açılacak, sizleri de bizle
ri de tanıyacaklar. 

Değerli arkadaşlarım, bu gensoru önergesinin altında yatan bir tek şey var; çıkarcılık, Ge
çen yıl Kültür Bakanlığı, yeterli talebi olmayan kitapların basımı için 12 milyar, yandaş yayı-
nevlerini kollamak için kütüphanelere alınan kitaplara 10 milyarı, satışı sürekli düşen dergiler 
için 1,5 milyarı, yandaş vakıflara aktarılan 28 milyar lirayı, devleti zarara uğratmak pahasına, 
bilinçli bir şekilde, belli odakları beslemek için kullanmıştır. Hangi odaklar diyorsanız; bunun 
cevabını, kitapları basan matbaaların, aynı zamanda Anavatan Partisinin ve Budak'ın afişleri
ni de basan matbaalar olmasında arayın; belgeliri burada. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ne alakası var?!. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi 

işin özüne gelelim. Beni çok dikkatli dinlimenizi, istiyorum; bunu, bu gensorunun nelerin ör
tülmesi için verildiğini anlamanız için istiyorum. 

ANAP döneminde vakıfların sayısının neden mantar gibi arttığını, Bakanlık görevini üst
lendikten sonra açıkça gördüm. Gördüm ki, kültür sanat maskesi altında birbiri ardına kurulan 
bu vakıflara, Bakanlık, son iki yıl içerisinde, tam 28 milyar lira aktarmış, elbette ki, bu paraların 
bir bölümü, kültür sanat çalışmalarına kullanılmış; ama^ çoğunun nereye gittiğini, gelin, bir vakfın 
karar defterinden birlikte okuyalım : "Kültür ve Turizm Bakanlığının muhtelif giderleri için Si
vas Kartarya Turizm 28 bin, Ertuğrul Kardeşler Manifaturaya 528 bin, Urfa Cesur Seyahate 28 
bin, Sincap Kuruyemişe 100 bin, Pınar Restorana 20 bin -devam ediyor- ödenmesine; ödemele
rin, Bakanlıkça transfer edilen ödenekten, Bakanlık Daire Başkanı 'ya verilen avanstan ya
pılmasına ve faturaların onaylanmasına karar verilmiştir." Karar defteri burada. « 

Burada söylediğimden başka, daha yüzlercesini, şu belgelerin içerisinde bulabilirsiniz. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Urfa'da fuar mı varmış? 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Öyle ki, bazı üst düzey 

yöneticilerin yurt dışında gezdirilmeleri, otel faturalarının ödettirilmeleri -ödenmesi değil, dikkat 
edin, ödettirilmeleri- hep bu belgelerin içerisinde var. Bu vakıflardan birinin başkanı Kırşehir
li; Bakanlıktan iki yılda aldığı para 8 milyar lira. 
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HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Mehmet Budak mı yoksa Sayın Bakan? 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Devri iktidarınızda bu da 

yetmiyor. Benim harcamalarım için, benim yaptıklarım için "şaibeli" deme cüretini gösteren, 
giderken, antiterör yasasının "itirafçılara devlet güvencesi" bölümünden yararlanarak Kültür 
Bakanlığının otomobilini alan, sonra tepkimiz üzerine iade eden, Anavatan Partisinin Kültür 
Bakanı Kırşehirli Sayın Gökhan Maraş tarafından Kültür Bakanlığı uzman sanatçılığı kadro
suna atanan ve 8 milyar lirayı alan bu arkadaş, Müsteşardan fazla maaş alıyor; 11 milyon lira 
maaş alıyor. Bu da yetmiyor; bu uzman sanatçı ve vakıf başkanına, bir de devlet sanatçısı un
vanı vermeye çalışıyorlar. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Saz çalıyordur!.. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (Devamla) — Sayın Bakan Gökhan Ma

raş, vakıf üzerine vakıf kurulduğunu görünce ve bu vakıflara da paraların aktarıldığını anla
yınca, bir vakıf da kendisi kuruyor. 15 Temmuz 1991 tarihinde, işleri yoğun olan Bakanlık Müs
teşar Yardımcısı Cevdet Türkeroğlu -biraz evel, Sayın Budak'Ia dışarıda, Sayın Budak'ın ko
nuşma metnini hazırlıyorlardı- ile iki müşavir, noteri Bakanlığa çağırıyorlar ve vakıflarını ku
ruyorlar. Bu vakfın kurucuları arasında şunlar var : Sayın Gökhan Maraş, Sayın Cevdet Türk
eroğlu, Sayın Kerim Aydın Erdem,' Sayın Turgut Aslan, Sayın Türker İnanoğlu, Sayın Avni 
özgürel ve Sayın Şahat Kaya ve benzerleri... 

Sayın Milletvekilleri, bu isimlerin bazılarına özellikle çok dikkat etmenizi istiyorum; çün- . 
kü, ileride bu isimleri çok duyacaksınız. 

Sayın Maraş'ın vakfının kurulduğu, 28 Temmuz 1991 tarihli Resmî Gazetede ilan ediliyor 
ve vakıf çalışmalarına başlıyor. Gökhan Beyin vakfı, önce Kültür Bakanlığının en fazla kâr 
getiren ve herkesin işletmek için yarıştığı Bodrum Kalesi ile Efes Antik Kentindeki mağazaları 
ve Ayasofya Müzesi çevresindeki, Vakıflar Genel Mûdarlüğünce Bakanlığımıza kiralanan dük
kânı çalıştırmak istiyor. Bir bakan, kendi kurduğu vakıftan bir talep gelir de durur mu; he7 

men, vakfın başvurusuna, "sözleşme yapılması gereği" diyor; 15 Eylül 1991; ama, burada işler 
biraz karışıyor; çünkü biraz önce Sayın Budak'Ia çalışan Sayın Cevdet Türkeroğlu -görevden 
aldığımız müsteşar yardımcısıdır- kendi başkanlığında yapılan toplantıda, bu altın yumurtla
yan dükkânların ve satış yerlerinin, kendisinin daha önce kurduğu vakıf tarafından işletilmesi
ne karar vermiş, bunun için, buna karşı çıkıyor. Üstelik, bu vakfın kurucuları arasında, Türk 
Kadını Gazetesini yayımlayan şirketin sahibi de var; onu da bu arada söyleyeyim. İşler biraz 
karışıyor gördüğünüz gibi; Bakan ile Müsteşar Yardımcısı karşı karşıya geliyor. ANAP'lı Kül
tür Bakanı Sayın Gökhan Maraş üçbuçuk aylık döneminde bunları yapıyor. 

Devam ediyorum; bakın, daha neler yapıyor: O tarihlerde seçim kararı alınıyor. Sayın 
Gökhan Maraş'ın vakfı, seçim öncesi, eski kararın iptalinde ve dükkânların kendilerine tahsi
sinde ısrarlı oluyor, talebi tekrarlıyor; Selçuk Belediyesi dükkânları mühürlediği için, Bodrum'-
dakinin de onarımı bitmediği için bunları alamıyor; ama, dükkânları alamayınca vakıf dursun 
mu... Çalışmasının devam etmesi gerekiyor. O zaman ne yapıyor? -bu arada seçimler de yakla
şıyor. sandıktan çıkmamak da var- Sayın Maraş. İçine doğmuş gibi, 20 Ekim seçimlerine kısa 
bir süre kala (7 Ekim 1991 tarihinde) vakfına tam 600 milyon lira aktarıyor. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Onları Gökhan Maraş'a söyle. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Dinleyin lütfen dinleyin, 

tüyü bitmedik yetimlerin haklarını savunuyorum. 
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Seçim sonuçları alınıyor... 
BAŞKAN —Sayın Sağlar. lütfen bitiriniz. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (Devamla) — Efendim, bitiriyorum. 
Seçim sonuçları alınıyor; yeni hükümet kurulacak, hükümetin kurulmasına on gün kala 

(11 Kasım 1991 tarihinde) bu kez vakfına tekrar 430 milyon liralık ödeme gerçekleştiriyor; ya
ni, toplam 1 milyar 30 milyon lira. Bu para, nereye ve kimlere gitmiştir? Sayın Budak hemşeri-
sidir. belki bilir... -

Değerli arkadaşlarım, bu kaynak aktarımları bu kadar değil. Bunların hepsi incelemede
dir. İnceleme sonuçlarını, Yüce Meclisin bilgisine ayrıca sunacağım. Ayrıca, görevim süresince 
devlet kaynaklarını hakkıyla kullanmayanların takipçisi olacağım. Sayın Maraş'ın kişisel mas
raflarının karşılanması için 30 milyon lira aktarıldığının belgelerini burada Sayın Kilercioğlu'-
na takdim edeceğim... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Şimdiye kadar niye vermediniz? 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, araş

tırıyorduk, yeni çıktı, altı aydır bunlarla uğraşıyoruz. Değerli arkadaşım... (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN— Sayın Sağlat... 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Bitiriyorum efendim. Sa

yın Budak... ' 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri kâfi derecede aydınlandılar. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Son cümleyi söyleyip ka

patıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN" — Lütfen... 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Sayın milletvekillerinin ye

terince aydınlandığını biliyorum; ama, şunu açıklayarak sizlerin huzurlarınızdan ayrılacağım 
: ANAP zamanının Kültür Bakanlığı ile Sayın Budak arasında açık bir çıkar ilişkisi olduğu 
devlet arşivlerinde belirleniyor... 

MEHMET BUDAK (Ankara) — Budak mı?.. Budak mı?.. 
KÜLTÜR BAKANI DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (Devamla) — 1991 yılında alınan bir ara 

kararla Kültür bakanlığı, Budak'ın vakfına üç dergisine abone olmak üzere 100 miliyon'lira, 
kitap basımı yoluyla da 200 milyon lira aktarıyor. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar; ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, bir başka belge var, Anavvatan Partisiyle ilgili bir başka belge var. 
Dönemimizde ihaleyle iş alan bir matbaaya verdiğimiz bir belgeyi geri alabilmek için matbaa
cılara yapılan baskıyı belgeliyorum arkadaşlar : "Bu olayların ardında, paramızı almada olu
şan gecikmeyi fırsat bilen Anamuhalefet Partisinden bazı kişiler basın mensuplarıyla karşı karşıya 
kaldık. Hatta, bu konuyu ve elimizdeki ödemeye ilişkin belgeyi açıklamamız için, alacağımızın 
iki katı para teklifi yapıldı. Böyle bir işi yapmayacağımızı kendilerine ilettik. Şayet olay çö
zümlenmezse, mahkeme yoluyla alacağımızın tahsiline çıkacağımızı belirttik. Son günlerde ba
sında başlatılan olumsuz kampanya içinde bu belgelerin de saptırılarak kullanılacağı endişe
siyle üzerimizdeki maddî ve manevî baskıya rağmen, belgeyi ve bilgiyi saklamayı tercih ettik. 
Konuyu bilgilerinize sunarız" diyorlar arkadaşlar. Bu belgeleri almak için 60 milyon lira teklif 
eden Anamuhalefet Partililer kimlerdir acaba?.. 
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Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. (SHP ve DYP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın bakan. 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. — Ankara Milletvekili Mehmet Budak'ın, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar 'in kendisine 

sataşması nedeniyle konuşması ' 
MEHMET BUDAK (Ankara) — Sayın Başkan... Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 70 inci maddesine göre, Sayın Budak'ın sataşma dola

yısıyla söz istemi vardır. (SHP sıralarından "yok efendim" sesleri) Var efendim. 
Sayın Budak, siz tecrübeli bir konuşmacısınız; çok kısa olarak, bir sataşma ve söz hakkı 

doğurmayacak şekilde; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP ve DYP sıralarından "Ne 
yüzle çıkıyorsun oraya" sesleri. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Sayın Budak, Doğru Yol'a gelebilirsin; ama, bu şeyle
ri temizlemeden gelemezsin. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, süremiz hayli uzadı; lütfen, hatibi serbest bırakalım; 
kısacık ifade edecektir. 

Buyurun. 
MEHMET BUDAK (Ankara) — Değerli arkadaşlarım... 
HİLMİ YÜKSELEN (Kırşehir) — Osman Bölükbaşı yüzüne tükürür! Ayıp, ayıp! 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Senin de yüzüne köpekler tükürür herhalde. 
BAŞKAN — Sayın Budak, biraz önce sizden beklediğim üslubu bulamadım, Lütfen... (SHP 

ve DYP sıralarından gürültüler) 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) — O sözünü geri al... O, köpek değil, milletvekili. 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, sizi üzecek konuşma yapmaya

cağım; o konuşmayı başka bir zamana bırakacağım. Sadece... (SHP ve DYP sıralarından "sö
zünü geri alsın" sesleri, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Budak, sizin gibi bir arkadaşın ağzından, bu çatının altına hiç yakış
mayan sözler çıkıyor. Lütfen özür dileyiniz. 

- MEHMET BUDAK (Devamla) — Özür diliyorum efendim. 
BAŞKAN — özür diledi efendim... (SHP ve DYP sıralarından, "sözünü geri alsın" ses

leri) Efendim, özür dilemek, aynı şey değil midir? 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Sayın milletvekilleri, söz almak istemeyecektim, ko

nuşmama karşılık olarak verdiği cevabında, kullandığı kelimelerden birisi "seviyesizlik" idi. 
Ben, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Parlamentosunun bir üyesiyim, hangi seviyede bulunduğu
mu, hangi seviyeden olaya baktığımı biliyorum; dolayısıyla, o seviyesizlik iddiasını kendisine 
iade ediyorum. 

İkincisi, "totaliter rejim yanlısı" dedi. Ben, ömrüm boyunca demokrasi savunucusu ol- . 
dum; gerek 27 Mayıs İhtilalinde gerekse Sayın Başbakanın gadre uğradığı dönemde... O gün
den bu yana demokrasiyi savundum, demokrasiyi savunmaya devam edeceğim. (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) Efendim, müsaade eder misiniz... Şeref ve namuslara uzanan kısma 
söylüyorum. 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lütfen... 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Yüzsüzlüğe gelilnce de, hiç kimseye karşı -ben büyük
lerime saygıyı, küçüklerime de sevgiyi bilirim- ömrüm boyunca yüzsüzlük etmedim, bundan 
sonra da yüzsüzlük etmemeye devam edeceğim; onu da kendisine iade ediyorum. 

MEHMET KERlMOĞLU (Ankara) — Paralan iade et. 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Bir de, yarısına kadar olan kısmını görüştük, bundan 

sonrasını da görüşeceğiz. Çıkar ilişkisine gelince, şunu söylüyorum : Mehmet Budak'ın üze
rinde tapulu tek bir şeyi yok; bir arabam var; Flash... (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

. Müsaade eder misiniz... Bir arabam var, 

Didim'de bir kooperatif evim var, üzerime geçmedi; iki. Flash... Bir kooperatif evim daha 
var; üç. Milletvekilliği yaptım bir dönem, bir dönem de milletvekili emekliliği yaptım, tçinde 
haram param var olduysa, Allah beni bu kapıdan çıkarmasın. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — İnşallan çıkarmaz. 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Ama, bir şeyi daha söylüyorum : Devlet memurluğum 

yahut işçiliğim -ki, ömrümün büyük kısmını Türk-Iş'te geçirdim- ve emekliliklerimin dışında, 
, cebibe bir kuruş girdiğini bilen, gören varsa, buraya getirmeyen namussuzdur... (ANAP sırala

rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Budak... 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Onu araştırmayan da namussuzdur. Hakkımda en ufak 

bir şüphesi bulunan varsa, o şüpheyi buraya getirmeyen de namussuzdur. 

"Resim ve matbaa''dedi; hiçbirisiyle bir işim olmamıştır. Ben fukara adamım; öyle, cebi 
paralı falan değil; şu anda da belki 40 bin liram, belki 50 bin liram var; öyle hikâye yok. Bir 
tek, bu seçime girerken, seçimdeki afişimi bastırırken ö matbaayla işbirliği falan değil... Ben 
Keçiören bölgesinin milletvekili adayıydım, Sayın Halil Şıvgın da orada oturuyor Sayın Halil 
Şıvgın'a, benim üç aylık maaşım 17 milyon.avradın üç aylık maaşı da 2 milyondur, 19,5 mil
yonla giriyorum, benden başka para alma dedim. Benim posterimi Halil Şıvgın bastırdı, başka 
da bir şey bastırmadım. 

BAŞKAN — Sayın Budak, lütfen... Müzakereleri bitirmek istiyoruz. Lütfen... 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Efendim, şimdi kesiyorum. 
Şimdi, Sayın Başbakanı burada yakalamışken, bir gerçeği zatı devletlerine iletmek istiyorum. 

BALKAN — Sayın Budak, lütfen... 
MEHMET BUDAK (Devamla) — Sayın Başbakanım, ben sizin döneminizde yetişmiş bir 

insanım ve sizin Bin Temel Eserlerinizle, sizin bu devlete kazandırdığınız, millî, manevî değer
lere saygı gösterdiğiniz, demokrasinin en yüce değerine ulaştığınız, en yücesini yaşadığınız gün
lerde yayımladığınız kitaplarla yetiştim. Türk müziğinde yaptığınız hamle, cumhuriyet döne
mi, Osmanlı dönemi dahil, en yücesidir; size şükranlarımı ifade ediyorum; ama, utanarak ve 
üzülerek bir şey daha söylüyorum : Bu Kültür Bakanı size hayırlı olsun?! (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Melih Gökçek'in de... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Lütfen efendim... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Önergeniz var, okuyorum; hiddete, tehevvüre gerek yok. 
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Efendim, "çapı belli" denildiği için, Sayın Melih Gökçek'in de bir söz istemi vardır. (Gü
rültüler) 

Bir dakika efendim... Bir dakika... Ben, burada büyük bir sataşma, söz vermek için de 
bir sebep görmüyorum; ama, ısrar ederseniz, oylayacağım. (RP sıralarından gürültüler) 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, hakaret gayet açık, oylamanın ne manası var? 

BAŞKAN — Israr ediyor musunuz? 
t. MELİH GÖKÇEK (Ankara) — Israr ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, sataşma olduğunu kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

memiştir. (RP sıralarından gürültüler) 

Efendim, İçtüzük gayet açık. 

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

A) ÖNGÖRÜSMELER (Devam) 
2. — Ankara Milletvekili Mehmet Budak ve 27 arkadaşının, göreve geldiği günden beri millî kül

türümüzü tahrip edici davranışlarda bulunduğu, bütçe ve fon kaynaklarını usulsüz ve keyfî sarf ederek 
ckvleti zarara uğrattığı iddiasıyla Kültür Bakam Durmuş Fikri Sağlar hakkında gensoru açılmasına iliş
kin önergesi (11/4) (Devam) 

BAŞKAN — Kültür Bakam Fikri Sağlar hakkında gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Oylamanın, açık oylama şeklinde yapılmasına dair bir önerge vardır; okutup, önergedeki 
imza sahiplerini arayacağım. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, yine yaptın yapacağını. 
BAŞKAN — Hiçbir şey yapmadım; Usule aykırı herhangi .bir harekette bulunmadım. 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Söz vermeniz lazımdı. . 
BAŞKAN — Efendim, Genel Kurul karar verdi. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Çoğunluğun oylarını, hakarete tecviz manasında kullanı

yorsunuz. 

BAŞKAN — Ben, bir sataşma görmüyorum; takdir bana aittir. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Arkadaşımızın konuşması lazımdı; burası Meclis. 
BAŞKAN — Efendim, sataşmayın lütfen. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, usul, söz hakkı, teamül... 
BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğe aykırı bir harekette bulunmadık. (RP sıralarından "Yok 

mu?"sesleri, gürültüler) 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Kültür Bakanı Fikri Sağlar hakkındaki gensoru önergesi oylamasının, İçtüzüğün 119 un
cu maddesine göre açık oylama olarak yapılmasını arz ve talep ederiz. 

Şevket Kazan Hasan Dikici Fethullah Erbaş 
Kocaeli Kahramanmaraş Van 

Ömer Faruk Ekinci Ahmet Dökülmez Lütfü Esengün 
Ankara . Kahramanmaraş Erzurum 
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Şinasi Yavuz Hüseyin Erdal Cevat Ayhan 
Erzurum Yozgat Sakarya 
Zeki Ünal Kâzım Ataoğlu Melih Gökçek 
Karaman Bingöl Ankara 

Bahattin Elçi Kemalettin Göktaş İbrahim Halil Çelik 
Bayburt Trabzon Şanlıurfa 

BAŞKAN — önergedeki imza sahiplerinin burada olup olmadıklarını tespit edeceğim : 
Sayın Şevket Kazan?.. Burada. 
Sayın Hasan Dikici?.. Burada. 
Sayın Fethullah Erbaş?.. Burada. 
Sayın Ömer Faruk Ekinci?.. Burada. 
Sayın Ahmet Dökülmez?.. Burada. 
Sayın Lütfü Esengün?.. Burada. 
Sayın Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Erdal?.. Burada. 
Sayın Cevat Ayhan?.. Burada. 
Sayın Zeki Ünal?.. Burada. •. • • \ 
Sayın Kâzım Ataoğlu?.. Burada. 
Sayın Melih Gökçek?.. Burada. 
Sayın Bahattin Elçi?.. Burada. 
Sayın Kemalettin Göktaş?.. Burada. 
Sayın İbrahim Halil Çelik?.. Burada. 

Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağız. Lütfen dikkatle dinleyilim. 
Açık oylamanın, ad okunarak, sayın milletvekillerinin, kürsüye konacak oy kutusuna oy 

pusulalarını atmaları suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilinin, ayağa kalkarak "kabul" "ret" veya 
"çekinser" şeklinde oyunu belirtmesi suretiyle yapılmasını oylannıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Üçüncü şekil mecburî olmuştur; açık oylama, oy kutulalarının sıralar arasında dolaştırıl
ması suretiyle yapılacaktır. 

Efendim, müsaade ederseniz, kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum : önergenin gün
deme alınmasını isteyen sayın üyeler beyaz oy verecekler; reddini.isteyen sayın üyeler kırmızı 
oy kullanacaklardır. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda, adını soya
dını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 

Oy kutuları, sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplanıldı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efendim? Yok. 
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Oylama işlemi bitmiştir. 
Oy kutuları kaldırılsın! 
(Oyların ayırımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Kültür Bakanı Fikri Sağlar hakkındaki (11/4) esas nu

maralı gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması hususundaki açık oylamanın neticesi
ni bildiriyorum : 

Kullanılan oy sayısı : 289 
Kabul: 89 
Ret •: 197 
Geçersiz : 3 (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
Bu duruma göre, gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmemiştir. 
Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 17 Haziran 1992 Çarşamba günü saat 15. 00'te 

toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 22.05 

e —• 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi Inceöz 'ün, Tbkat-Zile ilçesi tarihî kütüphanesine ait 2 500 
kitabın Çorum Kütüphanesine nakledilmek istendiği iddialarına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Fikri 
Sağlar'in yazılı cevabı (7/140) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say

gılarımla arz ederim. 17.4.1992 
Dr. Ahmet Feyzi Inceöz 

Tokat 

— Tokat'ın Zile İlçesindeki tarihî kütüphanemize ait kitaplardan 2 500 tanesi Çorum Kü
tüphanesine nakledilmek istenmektedir, şeklinde mahallî gazetemizde bir haber çıkmıştır. Eserler 
ancak olduğu yerde değer kazanır ölçüsü içinde kendimin de yetişmemde istifade ettiğim Zile 
Kütüphanesine uygulanacağı böylesi haksız bir durumun mevcut olup olmadığını, eğer böyle 
bir durum söz konusu ise Tokat'ın Zile İlçesi doğumlu olduğum üniversite tahsilime kadar biz
zat faydasını gördüğüm ve pek çok ilçeye nasip olmayan tarihî kütüphanemizin böylesi bir uy
gulamanın ne tarafımdan, ne de saygıdeğer hemşehrilerim tarafından ve ne de aydın olduğunu 
iddia eden kimselerin dahi tavsip etmeyeceklerini belirtir. Bu konuda gerekli sevindirici açıkla
malarınızı bekliyoruz. 

TC. 
Kültür Bakanlığı 
Sayı : ÖZK/3582 

Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin (Kanunlar ve Kararlar Dairesi) 29.4.1992 gün ve 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/140-1321/5543 sayılı yazıları. 

İlgi yazı ekinde yer alan Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz'ün "Tokat-Zile İlçesi tari
hî kütüphanesine ait 2 500 kitabın Çorum Kütüphanesine nakledilmek istendiği iddialarına 
ilişkin" sorularının yanıtları aşağıya çıkarılmıştır. 

Kültür mirasımız olan ve gelecek kuşaklara aktarmakla yükümlü olduğumuz yazma eser
ler ile Arap harfli basma kitaplar, yurdun çeşitli yerlerine dağılan Bakanlığımıza bağlı kütüp
hanelerde yer almaktadır. Bu eserlerin bakım, onarım ve korunmalarının yapılabilmesi, bilim
sel temellere göre bibliyografik kimliklerinin belirlenerek araştırmacıların yararına sunulabil
mesi için uzman personel bularak bu yerlere göndermek her zaman mümkün olama
maktadır. 
/ Bu nedenlerle, Bakanlığımızca alınan kararlar çerçevesinde, yurdun çeşitli kütüphanele
rinde bulunan yazma ve Arap harfli basma eserlerin bakım, onarım ve korunmalarının yapıla
bilmesi, yıpranmadan gelecek kuşaklara aktarılabilmesi ve araştırmacıların yararına kolayca 
sunulabilmesi amacıyla, belirli merkezlerde toplanması planlanmıştır. 
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Bakanlığımız müfettişlerince yapılan genel teftiş sırasında, Tokat İli Halk Kütüphanesi ile 
Zile tlçe Halk Kütüphanesinde bulunan yazma ve Arap harfli basma eserlerin bakım ve ko
runmasının yeterli ölçüde yapılamadığı; bibliyografik künyelerinin belirlenip araştırmacıların 
yararına sunulamadığı; bu kitaplardan yıllardır yok denecek kadar az sayıda kişinin yararlan
dığı gerekçesi ile, eserlerin daha iyi korunabilmesi ve yıpranmadan gelecek kuşaklara bırakıla
bilmeği için, özel olarak yazmalar ayrılan merkezlerden birine aktarılmasının daha uygun ola
cağı konusunda rapor hazırlanmıştır. Bu rapor doğrultusunda ve bir program çerçevesinde, yaz
malar ile Arap harfli basma eserlerin belirli merkezlerde toplanması öngörülmüştür. Restoras
yonları yapıldıktan sonra yerlerine iade edilmesi de ayrıca düşünülmektedir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
D. Fikri Sağlar 
Kültür Bakam 

2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'in} Din görevlilerinin kadroları ile atamalara ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un yazılı cevabı (7/145) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini say
gı ile arz ederim. 28.4.1992 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Soru : Memleketimizde binlerce caminin İmam-Hatip ve Müezzinlik kadrosu boş durmak
tadır. Ayrıca bir-iki yıldır imtihanı kazandığı halde kadrosu verilip de tayini yapılmayan din 
görevlileri bulunmaktadır. Bu bakımdan: ' 

İ. Boş bulunan İmam-Hatip ve din görevlilerinin kadroları ne zaman verilecektir? 

2. Daha önceleri açılan imtihanı kazanan din görevlilerinin tayini ne zaman yapılacaktır? 

Bir-iki yıldır imtihanı kazandığı halde tayinleri yapılmayan bu kişilerin durumları ne ola
caktır? 

T.C. , 
Devlet Bakanlığı 4.6.1992 

Sayı : B.02.0.004/2.01/03985 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: TBMM Başkanlığı 4.5.1992 gün A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/145-1396/5874 sayılı yazınız. 

Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen 
ve Sayın Başbakanımız tarafından adına cevaplandırılması için Bakanlığıma gönderilen "Boş 
bulunan imam-hatip kadroları" hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte takdim edil
mektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ekrem Ceyhun 
Devlet Bakanı 
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1. Bütçe imkânlarına göre peyderpey yeni ihdas edilen imam-hatip ve müezzin kayım kad-
rolarıyla, kadrosu olmayan camilerin kadro ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

2. Cami görevlilerinin belirlenmesi için uygulanan yeterlik, yeterlik ve yarışma sınavları, 
ihtiyaç duyuldukça her il tarafından ayrı ayrı açılmakta ve bu sınavlarda başarılı olanlar, ilde 
inhilal eden kadrolara valiliklerce atanıp onay için Diyanet İşleri Başkanlığına gönderilmektedir. 

3. 1992 yılı Bütçe Kanunun 48-a maddesine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, illerden ge
len atanma tekliflerini, Maliye ve Gümrük Bakanlığının verdiği izne göre onaylanmaktadır. 

3. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmtş'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Başkanlığı ta
rafmdan satışı yapılan Çimento Sanayi T.A.Ş, hisseleri satış kararının iptal edilmesine ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakam Cavit Çağlar'm yazılı cevabı (7/146) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını talep et

mekteyim. 
Gereğini saygı ile arz ederim. 28.4.1992 

Mehmet Elkatmış 
Nevşehir 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Başkanlığınca Söke, Balıkesir, Pınarhisar, Ankara Çimento 
Sanayii A.Ş.'deki hisselerin tamamı ile Afyon Çimento Sanayii T.A.Ş.'deki hisselerin bir kıs
mının Fransız Socie te Çiments Francais firmasına satışı kararı Ankara I. idare Mahkemesinin 
989-3352 Esas, 990-977 K. sayılı kararı ile iptal edilmiş ve bu karar Damştay 10 uncu Dairesi
nin 19.6.1991 gün ve 990-2742 esas, 1991-2328 K. sayılı kararı ile onanmış ve tashihi karar tale
bi de reddedilmiştir. 

Sorularım : • 
1. Ankara I. idare Mahkemesinin 989-3352 esas, 990-977 K. sayılı karan kesinleşti mi? 
2. Başbakanlıkça bu karara uyulacak ve karar gereği yerine getirilecek mi? 

T C . - , • • : . • > • 

Devlet Bakanlığı 9.6.1992 
Sayı : B.02.0.002-2.03/01650 

Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4.5.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/146-1397/5875 sayılı yazınız. 
Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettikleri özel

leştirme Uygulamaları ile ilgili yazılı soru önergesi hakkındaki cevabî metin ekte sunulmuştur. 
Söz konusu cevaplarımızın ilgili milletvekiline intikalinin sağlanması hususunu arz 

ederim. 
Cavit Çağlar 

. Devlet Bakanı 
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Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş.'nin (ÇİTOSAN) bağlı ortaklıklarından Söke, 
Balıkesir, Pınarhisar ve Ankara Çimonte Sanayii T.A.Ş.'lerdeki kamu hisseleri Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklığı Kurulunun 30.4.1987 tarih ve 54 sayılı Kararı ile özelliştirilmek üzere Toplu 
Konut ve Kamu Ortaklığı Kuruluna devredilmiştir. 

Anılan 5 Çimento Fabrikasındaki kamu hisselerinin, 9.5.1989 tarih ve 89/8 sayılı Yüksek 
Planlama Kurulu Kararı ile Soceiete des Çiments Français (SCF) S.A. Firmasına satılması ko
nusunda karar verilmiş, Yüksek Planlama Kurulunun 6.9.1989 tarih ve 89/24 sayılı Karan ile 
de 89/8 sayılı Karar uyarınca düzenlenen satış sözleşmesi onaylanmıştır. 

Yukarıda adı geçen 5 Çimento Fabrikasının satışına dair 89/24 sayılı Kararın yürütülme
sinin durdurulması ve iptali talebiyle 25.10.1989 tarihinde Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertü-
zün ve arkadaşları tarafından Başbakanlık aleyhine Ankara 1 inci İdare Mahkemesinin E : 
1989/3352 sayılı dosyasında dava açılmış ve Yüksek Planlama Kurulunun 89/24 sayılı Kararı, 
Ankara 1 inci İdare Mahkemesinin 30.3.1990 tarih ve E : 1989/3352, K : 1990/977 sayılı Kararı 
ile iptal edilmiştir. 

Ankara 1 inci İdare Mahkemesinin anılan iptal kararı Başbakanlık, Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresi ve alıcı SCF Firması tarafından temyiz edilmiş ancak Danıştay 10 uncu Dai
resi 19.6.1991 tarih ve 1990/1742, K : 1991/2328 sayılı Kararı ile Ankara 1 inci İdare Mahkeme
sinin iptal kararını onamıştır. 

Danıştay 10 uncu Dairesince verilen onama kararına karşı gerek davalı Başbakanlık, ge
rekse müdahil davalı olan Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi tarafından "Karar Tashihi" 
yoluna gidilmiş, ancak Danıştay 10 uncu Dairesinin 25.12.1991 tarih ve E : 1991/3001, K : 
1991/3922 sayılı Kararı ile Karar Tashihi konusundaki talepler reddedilmiştir. Bu durumda An
kara 1 inci İdare Mahkemesinin E : 1989/3352, K : 1990/977 sayılı Kararı kesinleşmiş bulun
maktadır. *.. ' , 

ÇİTOSAN'daki kamu hisselerinin satışının iptaline ilişkin davanın yargı mercileri tarafın
dan yukarıda açıklanan şekilde sonuçlandırılmasını müteakiben, söz konusu iptal kararının 
uygulanmasına ve bunun sonuçlarına ilişkin Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi tarafın
dan çeşitli çalışmalar yapılmış, satış işlemlerinin hukukî yönden tahlilinin yanı sıra satış söz
leşmeleri de dikkate alınarak, iptal kararının uygulanmasının ekonomik sonuçları değerlendi
rilmiş; bu bağlamda satış işlemlerinin mahiyeti, özellikleri, Devlette devamlılık ilkesi, özelleş
tirme uygulamaları, ülkenin ekonomik çıkarları ve muhtemel sonuçları da değerlendirilmek 
üzere konu Bakanlar Kurulunun tensip ve takdirlerine arz edilmiş ve konu hakkında Bakanlar 
Kurulunca 27.4.1992 tarihli "Prensip Kararı" verilmiş olup, kararın bir örneği ilişikte sunul
maktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Bakanlar Kurulunun Prensip Kararı 

Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş.'ne (ÇİTOSAN) ait 5 çimento şirketindeki ka
mu hisselerinin Societe Çiments Français S.A. Firmasına satışına dair Yüksek Planlama Kuru
lunun 6.9.1989 tarihli ve 89/24 sayılı, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki (USAŞ) kamu hisselerinin SAS 
Service Partner A/S Firmasına satışına dair 9.2.1989 tarihli ve 89/3, 10.8.1989 tarihli ve 89/21 
sayılı kararları İdarî Yargı tarafından iptal edilmiştir. 
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Gerek Anayasanın 138 inci maddesinin, yasama ve yürütme organı ile idarenin mahkeme 
kararlarının yerine getirilmesini hiçbir suretle geciktiremeyeceğini öngörmesi ve gerekse İdarî 
Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası hükmünün, idareyi, iptal 
kararının icaplarına göre işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur tutması dolayı
sıyla, yukarıda belirtilen iptal kararı nedeniyle idarece yapılacak şeyin, mezkûr yargî kararları 
doğrultusunda hareket etmek olduğu açıktır. 

Ancak, konunun iç hukukumuzu olduğu kadar dış hukuku da ilgilendirecek boyutlara 
ulaşması ve anılan yargı kararının uygulamaya konulması halinde Türkiye ile yabancı şirketler 
ve giderek ülkeler arasında yeni hukukî sorunlar doğmasının kuvvetle muhtemel bulunması 
sebebiyle; durumun, iç hukukumuzdan ziyade, ülkemizin diğer devletler ve milletlerarası ka-

-„ muoyu nezdindeki itibarı ve çıkarları ile milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği isterler çer
çevesinde değerlendirilmesinin daha uygun olacağına şüphe yoktur. 

Başka bir deyimle, devletlerin imzaladıkları uluslararası sözleşmelere uyma zorunluluğu 
getiren ve milletlerarası camia tarafından umumî kabul görmüş bulunan "ahde vefa" gibi bir 
devletlerarası kuralın yukarıda belirtilen iptal kararı sebebiyle gözardı edilmesinin, maddî ve 
ekonomik bakımdan Türkiye'nin yararına olmayacağı bir yana, böyle bir uyglamariın milletle
rarası hukukun temel prensipleri ile bağdaşmayacağı da izahtan varestedir. 

Kaldı ki, genel olarak uygulama incelendiğinde, milletlerarası içtihatların, devletler huku
kunun iç hukuka üstünlüğünü kabul ettiği anlaşılmaktadır/Nitekim, Fransa ile Meksika ara
sındaki 1928 tarihli Pi'nson olayı dolayısıyla milletlerarası hakem tarafından verilen kararda, 
devletler hukukunun iç hukuka üstünlüğü sarahaten belirtilmiştir. 

Türkiye'de ise, Temyiz Mahkemesi Ticaret Dairesinin 23.12.1950 tarihli ve 5064 sayılı, Temyiz 
Mahkemesi,Genel Kurulunun 14.5.1958 tarihli ve 46 sayılı kararlarında, devletler hukukunun 
prensip ve teamüllerine değer verildiği görülmüştür. Diğer taraftan, 1961 ve 1982 Anayasala
rında da, milletlerarası anlaşmalara, kanunlardan farklı bir yer ve kıymet izafe edildiği gözlen
mektedir. Bu suretle, devletlerin müşterek iradelerinin mahsulü olan bir tasarrufun, bir iç hu
kuk organı vasıtası ile iptal edilemeyeceği esası, açıkça olmasa bile zımnen kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

Bakanlar Kurulunun Prensip Kararı 
Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 9.7.1966 tarihli ve E.65/21, K.66/7 sayılı Ka

rarında da belirtildiği gibi, iptal hükmü, idarî işlemi, idarece verildiği andan itibaren ortadan 
kaldırmış sayılmakta ise de, iç hukukumuz bakımından geçerli olan bu kuralın, milletlerarası 
boyut kazanmak suretiyle devletler hukuku alanına dahil olmuş bir olay hakkında ne derece 

"uygulanabileceği meselesi de tartışmaya açıktır. 

Gerek yukarıda açıklanan mülahazalar ve gerekse özelleştirme yöntemlerini yeniden be
lirleyen 7.3.1990 tarihli ve 90/2 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı dolayısıyla, anılan satış 
işlemleri konusunda geriye veya ileriye yönelik şekilde yeniden işlem tesisine hukuken imkân 
bulunmadığına; 
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Bakanlar Kurulunca 27.4.1992 tarihinde karar verilmiştir. 

E, inönü 
Başbakan Y. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 

Devlet Bakanı V. 
Ş. Ercan 

Devlet Bakanı 
/ . Tez 

Devlet Bakanı 
Prof. T. Akyol 

Devlet Bakanı 
O. Küercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batallı 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

Millî Eğitim Bakanı 

K. Toptan 
Sağlık Bakanı 

Y. Aktuna 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı Y. 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
Al. Kahrdman 

Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
Ş. Ercan 

Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/ . Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
5. Oral 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Prof O. Kumbaracıbaşı 
Ulaştırma Bakanı 

Y. Topçu 
Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 

M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı V. 
D. F. Sağlar 

Çevre Bakanı V. 
Ekrem Ceyhun 
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4. — Ankara Milletvekili Salman Kaya'mn, Haftalık bir dergide yayınlanan "Deniz Gezmiş'i 
asttran emir" adlı habere ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Nevzat Ayaz'm yazılı cevabı (7/148) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı ile arz 

ederim. 27.4.1992 
Salman Kaya 

Ankara 
İstanbul'da çıkan haftalık bir derginin 23-29 Nisan 1992 tarihli sayısında "Deniz Geçmiş'i 

astıran emir" başlığı altında yayınlanan haberde, 3 Temmuz 1971 ve 16 Temmuz. 1971 tarihleri
ni taşıyan ve biri Askerî Yargıtay Başsavcılığına, diğer Genelkurmay Başkanlığına ait iki belge 
yayınlanmıştır. 

1. Askerî yargıya doğrudan emir veren ve 1972'de Deniz Geçmiş, Hüseyin tnan ve Yusuf 
Aslan'ın idam edilmelerine kapıyı açan bu iki belge doğru mudur? Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından ilgili sıkıyönetim komutanlıklarına ve sıkıyönetim askerî savcılıklarına bir emir ya
zısı gönderilmiş midir? 

2. Yargıtay Yasasının, Genelkurmay Başkanının görev ve yetkilerini düzenleyen 1325 sa
yılı Yasa hükümlerine, 353 sayılı Yasanın ilgili hükümlerine ve herşeyden önce de dönemin Ana
yasasının genel hükümlerine ve yargı hukukuna göre Genelkurmay Başkanlığının, askerî yargı 
da olsa yargı kurumlarına emir verme yetkisi var mıdır? Yoksa Askerî Yargıtay Başsavcılığı ve 
Genelkurmay Başkanlığı bu yetkiyi nereden alıyor? 

3. 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde bu türden başkaca hangi yazılı emirler, hangi ma
kamlara verilmiştir? 

4. Yetkilerini aşarak kanunsuz emir veren ve belgelerin altında imzaları bulunan sorum
lu kişiler hakkında nasıl bir işlem yapılması düşünülmektedir? 

5. Gerek 12 Mart ve gerekse 12 Eylül askerî dönemlerinde, askerî yargı organlarının, sa
nıkları Genelkurmay Başkanlığınca tayin edilen ceza maddelerine göre yargıladıklarına ve emirle 
verilen onlarca idam cezası infaz edildiğine göre, yeni bir Anayasa ve hukuk sistemi tartışma
larının sürdürüldüğü günümüz koşullarında Türkiye Büyük Millet Meclisine geçmişteki askerî 
yargı kararlarının yok sayılması için bir yasa tasarısının getirilmesi düşünülmekte midir? 

6. Yayınlanan belgeler ve yukarıda ifade edilen çözüm yolu ile ilgili olarak kamuoyunun 
aydınlatılması konusunda ne düşünülmektedir? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 8.6.1992 

Kanun : 1992/553-AÖ 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : (a) TBMM Başkanlığının 4 Mayıs 1992 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/148-

1406/5927 sayılı yazısı. 
(b) Devlet Bakanlığının 8 Mayıs 1992 tarihli ve B.02.0.006/166 sayılı yazısı. 
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Ankara Milletvekili Salman Kaya tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
verilen ve Sayın Başbakana tevcih edilen, ilgi (a) ya atfen de Başbakanca tarafımdan cevaplan
dırılmasının istenildiği ilgi (b) ile bildirilen yazılı soru önergesine ilişkin cevap ektedir. 

Arz ederim. 
, Nevzat Ayaz 

Millî Savunma Bakanı 

Ankara Milletvekili Salman Kaya'nın, Sayın Başbakanın Tarafımdan Cevaplandırılmasını 
Tensip Ettikleri Yazılı Soru önergesine Cevaptır 

1. Soru önergesinde ileri sürülen konunun geçtiği tarihte yürürlükte bulunan 1961 Ana
yasasının 124 üncü maddesinde, sıkıyönetim haline ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Sıkıyöne
tim olağanüstü bir yönetim şekli olmakla birlikte, dayanağını Anayasadan alan anayasal bir 
kurumdur. Anılan tarihte yürürlükte olan 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13 üncü mad
desinin 1 inci fıkrası "Sıkıyönetm ilanına sebep olan suçlan, sıkıyönetim ilanından evvel işle
miş olanlarla, sıkıyönetim askerî mahkemelerinin el koyduğu herhangi bir suçla irtibatı bulu
nan suçları işleyenlerin davalarına, suç sıkıyönetim bölgesi dışında işlenmiş olsa dahi, sıkıyö
netim askerî mahkemelerinde bakılır." hükmünü içermektedir. 

önergede belirtilen yazılar; sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanan örgütlerin ve sınaklı-
ran konumlarını, hukukî durumlarını ve eylemlerinin niteliklerini ortaya koymak ve delillerin 
daha iyi değerlendirilmesini sağlamak bakımından, anılan kanunda açıklanan irtibat kavramı 
ile ilgili olup, bu Kanunla birlikte diğer ceza usul kanunlarında da irtibatlı suçların ve sanıkla
rın aynı mahkemelerde yargılanmaları esası benimsenmektedir. 

Sıkıyönetim komutanlarının hiyerarşik yapı içerisinde Genelkurmay Başkanlığına bağlı bu
lunmaları ve sıkıyönetim hizmetlerinin koordinasyonunun anılan makama ait olması nedenle
riyle, Genelkurmay Başkanlığının; bazı suçlar ve suçlular hakkında, Türkiye genelinde, kanun
larda belirtilen uygulamaya yönelik olmak üzere, sıkıyönetim komutanlıklarına bilgi edinilme
si için görüşlerini aktarmasının, askerî mahkemelere yöneltilmiş bir emir veya talimat olarak 
değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir. 

2. Diğer taraftan; hiçbir organ, merci, makam veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılma
sında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tav
siye ye telkinde bulunamayacağı Türk Anayasa Hukukunun temel ilkelerindendir. Genelkur
may Başkanlığınca da hiçbir dönemde ve hiçbir şekilde askerî yargı makamlarına yargı görev
lerinin ifasına ilişkin olarak emir veya talimat verilmesi anlamına gelebilecek herhangi bir ta
sarrufta bulunulmadığı gibi, bulunulması da düşünülemez. 

3. Önergede konu edilen belgelerdeki görüşler, ceza yargılama usulü kanunlarında yer 
verilen irtibatlı suçlarla ilgili olarak ülke çapında işlenen örgütsel davaların belirli sıkıyönetim 
mahkemelerinde görülmesinin usule uygun olacağını ifade etmektedir. Bu nedenle, anılan bel
geler içerik itibariyle kanunsuz emir ve talimat niteliği taşımadıkları gibi, yargı organlarına 
da yöneltilmediklerinden, ilgililer hakkında herhangi bir işleme tevessül edilmesine de yasal 
imkân bulunmamaktadır. 

4. Yargı organlarının kararlarının yok sayılmasına ilişkin mevzuatımızda herhangi bir 
düzenleme bulunmamaktadır. Dava, yargılamanın kendi usulî prosedürü içerisinde sonuca bağ
lanmaktadır. Hükmün kesinleşmesini müteakip şartları mevcutsa, yargılamanın yenilenmesi 
yoluna gidilmesi ve sorunun çözümlenmesi mümkün olabilmektedir. 
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5. Kamu oyuna ayrıca açıklamada bulunulmasını gerektirecek bir husus olmadığı de
ğerlendirilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Nevzat Ayaz 

Millî Savunma Bakanı 

5. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya 'nm, artan anarşik olaylara ilişkin sorusu ve içişleri 
Bakanı ismet Sezgin'in yazılı cevabı (7/150) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına • 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın îsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
İktidara geldiğinizden beri anarşi artarak sürmektedir. 

1. İktidara geldiğinizden bu soruma cevap vereceğiniz tarihe kadar ülkemizde kaç olay 
olmuştur. 

2. Kaç güvenlik görevlisi, kaç sivil halk ölmüştür. İsim ve rütbelerini de vererek açıklar 
mısınız? 

3. Bu olaylarda kaç PKK'lt yakalanmıştır? Kaçı öldürülmüştür? 

4. Doğu ve Güney Doğuda ölenlerin hangi illerimizin insanları olduğu il isimlerine göre 
açıklar mısınız? 

5. Ceza evlerinde karışıklıklar olduğu ve bazı koğuşlara yine girilemediği doğru mudur? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 1.6.1992 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01 - 150559 
Şube : Top. 01. (E) 

Konu : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın 
Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : , Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 7 Mayıs 1992 gün ve 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/150/1437/6090 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına sunulan ve Bakanlığımıza intikal ettirilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen hususlarla 
ilgili hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır; 

1. 20 Kasım 1991 tarihinden 14 Mayıs 1992 tarihine kadar ülkemizde 2 841 terör olayı 
meydana gelmiştir. . 

2. 90 asker, 51 polis, 34 köy korucusu olmak üzere toplam 175 adet güvenlik görevlisi, 
207 sivil vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 

ölenlerin isimlendirilmesi yakınlarının güvenliği açısından uygun görülmemiştir. 
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3. Bu olaylarda, PKK örgüt mensuplarından 265'i ölü, 129'u sağ olarak ele geçirilmiştir. 

4. Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizdeki olaylarda hayatını kaybedenler; Şırnak, Diyar
bakır, Batman, Bingöl, Mardin, Siirt, Tunceli, Hakkâri, Van, Muş, Kahramanmaraş, Kars, Er
zurum ve Şanlıurfa illerimize mensup vatandaşlarımızdır. 

5. Cezaevlerinde karışıklıklar olduğu ve bazı koğuşlara girilmemesi diye bir durum söz 
konusu değildir. 

Arz ederim. 
îsmet Zekgin 

İçişleri Bakanı 

6. •— Batman Milletvekili Nizamettin Tbğuç'un, Adana'da gözaltına alındıktan sonra ölen bir 
şahsa ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı ismet Sezgin'in yazılı cevabı (7/151) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Nizamettin Toğuç 

Batman 

26.4.1992 tarihinde Adana, Barbaros, Mah. Savaş Taksi, Eski Otogar adresinden gece sa
at 02.00'da gözaltına alınan Agit Salman için 29.4.1992 tarihinde yakınlarına : "gelin cenaze
nizi alın" şeklinde tebligat yapılmış. Gerekçe olarak da kalp krizi geçirdiği ileri sürülmektedir. 
Konu ile ilgili olarak şu hususların açıklığa kavuşturulmasını istiyorum : 

1. Sağlıklı bir insanın ilk kalp krizinde vefat etme olasılığı nedir? 
2. Kalp krizi geçirdiği kim tarafından tespit edilmiştir? 
3. Kalp krizi geçirmiş olsa bile, bunun gözaltındayken olması sizce bir tesadüf müdür? 
4. Agit Salman'ın cesedi için cinayet soruşturması yapılmış mıdır? Ceset üzerinde yeni 

bir otopsi incelemesi yaptırıp, inceleme sonuçlarını yakınlarına bildirmeyi düşünüyor musunuz? 
5. Gözaltında iken aniden rahatsızlanan tutukluların ailelerine haber veriliyor mu? 
6. 1992 yılı başlangıcından itibaren şimdiye kadar gözaltında iken ölenlerin sayısı ne ka

dardır? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı 1.6.1992 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire Başkanlığı 

Sayı : B.05.l.EGM.0.12.01.01 - 150560 
Şube : Top. 01. (E) 

Konu : Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un 
Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 7 Mayıs 1992 gün ve 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02—7/151-1451/6120 sayılı yazısı. 

Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğına sunulan ve Bakanlığımıza intikal ettirilen yazılı soru önergesinde ileri sürülen hususlarla 
ilgili hazırlanan cevap aşağıya çıkarılmıştır. 
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Yasa dışı PKK örgütü içerisindeki çeşitli faaliyetlerinden dolayı firari, sanık olarak aran
makta olan, Mardin ili Ömerli İlçesi Gollü Köyü nüfusuna kayıtlı, Temi ye Seyrani oğlu 1948 
doğumlu Ağit Salman 28.4.1992 günü Adana İlinde yakalanarak C. Başsavcılığının izni ile göz
altına alınmıştır. 

Sanık Âgit Salman'ıri rahatsızlığını ve kalbinin sıkıştığını görevli nezaret nöbetçisine bil
dirmesi üzerine, derhal görevli bir ekip nezaretinde Devlet Hasnatesi acil servisine intikal etti
rilmiş burada nöbetçi doktor tarafından yapılan muayenede şahsın ölmüş olduğunun görevli
lere bildirilmesi üzerine durum nöbetçi C. Savcısına bildirilmiş ve C. Savcısının talimatları ile 
maktul sanık Agit Salman Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştır. 

Adı geçen şahsın cesedi C. Savcısı, adlî tabip ve diğer görevliler nezaretinde gerekli tetkik 
yapılarak ölü muayene zabıt varakası tanzim edilerek otopsi yapılmak üzere adlî tıp morguna 
kaldırılmasına karar verilmiştir. Adlî tıp morgunda ceset üzerinde gerekli otopsi yapılarak ölüm 
nedeninin tespiti için tetkik amacıyla cesetten parçalar alınmıştır. Agit Salman'ın ölümü ile 
ilgili olarak görevliler hakkında Adana C. Başsavcılığınca gerekli hazırlık soruşturması başla
tılmıştır. 

Gözaltında iken rahatsızlanan sanıkların ailelerine derhal haber verilmektedir. 
1992 yılı başlangıcından itibaren şimdiye kadar gözaltında iken 4 kişi hayatını kaybetmiştir. 
Arz ederim. 

İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

7 — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Toprak Muhafaza Plan Proje Grup Müdür
lüğünde çalışan isçilere ilişkin sorusu ve Orman Bakanı U/a Tanır 'm yazılı cevabı (7/156) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Orman Bakanı Vefa Tanır tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılmasının teminini saygıyla arz ederim. 
Ahmet Derin 

Kütahya 
1. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Toprak Muhafaza Plan Proje Grup Mü

dürlüğünde çalışan 65 adet işçinin çalışması niçin askıya alınmıştır. 
2. Mart-Nisan 1992 de çalışan bu işçilere niçin bugüne kadar ücretleri ödenmemiştir? 
3. Daimî çalışan şoför ve bekçiler 4 aydır ücretlerini niçin alamamışlardır? 

TC. 
Orman Bakanlığı 9.6.1992 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : PB.1./110-892 
Konu : Ahmet Derin'in Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 13 Mayıs 1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/156-1482/6220 sayılı yazı. 
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Kütahya Milletvekili, Ahmet Derin'in; Kütahya Toprak Muhafaza Proje Müdürlüğünde 
çalışan 65 adet işçinin çalışmasının askıya alınması, çalışan işçilerin ücretinin niçin ödenmedi
ği ve daimî çalışan şoför ve bekçilerin ücretlerini neden alamadığına dair soru önergesi Bakan
lığımız Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünce mahallinde incelenmiştir. 

Söz konusu işçiler, geçici mevsimlik işçiler olup, 1992 yılı ilkbaharında dikim işlerinde ça
lıştırılmış ve işlerin tamamlanmasını müteakip geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da işlerine 
ara verilmiştir. Genel Bütçe Ödenekleri Kütahya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne gönde
rilmiş olup, ödeneklerin Kütahya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne ulaşmasını müteakip 
bu işlerde çalışan şoför, bekçi ve diğer işçilerin ücretleri ödenecektir. 

Arz ederim. 
Dr. Vefa Tanır 
Orman Bakanı 

8. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, 506 sayılı Kanunun uygulanmasında MKE işçi
lerinin haksızlığa uğradığı iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mo-
ğultay 'in yazılı cevabı (7/157) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Dr. Ahmet Fevzi tnceöz 
Tokat 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 2098 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 inci maddenin 
3395 sayılı Kanunla ilave edilen IV. bölümü uygulamada haksızlık ve adaletsizlik getirmiştir. 
Sigortalının çalıştığı yerler tarif edilirken çok sınırlı tutulduğundan burada sayılan ve itibarî 
hizmet bakımından çok daha riskli ve tehlikeli işyerleri kapsam dışı bırakılmıştır. Bu çerçevede 
MKE işçilerinin haklı yakınmaları mevcuttur. 

1. Bu durumların düzeltilmesi ve MKE işçilerine yapılan haksızlığın giderilmesi için ge
rekli girişimlerde bulunacak mısınız? 

TC. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı . 8.6.1992 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01/6532 - 018884 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük;Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 18 Mayıs 1992 tarih ve KAN.KAR.MD.A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/157-1502/6414 sa

yılı yazınız. 

Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Fevzi tnceöz tarafından, tarafıma yöneltilen "506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun uygulanmasında M.K.E. işçilerinin haksızlığa uğradığına ilişkin" 
yazılı soru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 11.8.1977 tarih ve 2098 sayılı Kanun ile eklenen Ek 
5 inci madde hükmü ile; 
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5953 sayılı basın mesleğinde bulunanların ilişkilerini düzenleyen kanun kapsamına tabi 
olarak çalışanlarla, basın kartı yönetmeliğine göre basın kartına sahip olmak suretiyle gazete
cilik yaparken, kamu kurumlarına giren ve bu kurumlarda meslekleriyle ilgili görevlerde istih
dam edilen sigortalıların bu işyerlerinde çalıştıkları süreye ait olmak üzere; 

Basın ve gazetecilik iş kolunda 1475 sayılı Kanun ve değişikliklerine tabi sigortalıların so
lunum ve cilt yoluyla vücuda geçen gaz veya diğer zehirleyici maddelerle çalışılan işyerleri ile 
fazla gürültü ve ihtizaz yapıcı makine ve aletlerle çalışılan işyerlerinde veya doğrudan doğruya 
yüksek hararete maruz bulunarak çalışılan işyerlerinde, fazla ve devamlı adali gayret sarf edi
lecek işyerlerinde, tabiî ışığın hiç olmadığı ve dolayısıyla suni ışık altında çalışılan işyerlerinde, 
günlük mesainin yarıdan fazlası saat 20.00'den sonra yapılan işyerlerinde, en az 10 yıl (3 600 
gün) çalışmaları halinde bir yıl (360 gün) hizmet karşılığı üç ay (90 gün) sigortalılık süresi ek
lenmesi öngörülmüştür. 

Söz konusu yasa hükmünde 20.6.1987 tarih ve 3395 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile; 
Gemi adamları, gemi ateşçileri, kömürcüler, dalgıçların denizde bulundukları süreyi kap

samak üzere; azotlu gübre ve şeker sanayiinde, fabrika, atölye, havuz ve depolarda, trafo bina
larında çalışan sigortalıların, çelik, demir ve döküm işyerlerinde, zehirli, boğucu, yakıcı, öldü
rücü ve patlayıcı gaz, asit, boya işleriyle ve gaz maskesiyle çalışmayı gerektiren işlerde, patlayı
cı maddelerin yapılmasında, kaynak işlerinde en az 10 yıl (3 600 gün) çalışmaları halinde bir 
yıl (360 gün) hizmet karşılığı üç ay (90 gün) sigortalılık süresi eklenmesi sağlanmıştır. 

Yasa hükümlerinden de anlaşıldığı üzere, itibari hizmet zammı belirli iş kollarında ve be
lirli işleri yapan sigortalılara tanınan bir haktır. 

Söz konusu yasal uygulamanın Anayasanın 2 ve 10 uncu maddelerine aykırı olduğu yö
nünden açılan iptal davası Anayasa Mahkemesinin 2.5.1989 tarih ve E. Sayı 1988/51 K. Sayı 
1989/18 sayılı kararı ile reddedilmiştir. 

Öte yandan, apartman kapıcısı olarak çalışanlar 2978 sayılı Vergi tadesi Hakkında Kanun 
kapsamı dışındadırlar. Zira 2978 sayılı Yasanın 1 inci maddesinde, tam mükellefiyete tabi olup, 
ücret geliri elde edeceklerin vergi iadesinden yararlanacakları hükme bağlanmıştır. 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinde mükellef, "Vergi Kanunlarına göre kendisine vergi 
borcu tereddübeden gerçek veya tüzelkişidir" şeklinde tanımlanmıştır. Ancak, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 23/6 ncı maddesi gereğince de kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlar 
gelir vergisinden muaf tutulmuştur. 

Yukarıda belirtilen yasa hükümlerine göre, özel mülkiyete konu olan apartmanlarda kapı
cılık, kalorifercilik gibi hizmetlerde çalıştırılanların ücretleri gelir vergisinden mutlak suretle 
muaf olduğundan, bu kişilerin tam mükellef olmaları, dolayısıyla da 2978 sayılı Yasadan ya
rarlanarak "Vergi tadesi" almaları mümkün değildir, aksi halde, kapıcı ve kalorifercilere vergi 
iadesi ödenmesi, bu kişilerden vergi alınmadan kendilerine tam mükelleflerden elde edilen ge
lirlerin aktarılması anlamına gelecektir. 

3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin 
Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun bugüne kadarki uygu
laması sonucunda ortaya çıkan aksaklık ve yakınmalar dikkate alınarak, söz konusu kanunda 
yapılabilecek değişikliklere dair hazırlık çalışmaları Bakanlığımızca sürdürülmekte olup, son 
aşamaya gelen çalışmalar Bakanlar Kuruluna sunulacaktır. 

Arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
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9. — Tokat Milletvekili Ahtnel Fevzi Inceâz'ün, S.S.K.'dan maaş alan emeklilerin durumu ile 
apartman kapıcılarının vergi iadelerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet 
Moğultay'in yazılı cevabı (7/158) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Ahmet Fevzi tnceöz 

Tokat 
506 sayılı Kanun çerçevesinde S.S.K.'dan emekli aylığı almakta olanların alım gücü 1974-1992 

yılları arasında °/o 64 oranında gerilemiştir. Normal işçi emeklileri, alım güçlerinde meydana 
gelen bu kayıplarla enflasyon altında ezdirilmiştir. 

1. tşçi emeklilerinin bu mağduriyetinin düzeltilerek, en azından 1980 öncesi durumuna 
getirilmesi için gerekli önlemleri alacak mısınız? 

2. 300 bini aşkın apartman kapıcısı olarak çalışan vatandaşın, 2978 sayılı Vergi tadesi 
Kanunu kapsamına alınması, bu kesime yapılan bariz bir haksızlığı gidererek, Anayasamızda 
ifadesini bulan, insan haklarına dayalı, sosyal hukuk devleti idealleriyle bağdaşmayan bu uy
gulamaya bir çözüm getirecek misiniz? 

3. 3201 sayılı Yasanın geçici maddesinin tekrar incelenmesi ve hakları olduğu halde hak 
mahrumiyetine uğramış bulunan Türkiye genelindeki (2 000) iki bini aşkın vatandaşımızın uğ
radığı haksızlıkların giderilmesi için süreyle ilgili hükmün uzatılması doğrultusunda bir deği
şiklik yapılmasını düşünüyor musunuz? 

- TC. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 8.6.1992 

Sayı : B.13.0.SGK.0.13.00.01/6533 - 018883 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 18.5.1992 tarih ve 7/158-1503/6415 sayılı yazınız. 
Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Fevzi Inceöz'ün yazılı soru önergesi Bakanlığımca ince

lenmiştir. 
Bilindiği üzere; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 30.11.1991 tarihli ve 9 uncu birleşiminde 

güvenoyu almış bulunan Hükümetimiz, programında, işçi, memur, esnaf ve sanatkârlar kesi
mini oluşturan dargelirli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarını ayrıntılı bir şekilde açıklamış
tır. Aynı şekilde, "sabit gelirlilerin maaşları, enflasyonu karşılayacak bir biçimde düzenlene
cek, bu kişilerin ve ailelerinin rahat nefes alması sağlanacaktır" ilkesi de vurgulanmıştır. 

Bu ilkeden hareketle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre aylık ve gelir alanların 
aylıklarında enflasyonun üzerinde artış sağlamak üzere Bakanlar Kurulunun 8 Ocak 1992 ta
rih ve 92/2607 sayılı Kararı ile 1 Ocak 1992 tarihinden itibaren gösterge tablosunda yer alan 
gösterge rakamları 136 puan artırılmış, ayrıca sosyal yardım zammı 390 000 TL.'dan 550 000 
TL .'ya yükseltilmiştir. Katsayının 523 olarak tespiti ile Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık 
ve gelir alanların aylıklarında 1992 yılının birinci dönemi itibariyle ortalama % 31 oranında 
artış sağlanmıştır. Bu artışlar 1992 yılı için öngörülen tahmini enflasyon hedefinin ilk altı aylık 
oranının üzerinde olup, 1992 yılının ikinci yarısı için yapılacak gelir ve aylıkların yükseltilme
sine ilişkin düzenlemeler sonucunda 506 sayılı Yasaya göre gelir ve aylık alanlar enflasyona 
karşı korunacak, reel gelirleri artırılacaktır. 
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Ancak, buna rağmen Bakanlık olarak diğer benzer iş kollarında çalışanların haklarının 
da sağlanması bakımından çelik, demir ve tunç, döküm ile zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü 
ve patlayıcı, gaz, asit, boya işleriyle, gaz maskesiyle çalışmayı gerektiren işlerde, patlayıcı mad
delerin yapılmasında, kaynak işlerinde çalışan sigortalıların itibarî hizmet uygulaması kapsa
mına alınması yönündeki yasal çalışmalar sürdürülmektedir. ' • '• . 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
10. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Dünya Bankasından alman kredi ile yürütülmekle olan 

1 inci Sağlık Projesine ilişkin sorusu ve Sağltk Bakam Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/161) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 12.5.1992 
Dünya Bankasından alınan kredi ile yürütülmekte olan 1 inci Sağlık Projesi ile ilgili aşa-. 

ğıdaki soruların Sayın Sağlık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için delaletle
rinizi saygılarımla arz ederim. 

Dr. Gaffar Yakın 
Afyon 

1. 1992 yılında proje kapsamındaki illerde yeni inşa ettirilecek ve büyük onarım yapıla
cak sağlık tesisleri hangileridir? tilere göre 1992 inşaat programı nedir? 

2. Mevcut sağlık tesisleri için 1992 yılında gerçekleştirilecek tıbbî cihaz ve mefruşat satın 
alma programı nedir? 

3. 1992 yılında proje illerinde gerçekleştirilecek eğitim programı nedir? 
4. Proje çalışmaları için şimdiye kadar ne kadar yerli ve yabancı danışmanla sözleşme 

imzalanmıştır? Sözleşme imzalanan danışmanların herbirinin tek tek görevlerini, görev sürele
rini, aldıkları maaşı, özgeçmişlerini ve Dünya Bankasının verdiği onayın tarihi ve numarasını 
belirtiniz. 

5. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yönetim enformasyon sistemini gerçekleştirmek için şim
diye kadar neler yapılmıştır? 1992 çalışma programınız ve hedefleriniz nedir? 

6. Şimdiye kadar proje kapsamındaki hangi araştırmaların yapılmasına başlanmıştır? 
Bu araştırmaları hangi kuruluşlar kaça yapmaktadırlar?-

7. Şimdiye kadar kimler, nereye, hangi amaçla proje için proje bütçesinden araştırma 
gezilerine gittiler? Bu geziler için projeden ne kadar harcama yapıldı? 

_.T.C. 
Sağlık Bakanlığı 9.6.1992 

Sayı : 635 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 18 Mayıs 1992 tarih ve 161-1508/6426 sayılı yazınız. 
İlgili yazınız ekinde gönderilen Afyon Milletvekili Dr. Gaffar Yakın tarafından verilen Dünya 

Bankasından alınan kredi ile yürütülmekte olan 1 inci Sağlık Projesine ilişkin yazılı soru öner
gesinin cevabı ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Yıldırım Aktuna 

Sağlık Bakanı 
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Soru 1. 1992 yılında proje kapsamındaki illerde yeni inşa ettirilecek ve büyük onarım 
yapılacak sağlık tesisleri hangileridir? İllere göre 1992 inşaat programı nedir? 

Cevap 1. 1992 yılında proje kapsamındaki illerde yeni inşa ettirilecek ve büyük onarım 
yapılacak sağlık tesisleri ve illere göre 1992 inşaat programı ekte sunulmaktadır. 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 

1992 YILI YATIRIMLARI 
DÜNYA BANKASI DESTEKLİ İNŞAATLAR DAĞILIMI 

Proje No. Açıklama Kredi' Özkaynak Toplam 

911000210 YENÎ İNŞAATLAR 
SAĞLIK EVI 10X205 - 2 050 2 050 
MUĞLA (4 Adet) 
— Zeytinköy 
— Hacıbayramlar 
— Çaltılar • • 
— Yangı 

YOZGAT (3 Adet) 
^ — Sorgun-Araplı 

— Merkez Dayılı s • 
— Boğazlıyan-Eğlence 
TOKAT (3 Adet) 

— Zile-Karacaören 
— Almus-Görümlü 
— Erbaa-Çatalalan 
KÖY TİPİ SAĞLIK OCAĞI 10x350 3 500 

MARDİN (1 Adet) 
—Merkez-İstasyon 

DİYARBAKIR (4 Adet) 
— Hani-Kuyular 
— Çınar-Alatosun 
— Eğil-Bahşılar 
— Ambar 

TOKAT (2 Adet) 
— Merkez-Yağmurlu x 

— Merkez-Çat 

YOZGAT (1 Adet) 
— Şefaatli-Paşaköy 

ANKARA (2 Adet) 
— Sincan-Yeniköy 
— Merkez-Saray 
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Proje No. Açıklama Kredi özkaynak Toplam 

ŞEHİR TİPİ SAĞLIK OCAĞI ~ ~ ~ 
22Xİ 500 33 000 

MARDİN (3 Adet) 
— Mazıdağı 
— Ömerli 
— Nusaybin 

DİYARBAKIR (3 Adet) 
— Şehitlik 
— Çınar 
— Bağlar 2 No.'Iu 

MUĞLA (4 Adet) 
— Yatağan 
— Köyceğiz 
— Dalaman 
— Ortaca 

ANKARA (3 Adet) 
— Çankaya-Mühve 
— Mamak-Küçükkayaş 
— Çankaya-Balgat-Karakursunlar 

İSTANBUL (4 Adet) . 
— Pendik-Dalayoba 
— Pendik-Altkaynarca 
—• Bakırköy-Zeytinlik 
— Ümraniye-Sarıgazi < 

SİVAS*(3 Adet) 
— Alibaba 
— Karşıyaka 
— Emek 

YOZGAT (2 Adet) 
— Yerköy-2 No.'Iu 
— Sorgun 2 No.'Iu 

50 YATAKLI D.H. (3x14.000) 42 000 
(21 000) 

DİYARBAKIR (1 Adet) 
— Çermik 

MUĞLA (1 Adet) 
— Milas 

ANKARA (1 Adet) 
— Haymana 
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Proje No. Açıklama Kredi özkaynak Toplam 

EĞİTİM MERKEZİ (1x6 000) 6 000 
(3 000) 

MUĞLA (1 Adet) 
— Milas-Ören 

SAĞLIK MESLEK LİSESİ (3x5 000) (*) 15 000 

MARDİN (1 Adet) 
— Merkez 

ANKARA (2 Adet) 
— Elmadağ 
— Polatlı 

KEŞİFLER TOPLAMI 
1992 YILI ÖDENEK TOPLAMI 9 500 53 050(**) 

(*) Projede yer alan Sağlık Meslek Liseleri ödeneği Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü bütçesinde yer 
almaktadır. 

(**) inşaatlar öz. kaynak katkısı 3418 saydı Kanun gelirlerinden karşdanacaktır. 

101 550 
62 550 
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İLİ YOZGAT 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

SAĞLIK TESİSİNİN ADI 
YERKÖY DEVLET HASTANESİ 
ÇAYIRALAN DEVLET HASTANESİ 
YOZGAT DEVLET HASTANESİ 
YOZGAT SAĞLIK MESLEK LtSESÎ 
MERKEZ BlSEK SAĞLIK OCAGl 
MERKEZ ÇANDIR SAĞLIK OCAGl 
ÇAYIRALAN KONUKLAR SAĞLIK OC 
ŞEFAATLİ YASSIAGIL SAĞLIK OCAGl 
BOĞAZLAYAN DEVECİPINAR S. 0. 
BOĞAZLAYAN OVAKENT SAG. OCA. 

İKMALLER 
MERKEZ KABABEL SAĞLIK EVİ 
MERKEZ BASINAYAYLA SAG. EVİ 
YERKÖY SÜLEYMANL1 SAG. EVİ 
BOĞAZLAYAN ABDÎLLÎ SAĞLIK EVİ 
SORGUN DELENCUMAFAKILI £ . £ \ / | 
SORGUN ERKEKLİ 
SORGUN KARALIK „ 
ÇAYIRALAN KOZAN „• » 
ÇAYIRALAN SÖBECİMEN „ „ 
ÇEKEREK KOYUNCULU ı, .<, 
ÇEKEREK CELTEK ,, f-
SARIKAYA YSARIKAYA S.O. 
BOGAZLIYAN MERKEZ İL TİPİ S.O. 

TOPLAM 

ONARIM 
1992 KEŞFİ 

x 

0 

İKMA 
1992 



TOKAT İÜ ONARIM VE İK 

ONARIM 

İKMAL 

TOPLAM 

4.39 

1.62 

4.39 



ILI TOKAT 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
JLL 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 

_2_L 
22 
23 
24_ 
25 
26 

SAĞLIK TESİSİNİN ADI 
MERKEZ ORMANBEYLİ S.EVİ 
MERKEZ GÜVENİ S. EVİ 
MERKEZ ÇUBUKLU S. EVİ 
MERKEZ UĞRAK S. EVİ 
ALMUS BAKIMLI S. EVİ 
ALMUS OGULBEY S. EVİ 
ARTOVA A. GÜÇLÜ S; EVİ 
ARTOVA BAYIRLI S. EVİ 
NİKSAR TEKNEALAN S. EVl 
ERBAA ÇEVRESU S. EVİ 
NİKSAR CALCA S. EVİ 
NİKSAR ARDICLI S. EVİ 
NİKSAR YAPRAKLI S. EVİ 
NİKSAR BUDAKLI S. EVİ 
NİKSAR GÜZELYAYLA S. EVİ 
TURHAL KUYTUL S. EVİ 
TURHAL YAGLIALAN S. EVİ 
TURHAL DÖKMETEPE S. EVİ 
REŞADİYE BAGTASLI S. EVİ 
REŞADİYE ÇEVRECÎK S. EVİ . 
REŞADİYE KASPINAR S. EVİ 
YEŞİLYURT EKİNLİ S. EVİ 
ZİLE ÖZYURT S. EVİ 
ZİLE EMİRÖREN S. EVİ 

TOPLAM 

ONARIM 
1992 KEŞFİ 

7,500.000 
4,000,000 
8,000.000 
6,023.575 

14,000.000 
11,000,000 
40.081,925 
40.081,925 
32,000,000 
18.000,000 
32,000,000 
18,000.000 
18,000,000 
18,000.000 
18,000.000 
23,500.000 
23,501.000 

8,160,279 
16,069,810 
19.720,300 
19.720,300 
19,720,300 
11,625,478 
10.000,000 

436,704,892 

İKMA 
1992 

-



İLİ TOKAT 

4 
5 
6 

_1_ 
_ö_ 
_iL 
_ıo_ 
11 
12 
13 
14 
15 
i§_ 
JZ. 
18 
19 
20 
_21_ 
J?2_ 
23 
24 
25 
26 

L _ 

SAĞLIK TESİSİNİN ADI 
MERKEZ î NOLU SAG. OCAGl 
ERBAA MERKEZ SAG. OCAGl 
NİKSAR MERKEZ SAG. OCAGl 

SAĞLIK MERKEZİ 
ALMUS SAĞLIK MERKEZİ 

DEVLET HASTANESİ 
REŞADİYE DEVLET HASTANESİ 
DOĞUMEVİ' 
TOKAT DEVLET HAST.HEMS.LOJ.ON. 

KÖY TİPİ SAĞLIK OCAKLARI 
MERKEZ GÖKDERE 
MERKEZ SONGÜT 
MERKEZ AKHK1.EN 
ALMUS GÖLGELİ 
NlKSAR SERENLİ 
NlKSAR OLUKALAN 
ERBAA -ENDİKPINAR 
MERKEZ BASCİFLİK 
REŞADİYE-BEREKETLİ 
REŞADİYE CLHANE 
REŞADİYE DUTDİBÎ 
SULUSARAY MERKEZ 
TOPLAM 

ONARIM 
1992 KEŞFİ 

100,909.900 
100,969,000 
100,969.800 

30,007.525 

152,588,075 
1,100,000.000 
1,000,000.000 

101,615,760 
49,926,300 
31,568,900 
63,605,760 
66,737.360 
66,737,360 
66,737.360 

100,969.800 
79.499.850 
85,313,080 
56,590.760 

102,256.600 
3,457,003.990 

İKM 
1992 

.__ 

_ 



İLl TOKAT 

1 
_ 2 _ 
_.3_ 

4 
5 

7 
8 

.JQ_ 
11 
12 
J3_ 
14 w 
16 

J 7 _ 
J8_ 
J 9 _ 
20 

[21 
22_ 
23 
24_ 
.2JL 
26 

SAĞLIK TESİSİNİN ADI 

TURHAL BAHCEBASI 
TURHAL ULUTEPE 
TURHAL YAZIT'EPE 
YEŞİLYURT MERKEZ 
ZİLE GÜZELBEYLÎ 
ZİLE CAYIR 
ZİLE YALINYAZI 
MERKEZ ORTAKÖY 
N]KSAR_ G ö KÇELİ , 

KÖY SAĞLIK OCAĞI 

ALMUS AKARCAY 
NİKSAR YAZICIK 

SAĞLIK EVLERİ 

MERKEZ PINARLI 
MERKEZ YATMIŞ 
NİKSAR AKINCI 
NİKSAR BOĞAZDASI 
NİKSAR KAPIAĞZI 
NİKSAR KÜMBETLt 
REŞADİYE GÜVENDİK 

ONARIM 
1992 KEŞFİ 

29,000.000 
77.000,000 
76.000,000 
98,255,600 
21,000.000 
32,000,000 
32,000.000 

J_ 66737^360 
. 66,737,360 

» 

TOPLAM ' | 498,730,320 

İKM 
199 



İLİ TOKAT 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

12 
13 
14 
15 
16 

J7_ 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

SAĞLIK TESİSİNİN ADI 

REŞADİYE YENÎKÖY 
REŞADİYE ISMAtLİYE 
REŞADİYE KARATAS 
REŞADİYE KETENİGÎ 
REŞADİYE IŞIKLAR 

DEVLET HASTANELERİ 

REŞADİYE DEVLET HASTANESİ 
ZİLE DEVLET HASTANESİ 

s 

TOPLAM 

ONARIM 
1992 KEŞFİ 

-

0 

İK 
199 

..__ 



İLİ SİVAS 

__L 
_2_ 

3 
4 
5 
6 
7 
a 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

J7_ 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

SAĞLIK TESİSİNİN ADİ 
AKINCILAR MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 
GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ 
NUMUNE HASTANESİ 
GEMEREK MERKEZ SAĞLIK OCAĞI 
SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ 
MERKEZ KILAVUZ SAĞLIK OCAĞI 

GÜMÜSDERE SAĞLIK OCAĞI 
YILDIZELİ GÜNEYKAYA SAĞLIK OCA 

CIRCIR SAĞLIK OCAĞI 
ZARA ŞEREFİYE SAĞLIK OCAĞI 
MERKEZ DAMLACIK SAĞLIK EVİ 

1 KULYUSUF SAĞLIK EVİ 
YILDIZ SAĞLIK EVÎ 

GÜRÜN KIZILBURUN SAĞLIK EVÎ 
SİVAS GÜRÜN 540 YATAKLI DEVLE 
GEMEREK 50 YATAKLI DEVLET HAS 
KANGAL 50 YATAKLI DEVLET HAST 
İMRANLI DEVLET HASTANESİ 
DİVRİĞİ SAĞLIK MERKEZİ 
YILDIZELİ DEVLET HASTANESİ 
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRClLERA 
NUMUNE HASTANESİ ASANSÖRÜ 
GÜRÜN DEVLET HASTANESİ 
GÜLOVA SAĞLIK OCAĞI 
TOPLAM 

ONARIM 
1992 KEŞFİ 

80,000.000 
3.578,751700 
1,426,552.920 

65,000,000 
1.630,500.000 

50,000.000 
82,500,000 
30,000.000 
52,500,000 
30,500,000 
25,000,000 
30,000,000 
40.000,000 
39,757,000 

61.000,000 
87.120.000 
90,000,000 

270,000,000 
180,000,000 
140,000,000 
80.000.000 

8,089,181.620 

İK 
199 

_ 



1 
2 
3 
4 

- — 
1 6_ 

7 ± 
10 11 
12 
13 
14 

J6._ 
17 
18 
19 

1 

DÎYARBAKIR 
SAĞLIK TESİSİNİN ADÎ 

DİYARBAKIR DEVLET HASTANESİ 
DİYARBAKIR DEV.HAS.KALORÎFER T 
ÇERMÎK MERKEZ S.O. 
LİCE ÇEPER S.O. 
KARABAŞ S.EVl 
CERMÎK YAYIKL1 S.EVİ 
CERMlK GÜRÜZ SAĞLIK'EVİ 
ERGANİ BtZMERAN S.EVl 
ERGANİ SAĞLIK MESLEK LİSESİ 
ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 
MERKEZ KOCAKÖY S.O. 
CÜNGÜS MERKEZ S.O. 
LİCE DÖĞER S. 0. 
HAZRO S.O. 
MERKEZ YOLBOYU GÜLECOBA SEVİ 
HANİ KIRIM SEVİ 
ÇINAR AĞACSEVER S.EVl 
BÖLGE TAMİRHANE SONDAJ KUYUS 
SİLVAN DEVLET HAST BAHÇE TANZ 

MERKEZ BAĞIVAR S.O. 
TOPLAM 

ONARIM 
1991 KEŞFİ 

72,000,000 
77,778,000 
97,469,205 

100,000.000 
77,186,800 
24.715.070 
36,555,255 
30.412.755 

225,000,000 
70,000,000 

152,000.000 
75,000.000 

KESİF İSTENECE 

298,480,000 
KESİF ÎSTENECE 

1,336,597,085 

İKMAL 
1992 KE 

75, 
75, 



MARDİN 
| 
L 
| ı 

2 
3 
4 
5 

7. 
18 

9 
1 10 

ıı 
12 
13 
14 
15 
16 

[17 
18 
19 
2Q_ 
2Î 
22_ 
23 
24 
25 
26 

SAĞLIK TESİSİNİN ADI 
MARIDİN DEVLET HASTANESİ 
YESİLALAN S.EVİ 
AYDINLI S.EVİ 
DARGEÇİT MERKEZ S.O. 
KIZILTEPE YÜCELLİ S.O. 
KIZILTEPE ÇETİNLER S.EVİ 
KIZILTEPE CİFTLlBAĞ 
KIZILTEPE KÜCÜKAYRIK S.EVÎ 
KIZILTEPE KARAMAN S.EVİ 
DERİK ATLI S.O. 
DERİK BASKAVAK S.EVİ 
MİDYAT MERKEZ S.O. 
MİDYAT ŞENKÖY S.O. 
MİDYAT SÖĞÜTLÜ S.O. 
NUSAYBİN AKARSU S.O. 
NUSAYBİN GİRMELİ S.O. 
NUSAYBİN AKCATARLA S.EVİ 
NUSAYBİN TEPEALTI S.EVİ 
NUSAYBİN DALLIAĞAC S.EVl 
NUSAYBİN TEPEÜSTÜ S.EVİ 
ÖMERLİ MERKEZ S.O. 
ÖMERLİ BESlKKAYA S.O. 
SAVUR MERKEZ SO. 
MARDİN MERKEZ PINARDERE S.EVl 
MARDİN İL TAMİRHANESİ 
MARDİN MERKEZ ACSAP 
TOPLAM 

ONARIM 
1991 KESFÎ 

54.347,826 
12.717,392 

27,500,000 
150.000,000 
97.303.350 
76,880,304 
22.244.930 
21.541.146 

46.767.200 
105.202,670 

51.261,870 
157,608.696 
89.342,279 

100,000.000 
89.402,174 

103,260,869 
51.630,435 
26,230.434 
53,744.930 
24,456,522 
88,586,956 

107,828.087 
33,982.321 

53,744.930 
200,000.000 

68.000.000 
1.913.583,321 

İKM 
199 

TAH 

TAH 

TAH 



MUĞLA 

—__ 

_1_ 
3 

4 5 
___ 

7 

IJL 
. „ _ _ 

J_._ 
11 
12 

J_. 
14 _ 
J__ 

16 

47-
_!__ 
.J__ 
20 _.ı_ 

2 
3 _ 

• _ _ _ 

5 
-r-

SAĞLIK TESİSİNİN ADI 
MUĞLA DEVLET HASTANESİ 
KAVAKLIDERE MERKEZ S 0 
ULA MERKEZ S 0 
MERKEZ HALK SAĞLIĞI LABORATUA 
MERKEZ BAYIR S.O. 
KAVAKLIDERE MENTEŞE S.O. 
MİLAS SELİMİYE S.O. 
KÖYCEĞİZ MERKEZ S.0.4LÜ LOJMANI 
BODRUM ORTAKENT S.O. 
FETHİYE KARAÇULHA S.O. 
FETHİYE SEKİ S.O. 
MARMARİS BOZBURUN S.O. 
MİLAS AKYOL S.O. 
MUĞLA MRK.VEREM SAVAŞ DİSPANS 
MUĞLA MERK. YERKESİK S.O. 
FETHİYE MERKEZ.2.NOLU S.O. 
DATÇA MERKEZ S.O. 
DALAMAN MERKEZ İNOLU S.O. 
FETHlYE KEMER S.O. 
ORTACA DALYAN S.O. 
KAVAKLIDERE CAMYAYLA S.EVİ 
BODRUM ÇÖMLEKÇİ S.EVl 
MİLAS TÜRBE SAĞLIK EVl 
DATÇA CUMALI S.EVİ 
l1.LA _KAV_AKÇALI J .EVİ 

ONARIM 
1991 KESFÎ 

299,930,112 
29,000,000 
47.140,500 
25.300,000 
20,000,000 
40,000,000 
20,000,000 
20,000,000 
30,000,000 

. 30,000,000 
40,000.000 
60,000.000 
40,000,000 
50,000.000 
30,000.000 
40,000,000 
40 r000,000 

40,000,000 
20,000.000 

921.370.612 

İKM 
199 

___ 

91D 

91 
91 
91 



MUĞLA 

1 
2 

_ 3 _ 
4 

_5_ 

7 
8 
9 

JP_ 
11 
12 

SAĞLIK TESlSİNİN ADI 
KÖYCEĞİZ ZEYTİN ALANI S. EVİ 
FETHİYE KUMLUOVA S.EVl 
FETHİYE KAYADİBİ S.EVl • 
FETHİYE ÖREN S.EVl 
MİLAS BAHCEBURUN S. EVİ 
FETHİYE BEKÇİLER S.0.4LÜ LOJMAN 
MUĞLA MERKEZ ÇİFTLİK S.EVl 
MUĞLA MERKEZ BOZYER SEVİ 
MUĞLA MERKEZ YENlKöY SEVİ 
ULA KIZILAĞAÇ SEVİ 
YATAĞAN MESKEN S.EVl 
MUĞLA MERKEZ CAYBÜKÜ S.EVl 

TOPLAM 

ONARIM 
1991 KEŞFİ 
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Soru 2. Mevcut sağlık tesisleri için 1992 yılında gerçekleştiricelek tıbbî cihaz ve mefruşat 
satın alma programı nedir? 

Cevap 2. 1992 yılı satın alma programı : 
1992 Yatırım Planına göre 88.8 milyar TL. özkaynak katkılı olmak üzere araç ve teçhizat 

için toplam 120.2 milyar TL.'lık kaynak mevcuttur. 
1. Araç alımları için özellikle hizmet amaçlı kullanılmaları açısından 4x4 arazili, mini

büs, otobüs, pick-up ve çeşitli tonajlarda kamyon alımları planlanarak, Dünya Bankası alım 
usullerine göre uluslararası ihale edilme aşamasına gelmiştir. 

2. özellikle Temel Sağlık Hizmetlerine yönelik olmak üzere, sağlık evleri, sağlık ocakla
rı, ana-çocuk sağlığı merkezlerine tıbbî teçhizat alımları için ihtiyaç listeleri Bakanlığın diğer 
birimleri ile işbirliği içinde tamamlanmıştır. Bu konuda piyasa araştırması yapılmaktadır. Di
ğer taraftan teknik şartnameleri de hazırlanmaktadır. 

,3. Yataklı tedavi kurumları için gerekli tıbbî teçhizat ihtiyaç listeleri Bakanlığın ilgili Ge
nel Müdürlükleri ile işbirliği içinde tamamlanma aşamasındadır. 

4. Temel Sağlık Hizmetleri veren birimler için alınacak demirbaş eşya alımları 2886 sayı
lı D.I.K.'na tabi kalınarak temin edilecek veya DMO aracılığı ile satmalımı yapılacaktır. Fi
nansmanı ise tamamı özkaynaktan olacaktır. 

5. Araç alımlarında Başbakanlık tasarruf tedbirlerinin serbest bırakılması beklenmektedir. 

Soru 3. - 1992 yılında proje illerinde gerçekleştirilecek eğitim programı nedir? 
Cevap 3. 1992 yılında proje illerinde gerçekleştirilecek eğitim programı : 
1992 yılında Bakanlık Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Temel 

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüklerinin katkıları ve UNI-
CEF ile I. Sağlık Projesi işbirliği ile ebelere yönelik hizmet içi eğitim programı yürütülmekte
dir, (detaylı zaman tablosu ve hazırlanan eğitim materyali ekte sunulmuştur). Eğitim amacı 
ile basılan P.E.R.T. kitabı ekte sunulmuştur. Çizilen çerçeve doğrultusunda bu eğitimlerin bü
tün meslek gruplarını içine alacak şekilde sürekli eğitim olarak sürdürülmesi için 1992 yılı faa
liyetleri aşağıdaki şekilde planlanmıştır. 

* il müdürlüklerinde ilgili bakanlık dairelerince halen yürütülmekte olan eğitim prog
ramlarıyla eşgüdümün ve proje eğitim faaliyetlerinin bizzat söz konusu dairelerce takibinin sağ
lanması, 

* Halen yürütülmekte olan III. workshop sonrasında il gezileri ve proje ekiplerinin de
netim ve eğitimi, 

* İl sağlık müdürlüklerinin öncelikle yürütmek istedikleri diğer eğitim programlarının 
tespit edilmesi. 
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UNICEF-I. Sağlık Prj görüşmeleri 

Görüş birliğine varılması 

Programın geliştirilmesi 

Teknik Eğitim Ekibi tarafından eğitim 
materyelinin geliştirilmesi 

Eğitim materyelinin basılması 

Merkez Eğitim Ekibinin (MEE) toplanması / eğitilmesi 

WORKSHOP I 
İl Eğitim Ekipleri(İEE) 

Ebe Grup I — 

Ebe Grup II r-1 

W0RKSH0P II 
İl Eğitim Ekipleri(İEE) 

Ebe Grup I — 

Ebe Grup II ^ 

W0RKSH0P III 
İl Eğitim Ekipleri(İEE) 

Ebe Grup I 

Ebe Grup II 

DEĞERLENDİRME ****** diğer sağlık personeli 

****** diğer iller 
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Soru 4. Proje çalışmaları için şimdiye kadar ne kadar yerli ve yabancı danışmanla söz
leşme imzalanmıştır? Sözleşme imzalanan danışmanların herbirinin tek tek görevlerini, görev 
sürelerini, aldıkları maaşı, özgeçmişlerini ve Dünya Bankasının verdiği onayın tarihini belirtiniz. 

Cevap 4. Proje çalışmaları için şimdiye kadar sözleşme imzalanan yerli ve yabancı da
nışmanlar ile ilgili bilgiler ekte sunulmaktadır. 
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v • • 

ADI SOYADI GÖREVİ GÖREV SÜREbi 

Dr. Halter Hubrıch Halk Sağlığı Danışmanı İ İ - I H Mart 1992 

Lr . Mark Ulheeler Saflık Ekonomisti 8-15 Şubat 1992 

Ur. Mark Uheeler Sa31ık Ekonomisti 21 Mart-4 Nisan 1992 

P. Ewans, W. Hubrich Sağlık programları 27 Nisan-
• lJ. Jepsen, H. MÜ Dona İd .. değerlendirilmesi 2 Mayıs 1992 
w T. Koçtürk, J. Jaoven çalışmasına iştirak 
I FVof.B. Abel-Smith Sağ 1 ık Ekonomisti 26 Mayıs-

4 Haziran 1992 

* Yalnız u ç a k bileti ödenmiştir. 
-** ücretleri ^ve seyahat masrafı.n j UNDFVÜPÜ New York'tan hesap okstrelet ı 



KISA •DhNEM - HAHT TİME YhKEL UMMAN 

ADI SOYADİ ÜÜUL'Vı GÖREV SüRESı 
' _ . • _ _ ' " _ • _ 

Dr. Cihangi r ozean Halk 'JaOlıgı Uzmanı ' Şub'at-îemmui ivv;.i 
(6 a y l ı k ) -

ucii; İD.--Çağatay Güler Halk Sağlımı Uzmanı 'Şubat -1 emmuz 199c.' 
(fa aylık) 

r-ı UT An . A . Z a f e r ö z t e k H a l k S a ğ l ı ğ ı Uzmcinı Şııba t - Iununu z IVVı-: 
• • ' • . . ( ıf ı a y 1 1 k ) 

Dut;.Dr. Cemil ozcan ^Halk Sağlımı Uzmanı Şubat-Temmuz l99cl 
lü aylık) 

Prof .Dr .T-ehim üçışı k Hukuk Dam şmam Mart--Mayı ü 199r! 

• Yukarıda listesi bulunan danışmanların 

a) Anlaşmaları 
b ) iş tanı in 1 ar ı 
c) ozçj£-H, mı şl ur ı nı n 

fotokopileri bu yazımız eki nde bı lqi ler i ni ze sunulmuştur. 
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Unitod Notiona 
Devolopmont Programmo OJID m World Development 

SPECIAL SERVİCE AGREEMENT NO.& , 
UNDP OFFICE İN Ankara, TURKEY 

MEMORANDUM OF AGREEMENT MADE THIS 25th day of February 1992, 
between the United Nations Development Programme, Office far 
Project Services (hereinafter referred ta as "UNDP/OPS" 
Prof. Dr. Ahmet Zafer Gztek (hereinafter referred to as "the 
Subscriber" whose address is Konur Sokak No. 59/4, 
Bakanliklar, Ankara, Tel: 425 09 09. 

UIHEREAS the UNDP/OPS desires to engage the services of 
the subscriber on the terms and conditions hereinafter set 
forth and 

WHEREAS the Subscriber is ready and willing to accept 
engagement of service wi th UNDP/OPS1 on the said terms and 
condi ti ons. 

N0W, THEREFORE, the parties nereto agree as follows: 
1. STATUS OF THE SUBSCRİBER 

The Subscriber shall be considered as having the legal 
status of an independent contractor. The Subscriber shall not 
be considered in any respect as being a staff member of 
UNDP/OPS. 

E. NATURE OF SERVİCES 
The Subscriber shall perform 

hereunder, on part-time basis: the services described 

- Determination of the National Health Policy; 
- Ammendments in administrati ve structure and improvement 

in management capacity; 
- Fundamental changes in service proyision and financing 
health services; 

- Fundamental amendments related to health manpower; 
- Estab1 ishment of the National Health Academy; 
- Estab1 ishment of Management Information System. 

3. DURATION OF AGREEMENT • 
This agreement shall cDmmence on the İst day of February 

1992 and shall expire on the satisfactory completion of the 
services described. above, but not later than 31st day of July 
1992, subject to the provision of Article 8 below. 

UNDP, 197 Atatürk Bulvarı, 06680 Kavaklıdere, Ankarn, TUUKEY Tclephonc : (901) 126 54 86 
T6lex : 44584 UNDP TR Facsimile : (904) 126 13 72 
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i*. CONSIDERATION 

As full 'considerati on for the services performed by the 
Subscriber under the terms of this agreement, and subject to 
the provision of Article 8 below, UNDP/OPS wi11 pay the 
Subscriber upon hotification that the services have been 
satisfactorily performed the sum of TL.equivalent of 
$1,000/month at prevailing monthly official UN rate. 
No statement of earnings wi11 be issued by UNDP/OPS to the 
Subscriber. The Subscriber is responsible far any taxes 
levied on the monies received under this agreement. 

5. COMPENSATİON FOR SERVICE-INCURRED INJURY 

in the eveht of injury, illness ar death attributable to 
the performance of service on behalf of UNDP/OPS under the 
terms of this agreement and for which no compensation shall be 
payable ta the Subscriber or his legal representative under 
the National Social Security Scheme, the Subscriber shall be 
eligible for compensation equivalent to that which would be 
payable under Appendix D to the Staff Rules of the UN to a 
staff member of UNDP/OPS of similar level; suçh compensation 
to be determined by UNDP ort the basis of those Staff Rules. 

6. RİGHTS AND OBLİGATIONS OF THE SUBSCRİBER 

a) The rights and ob'ligations of the subscriber are 
strictly limited to the terms and conditions of this 
agreement. .Accordingly, the Subscriber shall not be 
enti'tled to any benefit, payment, subsidy, compensation 
or entitlement, except as expressly pravided in this 
agreement. 

b) The Subscriber shall be solely liable for claims by 
third parties arising fram the Subscriber's own negligent 
acts or omissions in the course of performing this 
agreement, and under no circumstance shall UNDP/OPS be 
held liable for such claims-by third parties. 

c) The title rights, copyrights, and ali other rights of 
whatsoever nature in any material produced under the 
provisions of this agreement shall be vested exclusively 
in UNDP. 

7. UNPUBLİSHED INFORMATION 

The subscriber shall not communicate td any person or 
other entity any unpublished information made known to him by 
UNDP/OPS in the course of performing his obliga'tions under the 
terms of this agreement except upon authori zat i on by UNDP/OPS. 
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8. TERMINATION 

Ei t'he'r party may terminate this agreement at any time by 
giving the other party seven days' notice in writing of its 
intention to do so. in the event of such termination,, the 
Subscriber shall be compensated for the actual amount of work 
performed to the satisfaction öf UNDP/OPS on a pro rate basis. 

9. ARBİTRATİON 

Any dispute arising 
agreement shall be submit 
single arbitrator agreed 
settlement by negotiation 
arB ünable to agree on a 
of the request for arbitr 
to appoint one arbitrator 
agree on a third. Faili 
request the appointment 
President of the UN 
arbitrator(s) shall rule 
between the parties. The 
shall constitute final adj 

out of in connexion -wi.th this 
ted to arbitration in New York.by a 
to by both parties, if attempts at 
will have failed. If the parties 

single arbitrator within thirty days 
ation, then each party shall proceed 

and the two arbitrators thus shall 
ng such agreement, ei.ther party may 
of the "third arbitrator by the 
Administrative Tribunal. The 

on the costs which may be divided 
decision rendered in the arbitration 

udication of the dispute. 

1.0. SPECIAL CÜNDITIONS ' 
İN WITNESS UIHEREOF, the parties hereto have executed this 

agreement. 
UNITED NATIONS DEvELOPMENT PROGRAMME/OFFICE FOR PROJECT 
SERVICES 

J^y Edmund J.Caın 
By Ç 

(Resident Representative) 
(Name and signature) 

(Subscriber) 

Allotment Account Number: TUR/91/R01, BL 17 
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TERliS OF REFERENCE 

SEN IOR PUBLIC HEALTH SPECIALIST 

Prof. Dr. Zafer Oztek 

- Maintain the process of designing health services delivery; 

- Identify and monitör the research studies needed for the 
reorganizati on of service delivery; 

- Maintain the process of establishing general health 

insurance; 

- Maintain the estab1 ishment of Management Information System; 

- Participate in updating Turkish National Health Policy; 

- Participate in establishing National Health Academy; 

-' Take part in preparation of the necessary legislative 
amendments.for ali the mentioned activities; 

- Perform any othefduties related to health reform. 
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TERMS OF REFERENCE 

SENIOR SPECIALIST İN HEALTH EDUCATION 

Dr. Cihangir Ozcan 

- Participate in establishing the National Health Academy; 
- Determi ne the terms of reference of the National Health 

Academy; 

- Identify the research functions of the National Health 
Academy; 

- Determine the training functions of the National Health 
Academy; 

- Participate in the preparation p.rocess for the establishme 
of the General Health Insruance;. 

- Participate in updating Turkish National Health Policy; 

-Participate in planning the health services delivery; 

- Take part in preparation of the necessary legislative 
amendments for ali the mentioned activiti es; 

- Perform any otherduties related to health reform. 
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TERMS'ÖF REFERENCE 

SENIOR PUBLIC HEALTH SPECIALIST 

Prof. Dr. Çağatay Güler 

-Maintain the process of updating Turkish National Health. 
Pal i ey; 

- Organize the National Health Pollicy Congress and identify 
the par ticipants ; '.. 

- Maintain the process of preparing the final document; 

- Participate in the preparation process for the estab 1 i shm.ent 
of the General Health Insruance; 

- Take aetive part in the studies for designing the health 
çare delivery system; 

- Participate in establishing National Health Academy; 

- Take part in preparation of the necessary legislative 
amendments for ali the mentioned activities; 

- Perform any othe duties related to health reform. 

— 237 — 
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TERMS OF REFERENCE 
HEALTH SECTOR RUuES AND REGULATIONS 5PECIALIST 

Prof. Dr. Fehim.Licisik 
The Short-term Exn&rz wi 1 1 worK as ,a parc-üi ine soecia.list 

to perform the folloning duties dur: ng' nıs 2-3 day/wee-. 
mission to Ankara'frodi istanbul: { 

- Attend ali the meetings and wnrking sessions ön the 
preparations on Health Sector Rules and Regulations; 

- Maintain al-l-̂ the preparatory work on Heal-th Academy anp 
attend meetings and wcrking sessions; 

- Maintain information on health sector finance; 
- Attend ai.1 the meştings on the legal reguirements for the 
health sector reform in total; 

-Take part in preparation of the necessary legislative 
amendments far ali the mentioned activities; 

- Participate in the preparation process for.tne estsö1 ishment 
of the.General Health Insurance; 

- Perform any othe duties related to health reform. 

— 240 — 
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TERMS OF REFERENCE 

SENIOR PUBLIC HEALTH SPECIALIST 

Assoc. Prof. Dr. Cemil Ozcan 

- Establish the organizational structure of the General 
Health Insurance; 

Identify and monitör the studies and surveys to collect the 
necessary information for the establishment of the General. 
health Insurance; 

-Participate in designing the new health services system; 

- Participate in updating Turkish National Health Policy; 

- Participate in establishing National Health Academy; 

- Take part in preparation of the necessary legislative 
amendments for ali the mentioned activities; 

- Perform any otherduties related to health reform. 

- 2 4 3 — 



T.B.M.M. B : 83 16 . 6 . 1992 0 : 1 

Soru 5. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yönetim enformasyon sistemini gerçekleştirmek için 
şimdiye kadar neler yapılmıştır? 1992 çalışma programınız ve hedefleriniz nelerdir? 

Cevap 5. Yönetim enformasyon sistemi ile ilgili olarak şimdiye kadar yapılanlar : 

* Çekirdek Sağlık Enformasyon sistemi (SES) grubu kuruldu, 
* SES projesi için bir "Proje Yöneticisi" atandı, 
* Proje illeri ve PCU için bilgisayarlar alındı, 
* Proje illeri ve PCU elemanları için bilgisayar kursları düzenlendi, 
*.' Stratejik planlama çalışmaları için yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla görüşmeler 

yapıldı. 

1992 Yılı Programı : 
* Sağlık Bakanlığı SES stratejik planlaması yapılacak, 
* SES ekibi takviye edilecek, 
* Ortaya çıkacak stratejik-planlamaya göre alt sistemler saptanacak, 
* Saptanan alt sistemlerin ihaleleri için hazırlık yapılacak. 

Soru 6. Şimdiye kadar proje kapsamındaki hangi araştırmaların yapılmasına başlanmıştır? 
Bu araştırmaları hangi kuruluşlar kaça yapmaktadırlar? 

Cevap 6. Proje kapsamında "Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı Araştırması"na başlan
mıştır. Araştırmanın yapılması için ÜNDP/OPS tarafından BİGTAŞ A.Ş. ile $ 243 000 üzerin
den anlaşma yapılmıştır. ' 

Soru 7. Şimdiye kadar kimler, nereye, hangi amaçla proje için proje bütçesinden araştır
ma gezilerine gittiler? Bu geziler için projeden ne kadar harcama yapıldı? 

Cevap 7. Proje kapsamında yapılan araştırma gezileri ile ilgili bilgiler aşağıda sunul
maktadır. 

1. Temel Sağlık Hizmeti Veren Kuruluşlarda Kullanılan Malzemenin Standardizasyonu-
na Yönelik Çalışma 

Çalışmanın Genel Amacı 
I. Sağlık projesi kapsamındaki illerde, temel sağlık hizmetleri programlarının değerlen

dirilmesi, hizmet sunumunda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi, bu konudaki Avrupa ül
keleri deneyimlerinin ülkemiz çalışmalarına aktarılması. 

Çalışma Gezisi 

I. Grup 
Gezi tarihi : 5-15 Nisan 1992 
Gidilen ülkeler : İngiltere-Belçika-Hollanda 
Geziye katılanlar : 

Dr. O. Niyazi Çakmak — Sağlık Proje Bölge Koordinatörü • . 
Dr. Levent Eker — Temel Sağlık Hiz. Gnl. Mdl. Halk Sağ. Uz. 
Nuran Üstünoğlu — AÇSAP Gnl Mdl. Daire Başkanı 
Dr. Macit Bilici — Diyarbakır Sağ. Md. Yrd. ve Proje il Koord. 
Dr. Gürcan Civaner — Mardin Sağ. Md. ve Proje İl Koord. 

II. Grup . . ' , . . 
Gezi tarihi : 5-15 Nisan 1992 ' 
Gidilen ülkeler : Norveç-İsveç-Finlandiya 

••' * '. — 2 4 4 — 
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Geziye katılanlar 
Dr. S. Haluk Özsarı 
Fatma Uz , 
Dr. M. Hulusi Bayar 
Dr. Kâzım Arslan 
Dr. Cemal Birinci 

III. Grup 
Gezi tarihi 
Gidilen ülkeler 
Geziye katılanlar 

Dr. M. Hulki Uz 
Dr. Mehmet Ayral 
Dr. Nezir Çelik 
Dr. Haydar Sur 
Dr. Nabi Coşkun 

— Sağlık Projesi Bölge Koordinatörü 
— Sağlık Eğitimi Gnl. Mdl. Daire Başkanı 
— Sivas Sağ. Md. Yrd. ve Proje İl Koord. 
— Yozgat Sağ. Müdürü ve Proje İl Koord. 
— Tokat Sağ. Md. Yrd. ve Proje ti Koord. 

5-15 Nisan 1992 • 
îtalya-îspanya-Portekiz 

— Sağlık Projesi Bölge Koordinatörü 
— Refik Saydam Hıfzıssıhha Merk. Başkanlığı 
— Ankara Sağ. Md. Yrd. ve Proje îl Koord. 
— İstanbul Sağl. Md. Yrd. ve Proje İl Koord. 
— Muğla Sağlık Md. ve Proje İl Koord. 

Çalışma gezisi, I. Sağlık Projesi Koordinatörlüğünün isteği ve finansmanı ile, WHO tara
fından organize edilmiştir. 

• Çalışma Gezisinin Amacı 
1. Sağlık hizmetlerinin genel yapısını incelemek, 
2. Sağlık hizmetleri içinde temel sağlık hizmetlerinin rolünü incelemek, 
3. Temel sağlık hizmetlerinin kapsam ve sunumunu incelemek, 
4. Temel sağlık hizmetleri sunumunda kullanılan malzemeleri incelemek, 
5. Sıralanan amaçlara yönelik çalışmaları dokümânte ederek, gözlenen deneyimin Ba

kanlığımız çalışmalarına aktarılmasını sağlamak. 

Çalışma .Gezisi Maliyeti : 49 000 $. 

2. UNICEF'e Ait, Temel Sağlık Hizmetleri Malzeme Paketlerinin Değerlendirilmesi Ça
lışması. . 

Gezi tarihi 
Gidilen ülke 
Geziye katılanlar 

Dr. Derman Boztok 
Gönül Demirbilek 

Gezinin maliyeti 

4-7 Mart 1992 
Danimarka 

— Sağlık Projesi Sağlık Programları Koord. 
— Temel Sağlık Hizmetleri Gn. Mdl. Şb. Md. 

1 182 $ + 8 962 000,— TL. 
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T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI 
Sağlık Projesi Genel 

Koordinatörlüğü 
Yayın No : E-P: 01 

BİR PLANLAMA ARAĞI OLARAK 
P.E.R.T 

ı 
(STATİK P.E.R.T.) 

ÇEVİREN 
Dr. Nevzat EREN 

İkinci Bası 
Ankara, 1992 
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EBE HİZMET İÇİ EGiTiMi 

Dölüm 1 

TOPLUMU TANİMA 

1 SAĞLIK PROJESİ VE UNICEF 
İŞBİRLİĞİ İLE HAZIRLANMIŞTIR 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
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EBE HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 

Bölüm 2 

DOĞUM ÖNCESİ BAKİM 
DOĞUM VE AİLE PLANLAMASI 

1. SAĞLIK PROJESİ VE UNICEF 
İŞBİRLİĞİ İLE HAZIRLANMIŞTIR 

T.C. 
SAĞLIK BAKANLIĞI UNICEF 
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EBE HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 

BölOm 3 

YENİDOĞAN-BEŞ YAŞ ALTI BESLENME 
BÜYÜME VE GELİŞME 

1. SAĞLIK PROJESİ VE UNICEF 
İŞBİRLİĞİ İLE HAZIRLANMIŞTIR 

fol! 
T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 
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EBE HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 

Bölüm 4 

AŞILAMA İLKELERİ VE UYGULAMALAR 
ÇOCUKLARDA AKUT İSHALLİ HASTALIKLAR 
VE AKUT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI 

1 SAĞLIK PROJESİ VE UNICEF 
İŞBİRLİĞİ İLE HAZIRLANMIŞTIR 

T.G. 
SAĞLIK BAKANLIĞI UNICEF 

— 250 — 



T.B.M.M. B : 83 16 . 6 . 1992 O : 1 

11. —istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla, 2547saytlt (YÖK) 
İhsasına göre atanmsı yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Ekrem Cey
hun'un yazdı cevabı (7/168) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanr Sayın Ekrem Ceyhun tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

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 (Y.Ö.K.) Yasasının 38, 39 ve 40 inci madde
lerine göre ataması yapılan Üniversite Öğretim Üyelerinin keza almakta oldukları maaş veya 
ücretlerinin 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? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 27.5.1992 

Sayı : B.02.0.004/2.01/04044 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 Mayıs 1992 gün A.Ol.O.GNS.0.10.02-7/168/1555/6477 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Sayın H. Orhan Ergüder'in "Müşavir 

olarak atananlar ile 2547 sayılı (YÖK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyele
rine ilişkin" yazılı soru önergesinin cevapları ilişikte takdim edilmektedir. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 
Ekrem Ceyhun 
Devlet Bakanı 

1. Bakanlığımda kadrolu olarak ekli listede istenilen bilgiler gösterilen 7 müşavir görev 
yapmaktadır. (Ek : 1) Ayrıca Kamu Ortaklığı İdaresi, TCDD Genel Müdürlüğü ile Millî Eği
tim ve Turizm Bakanlığında görevli dört personel mümasil hizmetleri görmek üzere onayla Ba
kanlığımda görevlendirilmişlerdir. Ayrıca YÖK Yasasının ilgili maddelerine göre Bakanlığıma 
bağlı Diyanet işleri Başkanlığının hizmetlerini yürütmek üzere Selçuk Üniversitesi öğretim üye
lerinden Ahmet Gürtaş, üniversitesindeki görevini yürütmek şartıyla Bakanlığımda görevlen
dirilmiştir. Bu ek görev için 2 500 000 TL. aylık ücret almaktadır. __ 

2. Bakanlığımda kadroları Başbakanlıkta bulunan 7 müşavir, mümasil hizmetleri yürüt
mek üzere dört personel ile YÖK Yasasına göre çalışan bir personel bulunmaktadır. Devlet Ba
kanlıklarının kadrosu bulunmadığı için boş kadro konusu mevcut değildir. 

3. Bakanlığımda çalışan tüm personel çeşitli konularda sorumluluk taşımaktadır. Bu so
rumlulukları yayınladığım 1992/2 sayılı Bakanlık Genelgesinde (Ek : 2) gösterilmiştir. 

, Bakanlığımda görevli yukarıdaki personelin görevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getire
bilmeleri için oda, telefon ve büro donanımıyla teçhiz edilmişlerdir. Görevlerini denetimin al
tında yürütmektedirler. Hiçbirinin siyasî bir geçmişi yoktur. 
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Kamu v 

Adı soyadı hizmeti Tahsili önceki görevi Mevcut görevi 

Nihat Güner 35 yıl Yüksek Başbakanlık Müşaviri Başbakan Müşa 
Seyhun Tunaşar 32 yıl Lise Basın Halkla ilişkiler Müşaviri Basın Halkla İli 
Sedat Bayer 17 yıl Lise Başbakanlık Müşaviri Başbakanlık Mü 

Md. V. 
Zafer Güran 6 yıl Yüksek Özel Kalem Md. Basın Halkla İli 
Neela Aydın 35 yıl Lise Basın ve Halkla İlişkiler Müş. Basın Halkla İli 
Nuray Olgaç 22 yıl Yüksek - Başbakanlık Şube Müd. 

(1. Derece) Müşavir V.' 
Semra Özkurt 18 yıl Lise Basın ve Halkla İlişkiler Müş. Basın ve Halkla 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 13.5.1992 

Sayı : B.02.0.004/20.01/03688 

İÇ GENELGE 
1992/2 

İlgi : 10.2.1992 gün 01219 sayılı genelge 

tlgi genelgede belirtilen müşavirler arası iş bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
özel Kalem Müdürüm (Sedat Bayer) koordinasyon ile görevlidir. 

1. Nihat Güner 
a) Bağlı kuruluşlar dışında yolsuzluk ve usulsüzlük ihbarları. 
b) Tarafımdan verilen inceleme ve araştırma görevleri 
c) Yasal düzenleme ve tasarı teklifleri. 

2. Seyhun Tunaşar 
a) Bağlı veya ilgili kuruluşlara ve müşavirlere havalesi gerekenleri havale etmek. 
b) Bakanlıklararası koordinasyon (Ekonomik ilişkiler hariç). 
c) Bakanlık parlamento ilişkileri. 
d) Tarafımdan verilen resmî ve özel hizmetlerin takibi ve sonuçlandırılması. 
e) Halkla ilişkiler. 

3. Nuray Olgaç 
a) Makama sunulması gereken önemli evrağı düzenleyerek sunmak. 
b) Yaptığım konuşma, verdiğim demeçlerimin takibi, TRT ile ilişkilerin kurulması. 
c) Tarafımdan verilen resmî ve özel hizmetlerin takibi ve sonuçlandırılması. 
d) Halkla ilişkiler. 

4. Ahmet Gürtaş . 
a) Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili tüm hizmetler. 

5. Haluk Beyhun > 
a) Balıkesir seçim bölgesi ve özel istek ve talepler. 
b) Doğu Anadolu Bölgesi sorunları. 
c) Bakanlıklararası koordinasyon ekonomik ilişkileri. 

6. Ufuk Şenses 
a) Bakanlığa intikal eden milletvekili taleplerinin dosyalama işlemleri. 
b) Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ilgili talep ve yazışmalar gereği ve takibi. 

7. Zafer Güran 
a) Vatandaşlardan Bakanlığıma gönderilen dilekçelerin yazım ve takibi. 
b) Vakıfbank Genel Müdürlüğü ile ilgili talep ve yazışmalar, gereği ve takibi. 

8. Semra Özkurt 
a) Koordinasyon kurulları ile ilgili işlemler. 
b) KEK İlişkileri 
c) Tanıtma Fonu. v . 
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9. Serap Gemalmaz 
a) Gazete ve diğer basılı yayınların ye Balıkesir yerel gazetelerinin kupür hizmeti. 
b) Tarafıma gelen davetiyelerin cevaplandırılması. 
Gereğini önemle rica ederim. 

Ekrem Ceyhun 
Devlet Bakanı 

12. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla, 2547 saytlt 
(YOK) Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakam 
Türkân Akyol'un yazılı cevabı (7/172) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Türkân Akyol tarafından yazılı olarak cevap

landırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

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 maddele
rine 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. 
Devlet Bakanlığı 28.5.1992 

Sayı : B.02.0.007/0553 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğine 
. (Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 21 Mayıs 1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/172-1559/6478 sayılı yazınız. 

Bakanlığımda danışman olarak görevlendirilen kişiler ile bu kişilerin meslekleri ve almakta 
oldukları aylıklara ilişkin bilgiler bir tablo halinde ekte yer almaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Türkân Akyol 
Devlet Bakanı 
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Adı ve Soyadı Tahsil Dereceleri Aslî Görevi 

Osman Zeki Mahmut Yazıcıoğlu İ. Ü. Hukuk Fakültesi Sayıştay Uzman Denetçisi 
Fikret Gülen A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Sayıştay Uzman Denetçisi 
Doğan Hatipoğlu A. Ü. Hukuk Fakültesi Mülkiye Başmüfettişi 
Sedat Öksüz A. Ü. I.T.t. Akademisi Şube Müdürü 
Gürsel Usta A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Hesap Uzmanı 
Nur Olcay Atlı Lise Mezunu Basın ve Halkla İliş. Müş. 

Not : Yukarıda adı geçen görevliler 3056 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre görevlendirilmiş olup, ayl 
almakladırlar. Başbakanlıkça kendilerine yalnızca fazla çalışma ücreti (maktuen) ödenmektedir. 
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13, —istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla, 2547 saydı (YOK) 
Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin sorusu ve içişleri Bahanı ismet Sezgin'-
in yazılı cevabı (7/178) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevap

landırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

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 maddele
rine 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 belirli 
bir büro tahsis olunup görevlerine devamlarının sağlanıp sağlanamadığı? 

T . C . •' • ; 

İçişleri Bakanlığı 29.5.1992 
Sayı : B050PGM/071002/52 

Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21.5.1992 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-

7/178-1565/6484 sayılı yazılarınız. 
İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in yazılı soru önergesinde, cevaplandırılmasını 

istediği sorulara ait cevaplar aşağıda sunulmuştur. 
Arz ederim. ' - . ' . > • 

. , . . , İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

1. Bakanlığımızda Müşavir olarak görevlendirilen toplam 5 kişinin 4'ü yüksekokul me
zunu l'i lise mezunudur. Bu göreve atanmadan evvel bulundukları görevler ile halen almakta 
oldukları net aylıklarına ait bilgiler ekli tabloda gösterilmiştir. 

2. Bakanlığımızda mevcut bulunan toplam müşavir kadro sayısı 10 adet olup, 5 adedi 
dolu 5'i boştur. 

3. Dolu kadrolarda istihdam edilen Bakanlık Müşavirlerinin tamamı kendilerine ait bü
rolarda yoğun bir çalışma temposu içinde ve devamlı görevleri başında bulunmaktadırlar. 
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Toplam Müşavir Kadrosu : 10 
Sınıfı Mevcut kadro sayısı Dolu Boş 

MİAH 
GIH 

Sınıfı 

MİAH 

GİH 

Siv. 
td. 
td. 

I 

Sav. 
Mal. 
Mal. 

5 
5 

Eski görevi 

Gn, 
tşl. 
tşl. 

. Müd. 
Daire. Bşk. . 
Şub. Müd. 

Bak. özel. Kalem. Müd." 
9 Eylül Üniversitesi Rek. 
Şub ». Müd. 

Tah. 

Yük. 
Yük. 
Yük. 
Lise 

Yük. 

2 
3 

derecesi 

Okul 
Okul 
Okul 

Okul 

3 
2 

Net aylığı 
(TL) 

4 754 000 
4 556 000 
4 023 000 
3 831 000 

3 792 000 

14, — istanbul Milletvekili Halil Or/ıan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla, 2547 sayılı (YÖK) 
Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Top-
çu'nun yazılı cevabı (7/180) 

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

vaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

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 maddele
rine göre ataması yapılan Üniversite Öğretim Üyelerinin keza almakta oldukları maaş veya üc
retlerinin ele geçen net miktarının ne kadar olduğu? 

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

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

' TC. 
Ulaştırma Bakanlığı 16.6.1992 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : B.ll.O.HKM.0.00.00.00/525-130/501-19493 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21.5.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/180-1567/6486 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Orhan Ergüder'in Bakanlığımıza Müşavir olarak atananlarla, 

2547 sayılı (YÖK) Yasasına göre atama yapılan öğretim üyelerinin sayısı, aldıkları ücretler ile 
müşavirlere bir büro tahsis olunup olunmadığına ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru önergesi 
incelenmiş olup, bilgiler ilişikte sunulmuştur. 

Müşavirlere çalışmalarına imkân sağlamak üzere telefonlu oda tahsis edilmektedir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Yaşar Topçu 
Ulaştırma Bakanı 
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Halen Bakanlığımızda Müşavir Olarak Çalışan Kişilerle ilgi 

00 

A) Kadrolu Müşavirler 

Adı ve Soyadı 

Ahmet Yıldırım 
İrfan Süzek 
Erdoğan Alıveren 
Ekrem Aydın 
İ. Osman Ersan 
Sevim Torun 
Mustafa Özatamer 
A. Çetin Çulhaoğlu 
Mustafa Özgüç 
Beşir Cengiz Kunduz 

Tahsili 

Siyasal Bilgiler 
İ.T.İ.A. 
İ.T.İ.A. 
İ.T.İ.A. -
Mühendislik Fak. 
Hukuk 
İ.T.İ.A. 
Siyasal Bilgiler 
Mühendislik Fak. 
D.T.C.F. 

Bu Kadroya 
Atanmadan 

Önceki Görevi 

Teftiş Krl. Bşk. 
PTT'den emekli 
Genel Sekreter 
PTT Uzmanı 
Genel Müdür 
Daire Başkanı 
Genel Müdür 
Genel Müdür 
Genel Müdür 
Kültür Bakanlığı 
Bakanlık Müşaviri 

B) Görevlendirilenler 

Adı ve Soyadı 

Ülkü Koçak 
M. Ali Albayrak 
Fikret Önal 
Turgay Demirel 

Tahsili 

Gzt. Yüksekokulu 
İ.T.İ.A. 
Lise 
G.Ü.. Uluslar. İIş. 

Bu Kadroya 
Atanmadan 

Önceki Görevi 

DHMİ Müşavir 
PTT APK Uzmanı 
PTT Uzmanı 
HAVAS Uzmanı 

Bakanlığımızda kadrolu 10 Müşavir ve 4 görevli Müşavir olup, boş Müşavir kadrosu bulunmamak 
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15. — istanbul Milletvekili Holü Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlana, 2547 sayılı (YÖK) 
ihsasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakan Mkili ibrahim Tez'in yazılı cevabı (7/183) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Moğultay tara
fından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. ' ' 
Orhan Ergüder 

İstanbul 

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 maddele
rine 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? 

T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10.6.1992 

Personel Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 4427 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21.5.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/183-1570/6489 sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, "İlgi" yazınız ekinde sunulan yazılı olarak 
cevaplandırılması istenilen sorular hakkında yanıtımız aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Bakanlığımızda müşavir olarak görevlendirilen kişilerin tahsil durumları, göreve atan
madan önceki meşguliyetleri, almakta oldukları maaş ve ücretleri hakkında bilgiler (Ek : l)'de; 
2547 sayılı YÖK Yasasının ilgili maddelerine göre ataması yapılan Üniversite Öğretim Üyeler 
ile ilgili bilgiler (Ek : 2)'de gösterilmiştir. , 

2. 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereği Bakan
lığımıza 30 adet Müşavir kadrosu tahsis edilmiş olup, bu kadroların 22 adedi dolu 8 adedi boştur. 

3. Anılan müşavirlere verilen görevler periyodik olarak Başbakanlığa bildirilmekte olup, 
kendilerine Selanik Caddesi No. 40'daki Bakanlığımız merkez binası ile Necatibey Caddesi No. 
7'deki hizmet binalarında çalışma büroları tahsis edilmiştir. 

Arz ederim. 
İbrahim Tez 

Devlet Bakanı ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı V. 
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( E k : 1) 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşavirleri Hakkında 

Sıra 
No. 

1 
2 

"3 
4 
5 
6 
7 
8 . 
9 

10 
11 
12 
13 
14 ' 
15 
16 
17 
18 

Adı ve soyadı 

Cengiz Çürük 
Erdal Üresin 
İbrahim Kuluöztürk 
İsmet Çomoğlu 
T. Salih Türkay 
Ali Toptaş 
Şahsefer Bektaş 
Vedat Beyit 
Nazmi Alp 
Orhan Başekim • 
Mehmet Koyunoğlu 
Okay Karayalçın 
A. Cengiz Sezer 
Cengiz Atay 
Necdet Başa 
Halil Ertan 
M. Oktay Uzunoğlu 
0 . Nejat Güneri 

Tahsil durumu 

Arık. İ.T.İ.A. 
Ank. İ.T.İ.A. 
Ank. Devlet M. M. Ak. 
Ank. İ.T.L Ak. 
S.B. Fak. 
Ank. İ.T.İ.A.Y.O. 
Ankara Huk. Fak. 
Ziraat Fakültesi 
İktisat Fakültesi 
Ank. İ.T.İ. Ak. 
Ank. İ.T.İ. Ak. 
Ank. İ.T.İ. Ak. 
Ank. İ.T.İ. Ak. 
D. ve Tar. Coğ. Fak. 
Hukuk Fakültesi 
Ank. İ.T.İ.A. 
Ank. İ.T.İ.A. 
S.E Fak. 

Müşavirliğe atanmad 
görev unvan 

İş ve İşçi B, IC Gn. Md. Yrd. 
S.S.K. Gn. Md. Yrd. 
İş Teftiş Kururu Başkanı 
A.P.K. Uzmanı 
Tef. KrL Bşk. Baş Müf. 
Çalışma Gn. Md. . 

- Müsteşar Yrd. .'-
İş. Tef. KrL Bşk. Baş İş Müf. 
Ü.B.K. Tef. Kr. Bşk. 
Çalışma Genel Md. 
İşçi Sağ. D. Bşk. Eski Şube Md." ( 

.SSK. Çankaya Eski Sigo. Md. (Em 
TRT Gn. Md. Uzman (Emekli) 
İ.İ.RK. Gn. Md. Yrd. 
Müsteşar 
Bağ-Kur Gn. Md. Yrd. 
Bağ-Kur Gn. Md. Yrd. 
Açıktan . 

(Ek: 2) ' . -

2547 Sayılı Kanunun 38 inci Maddesi Gereğince Müşavir Kadrosu Karşılık Gösterilerek Ç 

Sıra öğretim üyesi olarak 
No. Adı ve soyadı çalıştığı fakülte 

1 Prof. Dr. Öner Eyrenci İst. Tek. ÜnL İşit. Fak. 
2 Prof. Dr. Devrim Uluçan İst. Tek. ÜnL İşit. Fak. 
3 Prof. Dr. Savaş Taşkent İst. Tek.. ÜnL İşit. Fak. 
4 Murat Demircioğlu Yıldız ÜnL Sos. BiL Enst. Müd. 
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16. '•—istanbul Milletvekili Holü Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla, 2547 say ılı (YÖK) 
İhsasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam 
M. Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/184) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Ergüder 

İstanbul 

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 maddele
rine 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? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 22.5.1992 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği J 

Sayı : B.140.BHİ.01-86 

Konu : Yazılı Soru önergesi. , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21.5.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/184-1571/6490, sayılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Müşavir olarak atananlarla 2547 sayılı (YÖK) 
Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ü:;kin olarak tarafımdan cevaplan
dırılması istenilen yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

M. Tahir Köse 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
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İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in Sayın Bakanımıza Cevaplandırmasını İstediği Yazılı S 

a) Adı ve Soyadı 

Selahattin Odabaşı 
Casim Akçam 
İzzettin Besler 
Turgay Küntay 
Numan Keskin 
Fuat Üçüncü 
Orhan Ünal 

N. Bülent Özesen 
Şimşek Kaplana 
Oğuz Karaaslan 
Nadir Erol 

Ergun Bulut 
Aydın Emre 
Ahmet Kuşseven 
Mehmet Gümüşburun 
* 
Fikret Atıcı 

Tahsili 

İ.Ü. Fen. Fak. 
A.İ.T.İA. 
İ.T.Ü. 
S.B.F. 
D.T.C.F. 
I.T.Ü. Maden Müh. 
Lise 

İ.T.U. 
Fen Fak. (Fizik Müh.) 
A. Ü. Hukuk Fak. 
İ. Ü. Kim. Fak. 

A.Î.T.İA. 
A.İ.T.İA. 
A.İ.T.İA. 
İ.T.Ü. Kim. Müh. 

İ.T.İA. 

Bakanlık Müşavirliğine 
atanmadan önceki görevi 

T. Şeker Fab. A.Ş. Genel Müdürü 
T. Çimento San. Genel Müdürü 
Balıkesir Sanayi ve Tic. İl Müdürü 
Lefkoşe Büyükelçiliği San. Müş. 
İdarî ve Malî İş. Dai. Bşk. 
T. Taş Kömürü Genel Müdürü 
Hava Alanları Yer. Hiz. Md. Memur 

İç Ticaret Genel Müdürü 
Daire Başkanı (Ulaştırma Bakanlığı) 
Çukobirlik Gen. Müdürü 
T. Gübre San. TA.Ş. Gn. Md. ve Yön. 
Kr. Bş. 
Müsteşar v t̂tlımcısı 
A.P.K. Kurulu Başkanı 
Personel Dairesi Başkanı 
T. Çimento San. TA.Ş. Genel Müd ve 
Yön. Kur. Bask. 
İzmir Sanayi ve Tic. Müdürü 



2547 Sayılı Yüksek Öğretim Yasasının 38 inci Maddesine Göre Atanan Üniversite Öğretim Üyeleri 

Adı soyadı AsK görev yeri 
Atandığı görev 
(Görevlendirme) 

Uğur Gürşad Yalçıner 
Yılmaz Özbay 
H. Nevzat Özgüven 

O.D.T.Ü. Öğretim Görevi. 
A.Ü. Fen. Fak. Öğrt. Üyesi 
O.D.T.Ü. Öğretim Üyesi 

Sınaî Mülk. DaL Bşk. 
Bakanlık Müşaviri 
T. Çimento San. A. Ş. Genel Müd. 

20.-5.1992 tarihi itibariyle Bakanlığımızda istihdam edilen Müşavir Unvanlı personelin sayısı 16'dır. Aynı tari 
2 adedine atama tasarrufunda bulunulmuş olup karar tasarıları Başbakanlığa gönderilmiştir. 

Bakanlığımızda görevli müşavirlerin devam durumları, Sayın Bakanımızın talimatı üzerine özel Kalem 
izlenimleri sabah, öğlen ve akşam düzenli bir şekilde kontrol edilmektedir. 

— Bakanlığın Özel Önem ve Öncelik taşıyan konularda görev yapan adı geçen müşavirlere büro tahsis edilm 

Bakanlık görevine başladığım tarihten bu yana müşavir kadroları genelde görevden alman genel müdürler 
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17 —istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla, 2547 sayılı (YÖK) 
Yasasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin sorusu've Dışişleri Bakanı Hikmet 
Çetin'in yazılı cevabı (7/187) 

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

vaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

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 maddele
rine 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? 

• • . . . • ' T - C . 

Dışişleri Bakanlığı 2.6.1992 
Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 

Sayı : SPLD/8300-1742-335 
Konu : Sayın O. Ergüder'in 

Yazılı Soru Önergesi hk. 
Ek : ( l ) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi : 21 Mayıs 1992 tarih ve OLO.GNS.0.10.00.02-7/187-1574/6493 sayılı yazıları. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder'in, Bakanlığımda Müşavir olarak görev

lendirilenler ile 2547 sayılı YÖK Yasasına göre atanan Üniversite Öğretim Üyelerine ilişkin ola
rak tarafıma yöneltmiş olduğu'yazılı soru önergesinin yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Hikmet Çetin 

Dışişleri Bakanı 
İstanbul Milletvekili Sayın Orhan Ergüder'in Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 

Soru 1. Halen Bakanlığınızda Müşavir olarak görevlendirilen kişilerin tahsil dereceleri, 
göreve atanmadan evvel meşguliyetleri, almakta bulundukları maaş veya ücretlerinin ellerine 
geçen net miktarının, he kadar olduğu, var ise 2547 sayılı (YÖK) Yasasının 38, 39 ve 40 inci 
maddelerine göre ataması yapılan Üniversite öğretim Üyelerinin keza almakta oldukları maaş 
veya ücretlerinin ele geçen net miktarının ne kadar olduğu? 
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Cevap 1. Halen Bakanlığımızda 17 Bakanlık Müşaviri mevcut olup, tamamı yüksekokul 
mezunudur. Bunlardan 10 adedi, müşavirlik görevine atanmadan önce büyükelçi olarak, ka
lan 7 kişi ise Başkonsolos veya büyükelçiliklerimizde müsteşar olarak görev yapmışlardır. 

Müşavirler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde aylık almaktadırlar. 
Büyükelçi unvanını haiz Bakanlık Müşavirlerinin net aylıkları 6 300 000 TL., diğerlerinin 

net aylıkları 4 770 000 TL. civarındadır. 
2547 sayılı Yüksek öğrenim Kanununun 38 inci maddesi uyarınca 2 personel istihdam 

edilmektedir. Bunlardan biri Bakanlığımız "Birinci Hukuk Müşaviri", diğeri ise "Hukuk 
Müşaviri" olarak görev yapmaktadır. Bakanlığımızca ödenen net aylıkları 2 980 000 TL.'dir. 

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

Cevap 2. Bakanlığımıza, 190 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile tahsis edilmiş 30 
adet Bakanlık Müşaviri kadrosu mevcut olup, bunlardan 17 adedi dolu, 13 adedi münhaldir. 

Soru 3. Anılan müşavirlere çalışma imkânı verilip verilmediği, kendilerine çalışmak için 
belirli bir büro tahsis olunup, görevlerine devamlarının sağlanıp sağlanamadığı? 

Cevap 3. Bakanlık müşavirlerimizden l'i Cumhurbaşkanlığında, 3'ü Dışişleri İstanbul 
Temsilciliğinde, 2'si TBMM'de l'i Millî Savunma Bakanlığında ve l'i de Başbakanlıkta görev 
yapmaktadır. 

Diğerleri için Bakanlığımızda büro tahsis edilerek görevlerine devam etmeleri imkânı sağ
lanmıştır. 

18. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla, 2547 saydı (YOK) 
Yısasına göre ataması yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam 
Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/188) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

, Orhan Ergüder 
İstanbul 

Sorular : 
1. Halen Bakanlığınızda Müşavir olarak görc.endirilen 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 maddele
rine 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? 
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T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı < 3.6.1992 
Personel Genel Müdürlüğü 

Sayı : l.Şb./39911 
Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 21.5.1992 

tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/188-1575/6494 sayılı yazısı. 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere İstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan 

Ergüder tarafından sunulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunul
muştur. 

1. Halen Bakanlığımızda Müşavir olarak görevlendirilen kişilerin tahsil dereceleri, mü
şavirlikten önceki görevleri, almakta oldukları net ücret miktarı ekli listede gösterilmiştir. 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu gereğince ataması yapılan müşavir bulunmamaktadır. 
2. Bakanlığımızda 30 adet müşavir kadrosu bulunmakta olup, bunlardan 24 adedi dolu, 

6 adedi boştur. 
3. Müşavirlere çalışmak için belirli bir büro tahsis edilmiş, çalışma ve görevlerine devam 

imkânı sağlanmış olup, bilgi ve tecrübelerinden azamî ölçüde yararlanılmaktadır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Sümer Oral 
Maliye ve Gümrük Bakanı 
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Adı ve soyadı Tahsili 

1 

1 

Oğuz Aydemir 
Selahattin Zorlu 

Necati Küçükmeriç 
Nevzat Şahin 
Mehmet Bayram 

Alpay Ressamoğlu 
Nahit Eruz 
Ertuğrul Baydar 

, M. Turan Başkurt 

Mehmet Tuncer 

Sabit Güleryüz 

Y. Nadi Kural 
Ahmet Çimen 
Yüksel Akkaş 
Sadi Nebrekli 

Murat Ülgen 

S.B.F. 
S.B.F. 

SİB.F. 
İ.T.İ.A. 
S.B.F. 

S.B.F. 
Yük. Eko. ve Tic. 0 . 
S.B.F. 

S.B.F. 

" S.B.F. 

S.B.F. 

İ.T.İ. 
İ.T.İ.A. 
İ.T.İ.A. 
S.B.F. 

S.B.F. 

Baykal Hazarlı A. Ü. Ziraat Fak. 

Müşavirlikten öncek 

Muhasebat Genel Müdürü 
Bonn Büyükelçiliği Maliye ve Eko 
Teftiş Kurulu Başkanı 
Teftiş Kurulu Başkanı 
Personel ve Eğit. Genel Müdürü 
NATO Nez. (Brüksel) Türkiye Dai 
Güm. Müş. Teftiş Kurulu Başkanı 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdü 
Gümrükler Genel Müdürü 
Türkiye Kömür İşi. Kurumu Yön. 
Tetkik Kurulu Üyesi 
Brüksel Büyükelçiliği Eko. ve Tic. 
Müsteşar Yardımcısı 
Tahran Büyükelçiliği Eko. ve Tic. 
Muhasebat Genel Müdürü 
Lefkoşe Büyükelçiliği Maliye ve Ek 
DMO Genel Müdürü 
İskenderun Gümrükler Başmüdürü 
Millî Emlak Başkontrolörü 
Müşavir Hesap Uzmanı 
B.M. Nez (New York) Türkiye Da 
Gümrük Müş. Bütçe ve Malî Kont 
NATO Nez. (Brüksel) Türkiye Dai 
Güm. Müş. Bütçe ve Malî Kontrol 
Nürnberg Başkonsolosluğu maliye 
Dış İişkiler Daire Başkam 



Adı ve soyadı 

Yücel Ergün 
Nurettin Aliz 

Özcan Helvacıoğlu 
Nejat Ural 
Sadullah Ayg'ün 
Nursun Erel 
Harun Cemil Silan 

Tahsili 

S.B.F. 
S.B.F. 

O.D.T.Ü. 
Ziraat Fak. 
S.B.F. 
Basın Yayın Y. Ö. 
Yük. Eko. ve Tic. O. 

Müşavirlikten öncek 

APK Daire Başkanı 
Kuzey Ati. And. Nez. Maliye ve G 
Müsteşar Yardımcısı 
APK Kurulu Başkanı 
Çay İşi. Genel Müdürü 
APK Kurulu Başkanı 
Gazeteci 
Müsteşar Yardımcısı 
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19. — istanbul Milletvekili Halil Orlvan Ergiıder'in, müşavir olarak atananlarla, 2547 sayılı (YÖK) 
İhsasına göre ataması yapılan üniversite öğretim iyelerine ilişkin sorusu ve Turizm Bakam Abdülkadir 
Ateş'in yazılı cevabı (7/190) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Turizm Bakanı Sayın Abdülkadir Ateş tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini arz-ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Ergüder 

İstanbul 
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 maddele
rine 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? 

T.C. 
Turizm Bakanlığı 9.6.1992 

Personel Dairesi Başkanlığı 
Sayı : Pers. 03-4392 

Konu : Müşavirler 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterliği 

(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 21.5.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/190-1577/6496 sayılı yazıları. 

Bakanlığımıza tahsis edilen 14 adet Bakanlık Müşaviri kadrosu olup, halen anılan kadro
larda görev yapan personele ait bilgi formları ilişikte gönderilmiştir. 

Ayrıca, Bakanlığımız Taşra Teşkilatında 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince 
İl Turizm Müdürü olarak görev yapan bir personel bulunmaktadır. 

Teşkilatımızda gerek Bakanlık Müşaviri ve gerekse İl Turizm Müdürü olarak görev yapan 
personele çalışma imkânı verilip, kendilerine çalışmaları için büro tahsisi yapılmış ve görevleri
ne devamları da sağlanmaktadır. 

Diğer taraftan boş bulunan 2 adet Bakanlık Müşaviri kadrosundan 1 adedine Kararname 
sevk edilmiş diğeri için de atama yapılması düşünülmektedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Abdülkadir Ateş 
Turizm Bakanı 
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İstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder Tarafından Yazılı Olarak Cevaplandırıl
ması İstenilen Hususlar Aşağıda Belirtilmiştir. 

1. Halen Bakanlığımızda Müşavir olarak görev yapan 12 personel ile 2547 sayılı Kanu
nun 38 inci maddesine göre görevlendirilen 1 personelin tahsli durumlarını, biyografilerini ve 
net maaşları bilgi formlarında gösterilmiştir. 

2. Bakanlığımıza 14 adet Bakanlık Müşaviri kadrosu, ihdas edilmiş olup, söz konusu kad
rolardan 12 adedi dolu 2 adedi boş bulunmaktadır. 

3. Bakanlığımızda görev yapan Bakanlık Müşavirlerine çalışma imkânı verilip, kendile
rine çalışmaları için büro tahsis edilmiş ve ilgililerin görevlerine devamları sağlanmaktadır. 

4. Yazımızda 2 adet boş olduğu bildirilen Bakanlık Müşaviri kadrolarından 1 adedina 
kararname sevk edilmiş ve diğer kadro içinde atama yapılması düşünülmektedir. 

Adı ve Soyadı 
Öğrenim Durumu 
Görev Unvanı 
Net Maaşı 

İsmail Arpacı 
Eskişehir t.T.I.A. 
Bakanlık Müşaviri 
4 236 000 TL. 

23 yıldan fazla memuriyet hizmeti bulunan ve bu hizmetleri sırasında çeşitli görevlerde 
bulunan adı geçen özlük İşleri Dairesi Başkanı iken, 28.2.1982 tarihinde bu görevine başlamıştır. 

Adı ve Soyadı 
Öğrenim Durumu 
Görev Unvanı 
Net Maaşı 

Nesil Büyükpamukçu 
A. Ü. Hukuk Fakültesi 
Bakanlık Müşaviri 
4 210 000 TL. 

28 yıldan fazla memuriyet hizmeti bulunan ve bu hizmetleri sırasında çeşitli görevlerde 
bulunan adı geçen personel Dairesi Başkanı ike, 2.11.1989 tarihinde bu görevine başlamıştır. 

Adı ve Soyadı : Akın tzmirlioğlu 
Öğrenim Durumu : İstanbul Üni. İktisat Fak. 
Görev Unvanı : Bakanlık Müşaviri 
Net Maaşı : 4 597 000 TL. 'i ' 

24 yıldan fazla memuriyet hizmeti bulunan ve bu hizmetleri sırasında çeşitli görevlerde 
bulunan adı geçen Viyana Tanıtma Müşaviri iken, 2.1.1991 tarihinde bu görevine başlamıştır. 

Adı ve Soyadı : Cengiz Oskay. ' 
Öğrenim Durumu : A.l.T.l.A. 
Görev Unvanı : Bakanlık Müşaviri 
Net Maaşı : 4 640 000 TL. 

30 yıldan fazla memuriyet hizmeti bulunan ve bü hizmetleri sırasında çeşitli görevlerde 
bulunan adı geçen Müsteşar Yardımcısı iken, 19.8.1991 tarihinde bu görevine başlamıştır. 
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Adı ve Soyadı 
Öğrenim Durumu 
Görev Unvanı 
Net Maaşı 

Güman Kızıltan 
İzmir I.T.l.A. 
Bakanlık Müşaviri 
4 622 000 TL. 

32 yıldan fazla memuriyet hizmeti bulunan ve bu hizmetleri sırasında çeşitli görevlerde 
bulunan adı geçen Â.P.K. Uzmanı iken, 12.9.1991 tarihinde bu görevine başlamıştır. 

Adı ve Soyadı 
Öğrenim Durumu 
Görev Unvanı 
Net Maaşı 

Suat Tuna.Huş 
İst. Üni. İktisat Fak. 
Bakanlık Müşaviri 
4 144 000 TL. 

10 yıldan fazla memuriyet hizmeti bulunan ve bu hizmetleri sırasında çeşitli görevlerde 
bulunan adı geçen Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri iken, 15.10.1991 tarihinde bu görevine 
başlamıştır. 

Adı ve Soyadı 
öğrenim Durumu 
Görev Unvanı 
Net Maaşı 

Cem Alp Tarhan 
Siyasal Bilgiler Fak. 
Bakanlık Müşaviri 
4 802 000 TL. 

36 yıldan fazla memuriyet hizmeti bulunan ve bu hizmetleri sırasında çeşitli görevlerde 
bulunan adı geçen Tanıtma Genel Müdürü iken, 22.1.1992 tarihinde bu görevine başlamıştır. 

Adı ve Soyadı 
Öğrenim Durumu 
Görev Unvanı 
Net Maaşı 

Mehmet Zeynettin Konay 
A.Ü.D.T.C.F. 
Bakanlık Müşaviri 
4 612 000 TL. 

21 yıldan fazla memuriyet hizmeti bulunan ve bu hizmetleri sırasında çeşitli görevlerde 
bulunan adı geçen A.P.K. Uzmanı iken, 28.2.1992 tarihinde bu görevine başlamıştır. 

Adı ve Soyadı 
Öğrenim Durumu 
Görev Unvanı 
Net Maaşı 

Musa Haluk Akar 
Ank. Dev. Müh. ve Mim. Ak. 
Bakanlık Müşaviri 
4 733 000 TL. 

21ytldan fazla memuriyet hizmeti bulunan ve bu hizmetleri sırasında çeşitli görevlerde 
bulunan adı geçen Yatırımlar Genel Müdürü iken, 2.3.1992 tarihinde bu görevine'başlamıştır. 

Adı ve Soyadı 
Öğrenim Durumu 
Görev Unvanı 
Net Maaşı 

Savaş. Küce 
A.t.T.l.A. . 
Bakanlık Müşaviri 
4 507 000 TL. 

29 yıldan fazla memuriyet hizmeti bulunan ve bu hizmetleri sırasında görevlerde bulunan adı 
geçen Washington Büyükelçiliği Tanıtma Müşaviri iken, 4.5.1992 tarihinde bu görevine başlamıştır. 
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Adı ve Soyadı : Nazif Ekzen 
Öğrenim Durumu 
Görev Unvanı 
Net Maaşı. 

Siyasal Bilgiler Fak. 
Bakanlık Müşaviri 
4 014 000 TL. 

19 yıldan fazla memuriyet hizmeti bulunan ve bu hizmetleri sırasında çeşitli görevlerde 
bulunan adı geçen A.P.K. Uzmanı iken, 26.5.1992 tarihinde bu görevine başlamıştır. 

Adı ve Soyadı 
Öğrenim Durumu 
Görev Unvanı 
Net Maaşı 

Orhan Özyurt 
A.İ.T.İ.A. 
Bakanlık Müşaviri 
4 572 000 TL. 

21 yıldan fazla memuriyet hizmeti bulunan ve bu hizmetleri sırasında çeşitli görevlerde 
bulunan adı geçen Turizm Eğitimi Genel Müdürü iken, 1.6.1992 tarihinde bu görevine başlamıştır. 

Adı ve Soyadı : Muharrem Avcı 
Öğrenim Durumu : Dokuz Eylül Üni. Buca Eğit. Fak. 
Görev Unvanı : Kastamonu ti Turizm Müdürü 

(2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun 
38 inci maddesine göre görevlendirme) 

Net Maaşı : 1 736 000 TL. 

15 yıldan fazla memuriyet hizmeti bulunan ve bu hizmetleri sırasında çeşitli görevlerden 
bulunan adı geçen G. Ü. Kastamonu Eğitim Yüksek Okulu öğretim Görevlisi iken, 9.8.1990 
tarihinde bu görevine başlamıştır. 

20. — istanbul Milletvekili Halil Dutnankaya'nın, Gençlik Haftasında bir grup başörtülü öğren
cinin bayrak seramonisine alınmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Melnnet Ali Yümaz'ın 
yazılı cevabı (7/205) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz tarafından yazı
lı olarak cevaplandırılmasını delaletlerinize arz ederim. . 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Gençlik haftası nedeni ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün davetlisi gelen öğrenciler 
, arasında bulunan Burdur, Karaman ve Sivas temsilcileri başörtülü oldukları için; 

1. Organizasyon komitesi sorumlusu Rona Özler tarafından bayrak seromonisine alın
madıkları doğru mudur? 

2. Eğer alınmamış iseler sizce bu insan haklarına inanç hürriyetine saygısızlık değil 
midir? , 

3. Bakan olarak bu olayı benimsemiyorsanız ilgili hakkında bir işlem yapmayı düşünü

yor musunuz.' 9 I 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 3.6.1992 

Sayı : B.02.0.012-08/00935 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 29.5.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/205-1645/7781 sayılı yazınız. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığımıza intikal ettirilen, istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'ya 
ait yazılı soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Mehmet Ali Yılmaz 

Devlet Bakanı 

istanbul Milletvekili Halit Dumankâya tarafından verilen ve ilgi yazı ile Bakanlığıma gön
derilen soru önergesinde; 

"Gençlik Haftası nedeni ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün davetlisi gelen öğren
ciler arasında bulunan Burdur, Karaman ve Sivas temsilcileri başörtülü oldukları için; 

a) Organizasyon komitesi sorumlusu Rona Özler tarafından bayrak seramonisine alın
madıkları doğru mudur? 

b) Eğer alınmamış iseler sizce bu insan haklarına inanç hürriyetine saygısızlık değil midir? 

c) Bakan olarak bu olayı benimsemiyorsanız ilgili hakkında bir işlem yapmayı düşünü
yor musunuz? 

Denilmektedir. 

Ancak, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Ankara il Kutlama Komitesi Başka
nı Ankara Valisidir. 
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Ankara Milletvekili Mehmet Budak ve 27 arkadaşının, göreve geldiği günden beri millî kültürü
müzü tahrip edici davranışlarda bulunduğu, bütçe ve fon kaynaklarını usulsüz ve keyfî sarf ede
rek devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar hakkında Anayasanın 
99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesine verilen 

oyların sonucu : . ' . ' ' 

Kabul edilmemiştir. 
Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylaı 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

AFYON 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar Yakın 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Ömer Ekinci 
İ. Melih Gökçek 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 

AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Yüksel Yîlova 

BAYBURT 
Bahatten Elçi 
Ülkü Güney 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutatâ 

BİTLİS 

Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 

BOLU 
Avni Akyol 

(Kabul Edenler) 

BURSA 
Mehmet Gedik . 
Hüsamettin örüç 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 

GİRESUN 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

İSTANBUL 
Mukadder Başeğmez 
Kadir Raniazan Coşkun 
Gürhan Çelebican 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Melike Togay Haşefe 
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Adnan Kahveci 
Recep Ercüment Konukman 
Ziyaeddin Selçuk Maruftu 
Yusuf Namoğlu 
İbrahim özdemir 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
CengizBulut 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Süha Tanık 
Cemal Tercan " . 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Bâşesgioğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
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KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KOCAELİ 
Şevket Kazan 

KONYA 
Necmettin Erbakah 
Mehmet Keçeciler 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
MUĞLA 
Nevşat özer 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dagh 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
İbrahim özdiş 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Celal Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 
İsmet Attila 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Cemil Erhan 

AKSARAY 
Halil Demir 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 

ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 

SAKARYA I 
Cevat Ayhan i 
Mustafa Kılıçarslan 

i 
Ersin Taranoğlu ! 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

(Reddedenler) 

AMASYA | 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 

ANKARA 
Ali Dinçer 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilercioğlu 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 

ANTALYA 
Faik Altun 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 
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SİVAS 
Ahmet Arıkan 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 

TOKAT 
İbrahim Kumaş 

TRABZON 
Kemalettin Göktaş 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mahmut Orhon 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 

BARTIN 
Koksal Toptan 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Abdülkerim Zilan 

BİLECİK 
Bahattin Şeker 

BOLU 
Tevfik Türesin 
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BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Fethi Akkoç tj. 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
ibrahim' Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhan Tayan 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi Özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 

ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 

ÇORUM 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
M. Haluk Müftüler 

DİYARBAKIR 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Fehmi Işıklar 
Mehmet Kahraman 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 
ERZURUM 
ismail Köse 
ESKİŞEHİR 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 

Abdül kadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ayvaz Gökdemir ' 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 

HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 

HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Aydın Güven Gür kan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Tansu Çiller 
ibrahim Gürsoy 
Ercan Karakaş 
Mehmet Moğultay 
Mehmet Sevigen 
İZMİR 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
Ersin Faralyalı 
Erdal inönü 
Mehmet Köstepen 
Mehmet Özkan 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
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KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 

KARS 
Mehmet Alp 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 
KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoglu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil ibrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
ismail Karakuyu 

MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
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MUĞLA 
Irfettin Akar 
Muzaffer tlhan 
Erman Şahin 
MUŞ 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
SAMSUN 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
İhsan Saraçlar 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 

ADANA 
Yılmaz Hocaoglu (Bşk.V.) 
Ali Yalçın Öğütcan 
Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 
ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Kemal Tabak 
AĞRI 
Mikail Aydemir 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
Mahmut öztürk 
ANKARA 
Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 

SİİRT 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 

(Geçersiz < }ar) 

İÇEL 
M. Istemihan Talay 

(Oya katılmayanlar) 

Hamdi Eriş 
Bilâl Güngör 
İrfan Köksalan 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal (İz) 
Mustafa Tınaz Titiz 

ANTALYA 
Hasan Çakır 

ARTVİN 
Süleyman Hatinoglu (İz.) 

BALIKESİR 
Mehmet Cemal Öztaylan 

BARTIN 
Hasan Akyol 
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Güler İleri 
Şahin Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerİikaya 

UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 

VAN . . 
Mustafa Kaçmaz 

ZONGULDAK 

Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoglu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

İSTANBUL 
Algan Hacaloğlu 

BATMAN 
Nizamettin Toğuç 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
Abbas Inceayan 

BURDUR 
Mustafa Çiloglu 
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BURSA 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mümin Gençoğlu 
Feridun Pehlivan (tz.) 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Yasin Hatipoğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek , 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Salih Sümer (1.A.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Mustafa Doğan 
Mehmet özkaya (İz.) 
GİRESUN 
Burhan Kara (t.A.) 
Yavuz Köymen 
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Ergun özdemir 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 

, Ali Uyar 
İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İÇEL , 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
İsmail Cem (İz.) 
Osman Ceylan > 
Nami Çağan 
Bedrettin Dalan 
Kemal Naci Ekşi 
Engin Güner 
Fevzi İşbaşaran 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca . 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Işın Çelebi 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
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Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 

KARS 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Münif Islamoğlu 

KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali (İz.) 
Seyfi Şahin 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
İsmail Kalkandelen 

KONYA 
Musa Erarıct 
Ahmet Remzi Hatip (İz). 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
H. Cavit Erdemir 

MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut' 
Metin Emiroğlu 
M. Doğan Ölmeztoprak (tz.) 
Yusuf Bozkurt özal 

MANİSA 
Rıza Akçalı 
Ümit Canuyar 
Yahya Uslu 

MARDİN 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
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MUĞLA 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
ORDU 
Bahri Kibar 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Ali Eser 

B : 03 16 

Nafiz Kurt (t.A.) 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyin Aydar 
Naif Güneş 
SİVAS 
Musa' Demirci 
Ziya Halis 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak (tz.) 
TOKAT 
Ahmet Fevzi tnceöz 
Ahmet özdemir 

î d > ] 

. 6 . 1992 O : 1 

TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 

, VAN 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 
YOZGAT 
\aşar Erbaz . 
Lütfullah Kayalar 
Alparslan Türkeş 

ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Aİtıner 
Bülent Ecevit 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
83 ÜNCÜ BİRLEŞİM 16 . 6 . 1992 Salı Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
2. — T.B.M.M. Başkanlığı tezkereleri 
3. — Gensoru önergesi 
4. — Meclis Araştırması önergeleri 
5. — Başbakanlık tezkereleri 

•: 2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Ziyacddin Selçuk Maruflu ve 21 arkadaşının, Bakanlıkta 
ve bağlı kuruluşlarında görevlendirdiği ve atadığı kişilerin yaptıkları usulsüz ihale ve hu
kuk dışı uygulamaları nedeniyle Devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Mehmet Tahir Köse hakkında Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/3) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.5.1992) 

2. — Ankara Milletvekili Mehmet Nedim Budak ve 27 arkadaşının, göreve geldiği 
günden beri milli kültürümüzü tahrip edici davranışlarda bulunduğu, bütçe ve fon kay
naklarını usulsüz ve keyfi sarfedcrek Devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Kültür Bakanı 
Durmuş Fikri Sağlar hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uya
rınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/4) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.5.1992) 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, istanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın $8 inci, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şcndiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 İnci, içtüzüğün 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 ye alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca b̂ ir 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 



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, İçtüzüğün 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 uyarınca 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 iddialarım 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 Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

14. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ye 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
samn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

15. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşımn, İzmir İlinin sorunlarım 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca 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 Anayasamn 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 Anayasamn 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 arkadaşımn, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

— _ _ Q _ 
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5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER „ 

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

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

32. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 
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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 uyannca 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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, içtüzüğün 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 olunan 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 sorumlularım tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 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 Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 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 uyarmca 
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 arkadaşının, Sarp Sınır 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, İçtüzüğün 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 genel görüşme 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 konutlann ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

59. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi İl Başkammn ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 
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1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında ispanya'dan sürgün edi-. 
len yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle 
yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

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

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

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

5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahvcci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel 
bîr 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) 

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 — istanbul 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) 

-— un ——— •— _________ 
(*) 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 soru önergesi (6/101) 

20. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahvecinin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

21. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalanna 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'nm, Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) 

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

25. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - 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 özsoy'un, Eber Gölünün 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 
İline 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 İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) 

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

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

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

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

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

42. — İstanbul 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, İstanbul Boğazında batan koyun 
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

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

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

46. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri 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 İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

48. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakamndan 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 Orhun'u?, 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, TRT'de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

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

53. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'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 Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/143) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık 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 Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/147) 

61. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'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) 

: — : "0 — 
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64. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, İstanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin İçişleri 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 Bakanı 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 İskân 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 İl Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişlcri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

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

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri İl 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. — İstanbul 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 ibrahim 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 Ensariöğlu'nun, Diyarbakır - Lice 
depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

81 .— Diyarbakır MilletyeKİli Mehmet Salim Ensariöğlu'nun, Diyarbakır ili Dicle 
ilçesinde inşaatlan yanm kalan konutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân 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 istasyonuna 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) 

86. — istanbul 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 ilçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

89. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nm, izmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/177) -

90. — izmir Milletvekili ilhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alın
maları için güvence verilen izmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılma
dıkları iddiasma ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

91. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, Afyon ili 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'ıri, Şanlıurfa - Birecik İlçesi 
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 programının 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 îsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

99. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir îli 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 Bakanının 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. — İstanbul 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 mahkûmlanndan, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

105 —Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan Çevre 
Koruma Kollan üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yanşmalannda 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 İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) 

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

111. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

112. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

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

,114. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'in, İstanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

115. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane İlçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

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

117. — 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) 

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

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

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

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

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

123. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 
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124. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İs
tisna aktı" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

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

126. — 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) 

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

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

129. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması 
vaatedilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/221) 

130 — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının ba
sın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/222) 

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

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

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

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

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

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

137. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman iline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 
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138. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâ-
zımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

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

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

141. — 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) . 

142. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Ka
raman - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/235) 

143. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

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

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

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

147. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

148. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

149. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) . 

150. — 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) 

151. — 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) 
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152. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürek
kebi fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından ya
zılı soru önergesi (6/327) (1) 

153. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.l. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

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 iddialarına 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'İn, 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 — tçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin İçişleri 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 İskân 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 Bakanı hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 
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167. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, 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 İçişleri 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 Barbakandan 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 beyanlanna 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 - Ilıca İlçesi Tarım Alet 
ve Makineleri Fabrikasına İlişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

176. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - lkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (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 sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

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 Yakm'm, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz 
olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/277) 

19 
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183.• — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

. 184. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücclen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

185. — Konya Milletvekili Mehmet Keçccilcr'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir îzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) 

186. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARÎŞ 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 ödenmeyen 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 Keçecilcr'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 Dcrin'in, Kütahya İli ve Emet îlçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) 

191. — Kütahya Milletvekili Ahmet Dcrin'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) 

195. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

196. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesin
de yaşlı bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri 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) 
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198. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'uri, 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

202. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro ilçesi Sa-
rıcrik 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 Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) ' 

205. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin 
görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık 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. ve Stopaj aflarına 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) 

208. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ccrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305) 

209. — istanbul 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. — istanbul 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. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 
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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'm, 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 Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygu
lama sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

219. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, Türkiye Elektrik Kurumunun per
sonel ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/316) 

220. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, memur statüsündeki teknik perso
nelle aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/317) 

221. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin 
paralarının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/318) 

222. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal ha
line dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/319) 

223. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanator
yum Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

224. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyet
lerine yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/321) 
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1. — 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir Fıkra Eklen
mesine ilişkin 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 îç Hizmet Kanununun 47 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
îç 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, tmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
(1/190) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 30.4.1992) 

4. — Devlet Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köy 
İşleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/207) (S. Sayısı: 95) (Dağıtma tari
hi : 25.5.1992) 

X 5. — Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı ve İstanbul Milletvekili Yusuf Namoğlu ve 33 Arkadaşının, 27.5.1988 Tarih 
ve 3461 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/380, 2/163) (S. Sayısı : 
92) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

6. — 3201, 6245 ve 657 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/322) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

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

8.— 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 İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

9.— 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 İnceleme 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: 47.1.1992) 
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x 10. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

11.— Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı : 27) (Da
ğıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 12. — 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) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KaW Devleti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasımn Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/280) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

x 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

15. — 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) 

16. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşımn, 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 17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik işbirliği 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 18. — 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 19. — 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) 
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20. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Deği
şik 5 inci Maddesine Bir Fırka Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

21. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Af
fına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı:: 47) (Da
ğıtma tarihi : 3.3.1992) 

X 22. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Avru
pa'da Ortak Mermi İmalatına İlişkin 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) 

23. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sos
yal İşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

X 24. — 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) 

25. — 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) 

26. — Hâkim ve Savcı Adaylan Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

27. — 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) 

28. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

29. — 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) 
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30. — Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 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) 

32. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasansı 
ve Manisa Milletvekili Tevfik Diker ile Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in Aym Mahi
yetteki Kanun Teklifleri ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/359, 
2/49, 2/280) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

33. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/348) (S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

X 34. — Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili Kanunlarında 
Düzenlenmesi Hakkmda Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

35. — 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) 

36. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma ta
rihi : 14.5.1992) 

37. — 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 38. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey irlanda 
Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 
25.5.1992) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında yatırımların 
karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/283) (S. Sayısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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X 40. — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında 
İmzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

41. —Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

42. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvckillcri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçc ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tari
hi : 25.5.1992) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

44. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/387) (S. Sayısı: 94) (Dağıt
ma tarihi : 25.5.1992) 

X 45. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/269) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

46. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/295) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi (26.5.1992) 

X 48. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 
59 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) 
(S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 
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X 49. — Bir Avrupa Farmakopcsi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamı
zın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 50. — însan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlen
dirmenin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 51. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü 
Danışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyon
ları raporları (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

52. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının, 12.3.1982 Ta
rihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

53. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayı
lı Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun iki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı: 104) (Dağıt
ma tarihi : 1.6.1992) 

54. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekillcri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldcmokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekillcri içel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan, Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 2 Arkadaşının; 16.10.1981 Tarih ve 
2533 Sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına ve 
2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi 
ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/320) (S. Sayısı: 106) (Dağıt
ma tarihi : 10.6.1992) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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