
DONEM : 19 CİLT : 27 YASAMA YILI : 2 

56 ncı Birleşim 

19.. 1 . 1993 Sah 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün, Irak'ın gü

neyinde ve kuzeyinde meydana gelen son gelişmelere ilişkin gündem dışı açıkla
ması ve ANAP Bitlis Milletvekili Kâmran İnan, RP Kayseri Milletvekili Abdul
lah Gül, CHP İstanbul Milletvekili İsmail Cem, DYP Ankara Milletvekili Sait 
Kemal Mimaroğlu ve SHP Ankara Milletvekili Mümtaz SoysaPın grupları adı
na konuşmaları 

2. — Ankara Milletvekili H. UIuç Gürkan'ın, Kopenhag'ta yapılan Avru
pa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Delegasyon Başkanları Toplantısında Bosna-
Hersek konusunda alınan kararlara ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün cevabı 

315 
318 
319 
319 

319 

,319:345 

345:348, 
350:351 



T.B.M.M. B : 56 19 . 1 .1993 O : 1 

Sayfa 

3. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesindeki tütün üreti
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dar, Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün ve
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kadar, Dışişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve iskân Bakam Onur Kumbaracıba-
şı'nın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/784) 358 

5. — Suriye'ye gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevhe-
ri'nin dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Tansu Çil-
ler'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/783) 358 

6. — Mısır Arap Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakam Ekrem Cey
hun'un dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/782) 358 

7. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan'ın, TBMM Başkanlık 
Divanı Kâtip Üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/121) 358:359 

8. — Bazı Milletvekillerine, belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/788) 359 

V. — ÖNERİLER 360 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 360 
1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına; 19.1.1993 Salı ve 

20,1.1993 Çarşamba günkü birleşimlerde sözlü soruların görüşülmemesine; Ge
nel Kurul çalışmalarının 20.1.1993 Çarşamba günü 14.00-21.00, 21.1.1993 Per
şembe günü 15.00-20.00 saatleri arasında yapılmasına; 19.1.1993 Salı günkü bir
leşimin çalışma süresine ve (10/38), (10/43), (10/44), (10/46) esas numaralı Meclis 
araştırması önergelerinin görüşmelerinin birlikte yapılmasına ve görüşme gü
nüne ilişkin Danışma Kurulu önerisi 360:361 
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI 361,399 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 361,399 

1. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 12 arkadaşının, Çernobil fa
ciasının Türkiye'deki etkilerini araştırmak ve halkı aydınlatmak amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/77) 361:397,399 

2. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekilleri İçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Çer
nobil faciasıyla ilgili gerçeklerin ve sorumlularının ortaya çıkarılması vve alın
ması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/78) 361:397,399 

3. — Ordu Milletvekili Refaiddin Şahin ve 24 arkadaşının, Çernobil Facia
sının Türkiye'deki etkilerini araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/82) 361:397,399 

4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, Çernobil faciası
nın verdiği zararların tespiti ve giderilmesi için alınacak önlemleri belirlemek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/84) 361:397,399 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 397 

Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İstanbul Milletvekili Algan Ha-
caloğlu'nun, Genel Başkanlarına sataşmada bulunması nedeniyle konuşması 397:399 

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 400 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 400 
1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 20 Kasım 1991 tarihinden bugüne 

kadar verilen teşviklere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çil-
ler'in yazılı cevabı (7/477) 400 

2.— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 20 Kasım 1991'den bugüne kadar 
Türkiye Kalkınma Bankasınca ödenen kaynak kullanımı destekleme primlerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve ve DevletUakanı Cavit Çağlar'ın yazılı cevabı 
(7/478) 400:401 

3. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, İstanbul'da sahil dolgu alan
larının belediyelerce farklı amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/517) 401:403 

4. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Giresun-Yağlıdere Millî 
Eğitim Müdürlüğünce yapılan imtihana ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/591) 403:404 

5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Ataköy'de yapılan konut iha
lelerine-ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/600) 404:408 

6. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van-Bahçesaray İlçesi Or
taokulunun öğretmen ihtiyâcına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal 
Toptan'ın yazılı cevabı (7/605) 409:410 
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7. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, yabancı güreş antrenörleri
nin yurt dışı edildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin sorusu ve içişleri 
Bakanı tsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/611) 410 

8.—Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Andırın-Kahramanmaraş 
karayolu için yeterli ödeneğin ne zaman temin edileceğine ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/626) 411 

9. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, tzmit-Kandıra yolunun yapımı
na ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbışı'nın yazılı 
cevabı (7/631) 412 

10.—istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, istanbul'da bir esnafın Has-
köy Karakolunda gözaltına alındığı ve ağır bir şekilde dövüldüğü iddiasına iliş
kin sorusu ve içişleri Bakanı ismet Sezgin'in yazılı cevabı (7/645) 412:414 

11. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, insan Hakları Derneği ile Hal
kevleri Derneğinin Konya Şubelerinin kapatıldığı ve Mücadele isimli dergi bü
rosunun emniyet güçlerince arandığı ve çalışanlarına işkence yapıldığı iddiasına 
ilişkin sorusu ve içişleri Bakam tsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/646) 414:415 

12. —istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bayilerde satılan kaçak 
benzine ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/660) 415:416 

13. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın Güneydoğu'da güvenlik güçle
rimizce kullanılmak üzere satın alınan panzerlere ilişkin sorusu ye içişleri Ba
kanı tsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/668) v 416:418 

14. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, kadrosu Artvin'de olan 
bir eczaanın Ankara'da görevlendirildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın yazılı cevabı (7/672) 418:419 

15. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, istanbul Emniyet Müdürlüğünce 
gözaltına alınan bir şahsa işkence yapıldığına yönelik iddialara ilişkin sorusu 
ve içişleri Bakanı tsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/673) 419:420 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 

Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'ın, Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye tanınan 
hac kotasının, yapılacak görüşmelerle kaldırılmasına ve karayoluyla da hacca gidilmesine im
kân sağlanmasına ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun, 

Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun özelleştirilmesi
nin, üreticilerin örgütlenmesi için, bir süre ertelenmesine ilişkin gündem dışı konuşmasına, Ta
rım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri, 

Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, maden işçilerinin toplusözleşmesine ilişkin gün
dem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı Şerif Ercan, 

Cevap verdiler. 

Başkanlıkça, sığır vebasının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek üzere kurulan Meclis Araş
tırması Komisyonuna seçilmiş bulunan üyelerin, komisyonun başkan, başkanvekili, sözcü ve 
kâtip seçimini yapmak için toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu. 

Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın, 

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

Rusya Federasyonuna gidecek olan Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın 
dönüşüne kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Kahraman'ın, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) ile, 

Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe (1/201, 1/319) (S. Sayı
sı ; 58 ve 58'e 1 inci Ek) 

Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/160) (S. 
Sayısı : 111), 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayı
lı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112), 

Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sa
yısı : 116), 
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2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 292 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim (1/97) (S. Sayısı : 121)' 

ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ye 
Plan ve Bütçe (1/9) (S. Sayısı : 180), 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım Orman ve Köyişleri, Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/199) (S. Sayısı : 193) 

İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 Arkadaşının; 30 Ekim 1989 Tarihinde Yayımlanan 
89/14657 Sayılı Karar ile Otoyol Yapımlarını Üstlenen Firmalara Fazla ve Haksız Ödemeler 
Yapılmasına Neden Oldukları, Dolayısıyla Devleti Zarara Uğratarak Görevlerini Kötüye Kul
landıkları ve Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddi
asıyla, Söz Konusu Kararda İmzaları Bulunan Bakanlar ile Eski Başbakan Yıldırım Akbulut 
ve Bayıyndırlık ve İskân eski Bakanı Hüsamettin Örüç Haklarında Anayasanın 100 üncü Maddesi 
Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve (9/1) Esas Numaralı Meclis 
Soruşturması (S. Sayısı : 202) 

Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 47 Arkadaşının, İmar Bankasına Ayrıcalıklar ve 
Kolaylıklar Sağlayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanu
nunun 240 inci ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla eski Başbakanlar Yıldırım Akbulut 
ve Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski Bakanları Hüsnü doğan ve Güneş Taner, Maliye ve Güm
rük eski Bakanı Adnan Kahveci Haklarında, Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Mec
lis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve (9/3) Esas Numaralı Meclis Soruşturması (S. 
Sayısı : 213); 

Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 45 Arkadaşının, Türkiye Gübre Sanayi A.Ş'ni Haksız 
ve Keyfî Zarara Uğratarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanunu
nun 240 ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet eski Bakanı Mustafa Taşar Hakkında 
Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi 
ve (9/5) Esas Numaralı Meclis Soruşturması (S. Sayısı : 235), 

Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe (1/343) (S. Sayısı : 71), 

Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 
Bütçe (1/306) (S. Sayısı : 82), 

İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
ve Plan ve Bütçe (1/376) (S. Sayısı : 139), 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve Anayasa (1/472) (S. Sayısı : 221), 

Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması 
ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa (1/471) 
(S. Sayısı : 222), 

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 Tarih ve 3186 Sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin birer Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196), 
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Komisyonları Raporlarının görüşülmesi; komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından ertelendi. 

3167 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında 
Kanunun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/69) (S. Sayısı: 77) ya
pılan görüşmelerden sonra kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile Tutulan Her 
Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/462) (S. Sa
yısı : 195) 3 üncü maddesinin oylanması sırasında karar yeter sayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 

19 Ocak 1993 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.48'de son verildi. 

Yıldırım Avcı 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun Ali Günaydın 
İstanbul - Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
İbrahim özdiş 

Adana 
Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

15. 1. 1993 Cuma » 

Teklifler 

1. —̂  Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu ve 10 Arkadaşının, Terörden Zarar Görenlerin 
Zararlarının Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Teklifi (2/568) (İçişleri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.12.1992) 

2. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 3671 Sayılı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/569) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 28.12.1992) 

3. — istanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez ve 12 Arkadaşının, 1615 Sayılı Gümrük 
Kanununun 8 inci Maddesine Bir Fıkranın İlavesine İlişkin Kanun Teklifi (2/570) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi :28.12.1992) 

4.— Ankara Milletvekili Halil Şıvgın ile İstanbul Milletvekili Hüsnü Doğan'ın, Bazı Sağ
lık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına 
ve Tıp Fakültelerinden Mezun Olanlara Görev Verilmesine Dair Kanun Teklifi (2/571) (Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.1.1993) 

5. — Edirne Milletvekili Erdal Kesebir'in 14.6.1934 Tarihli ve 2510 Sayılı İskân Kanunu
nun Dördüncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/572) (İçişleri Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.1.1993) 

6. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 5 Arkadaşının, 11.8.1941 Tarihli ve 4109 Sayılı 
Asker Alilelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna Bir Ek Madde İlavesine İliş
kin Kanun Teklifi (2/573) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.1.1993) 

7. — Ankara Milletvekili M. Tınaz Titiz'in, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 16 ncı 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/574) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.1.1993) 

8. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 11 Arkadaşının,. Dünya ve Olimpiyat Şampi
yonluğu Kazanmış Sporculara Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası Verilmesi ile Maaş Bağlan
ması ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara Maaş Bağlanması Hakkında Kanun Tek
lifi (2/575) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.1.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoglu 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Ali Günaydın (Konyn) 

p ; 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 56 ncı Birleşimini açıyorum. 

, III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) h 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. —Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün. Irak'ın güneyinde ve kuze
yinde meydana gelen son gelişmelere ilişkin gündem dışı açıklaması ve ANAP Bitlis Milletve
kili Kâmran İnan, RP Kayseri Milletvekili Abdullah Gül, CHP İstanbul Milletvekili İsmail 
Cem, DYP Ankara Milletvekili Sait Kemal Mimaroğlu ve SHP Ankara Milletvekili Mümtaz 
Soysal'ın grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, Irak'taki son gelişmeler konusunda Başbakan "Yar
dımcısı Sayın Erdal inönü söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın İnönü. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; son günlerde Irak'ta meydana gelen olaylar hakkında Hüküme
timizin bilgilerini Yüksek Meclise sunmak için huzurunuzdayım; Yüce Meclisi saygıyla se
lamlarım. 

Konuşmama başlarken, önce, Bayburt'ta meydana gelmiş olan çığ felaketi karşısındaki 
üzüntümüzü ifade etmek istiyorum. 

Bu yeni çığ felaketi, duyulduğu günden beri, Hükümetimizin, devletimizin olanakları öl
çüsünde yardım ve kurtarma işlemleriyle karşılanmaya çalışılmış; ancak, ani ve büyük bir çığ, 
şimdi öğrendiğime göre, maalesef, ölü sayısını 43'e yükseltmiştir, 

Devletimizin olanakları orada kurtarma ve yardım çalışmaları için tam manasıyla hare
kettedir; valimiz oradadır; kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bayındırlık ve İskân Bakanı
mız, yarınki birleşimde, sizlere, konuyla ilgili daha geniş açıklamalar yapacak. Ben, bu çığ fe
laketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Tanrı 'dan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımı
za acil şifalar diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son günlerde, komşumuz Irak'ta kaygı verici olaylar 
yeniden cereyan etmeye başladı. "Yeniden" diyorum; çünkü, Irak'ın Kuveyt'i işgaliyle ortaya 
çıkan uluslararası bunalım, sonraki Körfez savaşı, Türkiye'yi yakından ilgilendirmiş, hepimize 
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kaygı dolu günler yaşatmıştı. Yazık ki, o Körfez Savaşının üzerinden bu kadar zaman geçmiş 
olmasına rağmen, hâlâ bir barış kurulamadı, hâlâ Ortadoğu'da bu savaşın getirdiği huzursuz
luk ortadan kaldırılamadı. 

Son günlerde neler oluyor?.. Son günlerde, Irak yönetiminin, olayları yeni bir tırmandır
ma hareketi içine girdiği gibi bir izlenim ortaya çıktı. Nasıl oluyor?.. Irak ile Birleşmiş Millet
ler Güvenlik Konseyi arasında henüz bir barış sağlanmış değil. Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinin kararlarını Irak uygulamakla yükümlü; ama, uygulamada sorunlar çıkıyor. Irak'
ın kuzeyinde ve güneyinde, Irak vatandaşlarını korumak için uçuş yasağı ilan edilmiş olan böl
geler var. Bu bölgelere karşı, bir "kabul etmez" durum ortaya çıkıyor; Kuveyt'e Irak'tan in
sanlar gidiyorlar ve adeta, savaşın yapılmış olmasını kabul etmeyen bir tutum içerisinde birta
kım tahrikler yapıyorlar. 

Bu gelişmeleri kısaca size sunarken; Irak'ın kuzeyindeki ve güneyindeki gelişmeleri ayrı 
ayrı sunmak istiyorum; çünkü, bizi ilgilendirme noktaları ayrıdır. 

Güneyde, Irak'ın, Şiî halka yönelik sindirme eylemleri karşısında, koalisyon ülkeleri tara
fından, 27 Ağustostan itibaren Irak uçaklarına 32 nci pralelin güneyinde uçuş yasağı getirildi
ğini hatırlarsınız. 

İzleyen dönem içinde, uçuş yasağı, keşif uçaklarınca izlenmiş ve son günlere kadar, Irak'
ın bu yasağa uyduğu gözlenmiştir. 

27 Aralık tarihinde birkaç Irak uçağı uçuşa yasak bölgeye girmiş bunlardan biri, Ameri
kan uçakları tarafından düşürülmüştür. 

Irak'ın ayrıca, anılan bölgeye, karadan havaya füze sistemleri konuşlandırdığı belirlenmiştir. 
Bunun üzerine, 6 Ocak tarihinde, Güvenlik Konseyinin 4 daimî üyesi (Amerika Birleşik 

Devletleri, ingiltere, Fransa ve Rusya) tarafından, Irak'ın Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi
ne yapılan bir girişimle, bir kesin uyarı yapılmıştır. 

Bu uyarıda, bu ültimatomda, Irak, uçuş yasağı bölgesine yönelik ihlal eylemleri nedeni 
ile uyarılmış, uçuş yasağını ihlale son vermesi ve konuşlandırdığı füzeleri 48 saat içinde eski 
yerlerine çekmesi istenmiş; aksi takdirde bir karşılık verileceği, bunun son uyarı olduğu belir
tilmişti. 

Irak, uçuş yasağını tanımadığını söylemekle birlikte, taleplere uyup uymayacağı açıklıkla 
belli olmamıştı. Bu arada füzelerin yerlerinin değiştirilmekte olduğu anlaşıldı. 

9 Ocakta Amerikan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada/mevcut bilgilerin, Irak'ın 
ültimatom koşullarına uymakta olduğunu gösterdiği, Irak'ın uçuş yasağını tekrar ihlal etme
diği, füzeleri dağıtarak, koalisyon uçaklarını tehdit eder konumdan çıkardığı; bununla birlik
te, ültimatomun, gerçerliliğini koruduğu, Irak'ın hareketlerinin yakından izleneceği ve tekrar 
ihtarda bulunulmayacağı bildirilmişti. 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak tarihli toplantısında, Irak'ın 687 sayılı Ka
rarın gereklerini ihlal ettiğini teyit etmiş ve bunun ciddî sonuçlar yaratacağı konusunda uyarı
da bulunmuştur. 

13 Ocakta Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, Paris'te Dışişleri Bakanımıza ve 
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, randevu isteyerek görüştüğü Başba
kanımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza, Irak'ın 32 nci paralelin güneyindeki uçuş yasağı bölgesi
ne yeni füze bataryaları konuşlandırdığının belirlendiğini;,bu nedenle, koalisyon uçaklarının, 
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anılan bataryaları imha etmek üzere harekete geçeceğini bildirmiş; Türkiye'den herhangi bir 
talepleri olmadığını ilave etmiştir. İzleyen saatler içinde, koalisyon uçakları, bölgedeki füze ba
taryalarını bombalamıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri ve diğer müttefik ülkelerin makamları, olayların başlangıcın
dan itibaren, meydana gelen gelişmeler ve yapılan girişimler hakkında ülkemize zamanında 
bilgi vermişler ve sürekli bir danışma cereyan etmiştir. 

13 Ocak tarihinde, harekâtı takiben, koalisyon ülkeleri tarafından, Irak'ın Birleşmiş Mil
letler Daimî Temsilcisine, konunun kapandığının varsayılmaması gerektiği; Irak'ın, başka ma
hallerde, (güneyde veya kuzeyde) koalisyon uçaklarına yönelik düşmanca niyetini gösteren ye
ni eylemlerde bulunmakta olduğu ve ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 687 sayılı 
kararını ihlal ettiği; Irak'ın, bütün Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi kararlarına ve yapılan 
girişimlerin koşullarına uyması gerektiği; Irak'ın, uluslararası yükümlülüklerini hiçe saymaya 
devam ettiği takdirde, koalisyonun, güç kullanımını öngören ilave eylemlere girişmeye hazır 
olduğu bildirilmiştir. 

Nitekim, 11-17 Ocak tarihlerinde, Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat yakınlarındaki bir 
nükleer tesise füze saldırısı gerçekleştirmiş, bu arada Bağdat'taki bir otele de bir füze isabet 
etmiştir. 

Gazetelerden öğrendiğime göre, orada bulunan iki milletvekilimiz de bu bombardıman
dan kurtulmuşlar; kendilerine geçmiş olsun diyorum. 

18 Ocak sabahı, Amerika Birleşik Devletleri uçakları, güney Irak'taki füze bataryalarını 
tekrar bombalamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Irak, İngiltere, Fransa ve Amerika Birleşik Devletle
riyle ortaya çıkan bu gerilimi, bizim de doğrudan doğruya yaptığımız birçok ikaz ve uyarılara 
rağmen, iyi niyetli telkinlere rağmen, maalesef, kuzeye, Huzur Harekâtının cereyan ettiği böl
geye de taşımıştır. 

Kuzey Irak'taki olayları da kısaca özetleyeyim : 
I Ocakta, Kuzey Irak'ta SA-2 ve SA-6 füze bataryalarının konuşlandığı belirlenmiştir. Bu 

füze bataryalarında, uçaklara yönelik füzeler bulunmaktadır. 
15 Ocakta, füze bataryaları sayısının 10'u geçtiği; SA-2 ve SA-6'1 ara ilaveten SA-3, SA-13 

ve roland-2 füzelerinin de yerleştirildiği gözlenmiştir. Aynı gün saat 16.00'da, iki F-lll uçağına 
uçaksavar ateşi açılmış, uçaklar karşılık vermemiştir. 

16 Ocakta, bir Jaguar uçağı kısa bir süre radar aydınlatmasına maruz kalmıştır. (Radar 
aydınlatması demek, uçağın bulunduğu yeri radarla tespit etmek demektir. Ve bu, genel olarak 
bir füze bataryasının ateşinden evvel yapıldığı için, âdeta tüfekle birisine nişan almak gibi bir 
şeydir. Uçağa radar demetini tevcih etmek ise, böyle bir müdahalenin başlangıcı, diye yorum
lanıyor) tki Irak uçağı, 36 ncı paralele çok yaklaştıktan sonra bölgeye girmeden geri dönmüş; 
bir F-15 uçağı ile bir Irak uçağı arasında bir olay meydana gelmiş. 

17 Ocakta, Musul'un kuzeybatısında uçan iki Jaguar uçağına uçaksavar ateşi açılmış. Ay
nı gün saat 9.00'da, Amerika Birleşik Devletlerine mensup iki adet F-16 uçağı, Saddam Gölü 
yakınında uçaksavar top ateşiyle, karşılaşmış, mukabelede bulunmamış. Yine, aynı gün saat 
9,30-10.00 arasında, iki ırak uçağı, 36 ncı paralelin 2 deniz mili kuzeyine geçerek uçuş yasağı 
bölgesini ihlal etmişler; saat 9.00-10.00 arasında ise bir Fransız F-1 uçağına, Kuzey Irak'ta 

— 321 — 



T.B.M.M. B : 56 19 .1 .1993 0 : 1 

seyrederken, 36 ncı paralelin 10-15 deniz mili güneyinde bir Irak uçağı tarafından radar aydın
latması yapılmış; saat 10.00'da, iki adet Fransız F-l uçağına refakat eden bir Amerikan F-4 
G uçağına Musul'daki yerden havaya füze bataryası tarafından radar aydınlatması yapılmış, 
F-4 G uçağı bataryaya iki tane Harm füzesi ateşlemiştir. Harm füzeleri, radar demetlerinin 
uçağa tevcihi üzerine radar mevziine yöneltilen ve doğrudan doğruya radar kaynağına giden 
füzelerdir. Aynı gün saat 11.00'de, iki adet Fransız F-l uçağı, Musul'un güneyinde uçaksavar 
topu ateşiyle karşılaşmış. Aynı gün, bir Amerikan F-16 uçağı, 36 ncı paralelin kuzeyine, dola
yısıyla uçuş yasağı bölgesine giren bir Irak Mig-23 uçağını düşürmüş; saat 15.00'te, iki Ameri
kan F-lll uçağı, Doğuk civarında kendilerini izleyen uçaksavar bataryasının radarına elektro
nik karıştırma uygulamış. Bunların dışında, Irak uçaklarının, 36 ncı paralelin kuzeyindeki bölgeyi 
üç defa geçtikleri saptanmış, 18 Ocakta -dün- saat 10.15'te keşif uçuşu yapan Jaguar uçağına, 
Musul'un 5 mil kuzeyinde uçaksavar ateşi açılmış, Jaguar cevap vermemiş; saat 10.30'da, keşif 
uçuşu yapyan F-4 G uçağı, Musul'un 10 mil güneybatısında radar kilitlenmesine maruz kalmış 
ve radara bir Harm füzesi atmış; saat 11.18'de, iki F-16 uçağı, Başidak Havaalanındaki uçaksa
var toplarından açılan ateş üzerine, 4 adet cluster bombası atmış. 

Bugün saat 10.30 civarında, bir F-4 G uçağı, Kuzey Irak'ta bir füze bataryasının radar 
kilitlenmesine maruz kalmış ve radara bir Harm füzesi ateşlemiş. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu özetle -ama bir ölçüde ayrıntılı- açıklamaları yap
tım; çünkü, olayların iyi değerlendirilmesi şarttır. 

Kuzeyde bugüne kadar cereyan eden olaylar, Huzur Harekâtı çerçevesi içinde keşif uçak
larının uçmaya devam etmesi; bu uçuşlar esnasında, kuzeyde konuşlandırılmış olan füze ba
taryaları ya da radar mevzilerinden, kendilerine, radarla gözetleme yapılması ve bunun bir ateş 
başlangıcı olduğu ihtimalinin ortaya çıkması; ayrıca, uçaksavar ateşi açılması ve bunlara karşı 
uçakların kendilerini koruma çerçevesi içinde, meşru savunma anlayışı içinde, bu radar üsleri
ne cevap vermesi ya da ateş açanlara cevap vermesi ya da bir uçağın düşürülmesi; aynı şekilde, 
meşru savunma anlayışı içinde cereyan eden olaylardır. 

Sayın milletvekilleri, daha önce de çeşitli vesilelerle yüce Meclise bilgi verildiği gibi, Tür
kiye'den kalkarak Irak üzerinde keşif ve caydırıcılık görevi yapan bu uçakların, Irak'a karşı 
planlı bir şekilde taarruzî amaçla kuvvet kullanma yetkileri yoktur. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Ama, yapmışlar. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu

nun için, Hükümetimizden ayrıca izin almaları gereklidir. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Haber bile yermemişler, izni bırakın, bilgi verdi

ler mi? • 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu 

uçakların bugüne kadar yaptıkları, kendilerini savunma çerçevesi içindeki olaylardır. (ANAP 
ve RP sıralarından gürültüler) / 

İLHAN KAYA (İzmir) — Haberiniz var mı? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Her

hangi bir ülkeye mensup uçaklar gibi, kendilerini koruma haklan bulunmaktadır. (ANAP ve 
RP sıralarından gürültüler) 
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Bu hakkın varlığı, ne gibi durumlarda kullanılacağı, Irak'a, çok önce olduğu gibi, gerili
min tırmanışa geçtiği son günlerde de ayrıntılı olarak bildirilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın inönü, 5 dakikanız kaldı efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Te

şekkür ederim. 
• 4 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Muhalefetteyken böyle değildi Sayın tnönül 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Son 

üç gündür Kuzey Irak'ta müttefik kuvvetlerle Irak kuvvetleri arasında meydana gelen bu olay
lar, tümüyle, izah ettiğim bu meşru savunma hakkının kullanılması çerçevesindedir. Kuzeydeki 
olaylar, hiçbir şekilde Irak'a saldırı şeklinde değerlendirilemez. Bu açıdan, "incirlik Irak'a karşı 
kullanıldı", "Türkiye ihtilafa bulaştı" gibi yorumlar, gerçekle ilgisi olmayan yorumlardır. (ANAP 
ve RP sıralarından gürültüler) 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — O, sizin görüşünüz; gerçek öyle değil Sayın inönü. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Hu

zur Harekâtının yapılmasına izin veren Büyük Millet Meclisinin kararında söylenen çerçeve 
içinde kalınmıştır. Huzur Harekâtı, Kuzey Irak'ta, Türkiye sınırlarına kaçarak gelmiş olan in
sanların, Irak vatandaşı Kürtlerin, Türkmenlerin orada huzur içinde yaşamaları için kurulmuş 
düzenin gözlenmesi, bunun devamı için, Irak'a caydırıcılık getirmesi için getirilmiş bir düzen
dir ve Büyük Millet Meclisinin kararıyla yürütülmektedir. Bugünkü olaylar, bu çerçevenin dı
şına çıkmamıştır; ancak, Irak'ın ne yapmak istediği henüz belli değildir. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Amerika'nın belli!.. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu 

açıdan olaylar yakından izlenmektedir ve hepimizde bir kaygı uyandırdığından şüphe yoktur. 
Çünkü, Irak'ın, Birleşmiş Milletler kararlarını dinlemeyen bir tutum içinde ne yapmak istediği 
belli değildir. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sorsaydınız Saddam'a! 
M. VEHBt DtNÇERLER (Ankara) — Sırplar ne yapıyor? Sırplar, Birleşmiş Milletler ka

rarlarını dinliyor mu Sayın İnönü? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — An

cak, bizim, Büyük Millet Meclisi kararları çerçevesinde Hükümet olarak yaptığımız şey, Hu
zur Harekâtının -sizin izniniz doğrultusunda- cereyanını gözlemekten ibarettir. Bunu özellikle 
belirtmek istiyorum; çünkü, Büyük Millet Meclisimizin verdiği kararın ne gibi sonuçlar getire
bileceği, elbet, bu karar alınırken düşünülmüştür. Huzur Harekâtı dediğimiz şey, oradaki uçak
ların uçmaya devam etmesi, bu keşif uçuşlarının devam etmesi, bu gözlemenin devam etmesi
dir. Bu yapılırken, uçaklara bir tecavüz olursa, uçakların kendilerini savunma hakları vardır; 
başından beri vardır. (ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

HASAN MEZARCI (istanbul) — Boşa mı uçuyor uçaklar? 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan Vekili görüşlerini açıklıyor. Biraz son

ra, grup sözcüleriniz de, düşüncelerinize tercüman olacaklardır. Rica ediyorum... Rica 
ediyorum... ' < 

---323 — 



T.B.M.M. B : 56 19 . 1 . 1993 O : 1 

Buyurun Sayın inönü. 
HALtL ÎBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Konuyu saptırıyor ama, Sayın Başkan... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; bir hususu daha önemle vurgulamak istiyorum. Huzur Hare
kâtı ve bu harekât çerçevesinde yer alan bütün uygulamalar, Türk Hükümetinin ve Genelkur
mayın, tam bir, bilgi ve kontrolü altında cereyan etmektedir. Bu husustan, hiçbir arkadaşımızın 
kuşkusu olmamalıdır. Hükümetimiz, ülkemizin çıkarlarını göz önünde tutarak, gelişen olay
lar karşısında gereğini yapmaya muktedirdir, hazırdır. 

Müttefiklerimizle tesis ettiğimiz, kurduğumuz dörtlü danışma mekanizması, her düzeyde 
sürekli olarak çalışmaktadır. Daha dün, Amerikan, ingiliz ve Fransız Büyükelçilerinin Sayın 
Başbakanı ziyaret ederek yaptıkları danışma, işte bu danışma mekanizmasının en son örneği
dir. Taraflar kaygılarını anlattılar, bir danışma görüşmesi yapildı; geçmişte olduğu gibi, olayla
rı yakından değerlendirmiş olduk. 

Sayın Milletvekilleri, bu danışmalar sırasında, sadece durum değerlendirmesi yapmakla 
kalmayıp, muhataplarımıza, halkımızın ve Parlamentomuzun endişelerini, duyarlıklarını vur
guluyoruz; bundan hiç kuşkunuz olmasın. 

Irak'ta cereyan eden olaylar karşısında koalisyonun gösterdiği kararlılığın esas olarak, Bir
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin insan haklarının savunulması doğrultusunda verdiği ka
rarların takibindeki kararlılığın, dünyanın başka yerlerinde, özellikle Bosna'da aynen hayata 
geçirilmesi gereğini, bütün bu konuşmalarda vurguladığımızı da ayrıca söylemek isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olayları kısaca bilginize sundum. Hepinize saygılar su
narak huzurunuzdan ayrılıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnönü. 
İçtüzüğün 60 inci maddesine göre yapılmış olan bu konuşma, bildiğiniz gibi, siyasî parti 

gruplarına da söz hakkı doğurmuş bulunmaktadır. 
İLHAN KAYA (izmir) — Sayın Başkan, Sayın Başbakan Yardımcısına bir soru sorabilir 

miyim? 
BAŞKAN — Soramazsınız efendim. 
İLHAN KAYA (izmir) — Delaletinizle efendim... 
BAŞKAN — Delaletimle dahi soramazsınız efendim. 
İLHAN KAYA (izmir) — Sayın Saddam'a, geçmiş olsun! demeye gidecek mi?! Bunu me

rak ediyorum! 
BAŞKAN — E, sordunuz!.. Sayın Kaya, soramazsınız dedim; ondan önceki sorunuz bir 

şaka mıydı?! 
Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Grubu adına Bitlis Milletvekili Sayın Kâmran Inan'a 

söz veriyorum. 
Buyurun Sayın inan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Anavatan Partisi Grubu da, Bayburt'ta meydana gelen çığ afetinden duyduğu üzüntüyü 
burada ifade eder, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diler ve 
memleketimizin bir daha bu gibi afetlere maruz kalmamasını Allah'tan temenni eder. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başbakan Vekilimizin, 27 Aralık 1992'de Irak'ta 
başlayıp tırmanarak gelen olaylar hakkında, nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisini hatırla
yarak (!) gelip izahlarda bulunmuş olmasını, bir vazifenin çok geç yerine getirilmesi dahi olsa, 
saygıyla karşılıyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O zaman Meclis tatildeydi, daha yeni açıldı. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bu olaylar, tırmanmayı, ayın 13'ünden itibaren arttırmış; 

geçen hafta Perşembe günü, bu Parlamento, Hükümeti bu kürsüde görmek istemişse de, maa
lesef, Hükümet, kamuoyunu, siyasî liderleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisini bu konularda 
devre dışı bırakmak için büyük bir itina göstermiştir. Beyanda bulunduğu yerlerde de, beyan
lar, maalesef, birazdan geleceğimiz gerçekleri yansıtmamaktadır. 

Bir diğer noktanın, siyaset yapmak amacıyla değil, ama sırf bir tarihî tecelliyi ve tespiti 
yapmak bakımından altını çizmek gerekir. Burada bu konuyu izah eden ve Hükümet adına 
savunan Sayın Başbakan Vekilimiz, Kuveyt'in işgalinden sonra başgösteren büyük gerginlik 
ve gidilmekte bulunan Körfez Savaşı arifesinde, Ana muhalefet Partisi Sayın lideri olarak Bağ
dat'ı ziyaret etmiş, Saddam ile görüşmüştü ve Batı dünyasına, "Türkiye dahil, bu meseleyi, 
savaşa götürmeden müzakereler yoluyla halletmeye çalışmanız lazımdır; Türkiye'yi bir savaşa 
götürüyorsunuz; bir macera oluyor" diye bütün beyanlarını, kendileri benden iyi hatırlarlar. 

Bu arada, iktidar metamorfozunu da saygıyla karşıladığımı ifade etmeliyim, dünkü-tu
tumlarını yadırgıyorduk, bugünkü tutumlarını aynı ölçüde yadırgamıyoruz; yalnız, uygulama
larını yadırgıyoruz; onu da ifade etmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, meselelerin biraz daha uzantısı var. Kendilerinin temsil ettiği siyasî 
fikir, 1950'lerde Demokrat Parti iktidarları, 1960-1970'lerde Adalet Partisi iktidarları, daha 
sonra Anavatan Partisi iktidarları karşısında, daima, Türkiye'nin Batı'ya ve Amerika'ya ya
kınlığını tenkitetmiş, çok ağır ithamlarda bulunmuş; burada tekrarını bile doğru bulmadığım 
ifadeler kullanılmış ve böyle hırçın bir politikayla gelinmiştir. 

Bugün yine bir ilahî tecelli ve adalet; aynı fikrin temsilcileri, Batı ile işbirliğini ve Ameri
kan, Fransız, İngiliz uçaklarının İncirlik'i kullanarak Kuzey Irak'ı bombardıman etmesini sa
vunuyor; bu da tarihî bir metamorfozdur, bunu da saygıyla karşılıyoruz... (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Gelinen bu noktayı da yadırgamıyoruz; doğru bulduğumuzu da 
ifade etmek isteriz. . 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan Vekilimiz olayları baştan aldılar; izinleri olursa, 
biz de olayları baştan alarak getirelim : ' 

tik olay, 27 Ocak 1992'de, 32 nci paralelin altında bir Irak uçağının düşürülmesiyle başla
mıştır ve denmiştir ki, "ırak uçaklarının uçuşlarına kapalı ve yasak bir bölge ihlal edildiği için 
müdahalede bulunduk". 

Şimdi bakınız, 32 nci paralelin altında veya üstünde hava sahasının kapatılmasına veya 
ihlali halinde kuvvete başvurulmasına dair, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, alınmış 
hiçbir kararı yoktur. (RP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, buradan hareketle, bir taraftan Bosna-Hersek'e dönüp bakmak lazım; orada, alın
mış karar vardır. Bosna-Hersek hava sahasının Sırp uçaklarına kapatılması kararı 400 defa ih
lal edilmiş bulunmasına rağmen, kimsenin kılı kımıldamarnıştır. Güvenlik Konseyinden baş
ka, iki ay önce Genel Kurul, 57 çekimsere karşı 102 oyla karar almış bulunmasına rağmen, 
hiçbir şey yapılmamıştır. 
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Şimdi ise, 32 nci paralelin altında ve yukarısında uçak düşürülmesi konusunda Sayın Baş
bakan, "Birleşmiş Milletler ve dünyaya karşı gelinmez" diyorlar. Bir defa, Güvenlik konseyi, 
Birleşmiş Milletler ve dünya değildir; bunun altını çizmek lazımdır gayet açıklıkla. 

İkincisi; Sayın Başbakanın, bu beyanını, aynı şekilde, Bösna-Hersek için de uygulaması, 
sahip ve takipçisi olması lazımdır. 

Bir üçüncü noktayı da akıllarında tutmalarında fayda var : Birleşmiş Milletler tarafından 
alınmış ve önümüzdeki mart ayında önümüze konulacak bu meşum ve meşhur 789 sayılı, Kıb
rıs ile ilgili karar yar; kabulü mümkün olmayan bir karar. Bunu önünüze koydukları zaman 
ve bu beyanı da hatırlattıklarında, acaba Sayın Hükümet ne diyecektir?! 

Binaenaleyh, bu gibi beyanları yaparken, biraz daha etraflı, çerçeveli ve tehlikeli yönlerini 
de dikkate alıp, sadece kendilerinin zora düştükleri durumu atlatmak bakımından değil, biraz 
daha, devletin genel menfaatlarına ve dengelerine uygun bir politika çerçevesinde kullanılma
sında fayda vardır. Bunu da burada ifade etmek isteriz. 

Arkasından, 32 nci paralelin altındaki sahaya füzeler yerleştirildiği iddia edildi. Yine biz
zat Amerikan.makamları, bu füzelerin çekildiğini beyan etti. 

Burada da açıklıkla ilave edeyim ki, hiçbirimiz Bağdat rejimini desteklemeyiz, sempatiyle 
bakmayız. Kuveyt'i işgalini reddetmiştik, gereken yapıldı: İran'a müdahalesini, 1 milyon insa
nın katline sebebiyet vermesini reddetmiştik; kendi insanlarına yaptığı zulmü de reddettik; ama, 
bugünkü olaylara yaklaşırken, adil yaklaşmak gerekir; adaletin, iyinin ve doğrunun yanında 
olmak gerekir. 

Bizzat Amerikan makamları, bu füzelerin çekildiğini beyan etmesine rağmen, ayın 13'ünde 
-çarşamba günü- büyük uçak filolarıyla hücum ettiler ve güney bombalandı. Bu arada, Basra 
yakınında sivil bir binaya da bomba düştü ve maalesef insanlar yaralandı ve öldü. 

Arkasından, ayın 17'sinde, Körfez Harekâtının, yani Çöl Fırtınası Harekâtının başlangı
cının ikinci yıldönümünde, Kızıldeniz'den ve Körfez'deki Amerikan denizaltı ve deniz üstü va
sıtalarından, Bağdat'ın güneyindeki, bir nükleer tesis olduğu söylenen, uranyum zenginleştir
me fabrikası olarak ifade edilen bir yere, 40 tane Cruise, yani seyyah tomahavvk füzesi atıldı. 

Peki, güney -32 nci paralelin altı- ihlal edildi; neden?.. Çünkü İngiliz, Fransız ve Ameri
kalılar, Nisandı 992'de, kendiliğinden ve hiçbir Birleşmiş Milletler hararı olmadan, böyle bir 
yasak koymuşlar. ı / 

BAŞKAN — Sayın İnan, 3 dakikanız kaldı. 
KÂMDAN İNAN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu yasaklan savunurken, çok dikkatli olmak lazımdır. Eğer, ileride, benzeri güçler, dün

yanın herhangi bir yeri için bir araya gelip de, yine Birleşmiş Milletler kararı olmadan, "falan 
memleketin falan bölgesine girmek yasaktir" derlerse, Sayın Hükümet ne diyecek, nasıl savu
nacak o zaman?.. Bu gayri hukukî bir, meseleyi neye oturtuyor ve nasıl savunabiliyorlar?.. Bu
nu da, doğrusu, üzüntüyle karşıladığımızı ifade etmek isteriz. 

Füze tecavüzünden sonra Ankara beyan etti ve Washington'un, Başkan Bush'un temas 
ettiği devlet başkanları arasında Sayın Başbakanımızın da bulunduğu ve kendisiyle görüştüğü 
açıklandı. Burada bir sual akla geliyor : Sayın Başbakanımıza, sadece böyle bir hareketin yapı
lacağı mı bildirildi, yani tebliğ mi edildi; yoksa, kendilerinin görüşleri, tepkileri mi alındı? Alın
dıysa -ki, biz buna inanmak istiyoruz- Sayın Başbakanın ne söylediğini bilmek, bu Meclisin ve 
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Türk Milletinin hakkıdır. Herhalde bu memlekette hiç kimse, Sayın Başbakanın, Amerikan 
Başkanına, "Vurun, elineze sağlık" dediğine inanmaz, mümkün de değildir; ama ne söylemiş
tir? Bunu bilmediğiniz müddetçe de, bu durum kapalı kalır, spekülasyona açık olur ve daha 
üzücüsü, Türkiye'nin Sayın Başbakanına sadece tebligat yapıldığı şeklinde anlaşılır ki, bu çok 
üzücü olur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, 36 ncı paralelin üstüne gelince; Ayın 17'sinde, yine orada uçan uçak
lar, bir Irak uçağını düşürdüler. 

Bu olayla ilgili olarak Türk Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklama çok üzücüdür ve "meşru 
müdafaa" ibaresi kullanılmıştır. Kendileri pilot muydu?! Ki, Sayın Başbakan Vekilinin de çok 
kesin ifadeleriyle, "falan füze atıldı, falan radar kilitlenmesi yapıldı..." Kendileri, neredeyse 
uçakların birisindeydi veyahut da komuta merkezindeydi, gibi bir ifade çıkıyor ortaya!.. Ame
rikalı tabiî böyle söyleyecek, tabiî İngiliz böyle söyleyecek. 

Ayrıca şuna da çok üzüldüğümüzü ifade etmek isterim : Bosna-Hersek'e müdahaleyi bü
tün kararlılıkla önleyen İngiltere'nin -bunu, Sayın Başbakan kabul ve beyan etmiştir, Sayın Dı
şişleri Bakanı beyan etmiştir- uçağı, benim bir millî üssümden, Incirlik'ten kalkacak, gidecek 
ve benim müsaademin bulunduğu dahi şüpheli bir operasyona katılacak; bunu Türk milletine 
anlatmak, dünya kamuoyuna anlatmak mümkün müdür? 

Bakınız, bu olaylar gelişirken Fransız Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısının Fransız Te
levizyonunda bir beyanı oldu : 'Bu harekât belki gerekliydi; ama, daha önce gerekli olan Bosna-
Hersek'ti. Bunu bırakarak buraya yönelmiş olmak, Fransız kamuoyunun, dünyanın kabul ede
meyeceği bir meseledir" demiştir. 

Bu yetmedi, bunu tevile çalıştı Hükümet çevreleri, Arkasından, bu sefer Kuzey Irak'ta ope
rasyon. Bakınız, Hükümetin yaptığı açıklamalar var; ama, bugün bu memlekette, 1980'den 
sonraki Türkiye'de, 10 milli televizyon kanalından başka, 6 tane yabana televizyon var ve Türk 
insanı evinin hepsine, dünyanın bütün olaylarrve hakikatleri dakikası dakikasına giriyor. 

Sayın Başbakanın basın konferansı yapıp beyanda bulunduğu ve TRT 2 nci Kanalının çok 
acemice, biraz da gülünç vaziyette, "Gelip de inceleyin, -dışarıdan filmini çekerek-: her şey sa
kin, sadece bazı eğitim uçuşları var; kantinde bir iki zavallıyı yakalayıp, 'nasılsınız, memnun 
musunuz; harika" ibarelerine dayanıp, bunu Türk milletine anlatması. Arkasından, yarım sa
at sonra Interstar'ı dinleyin, Incirlik'teki sözcü Amerikalı Binbaşı Mike Water'ın açıklaması 
: "Buradan daha önce giden uçakların tacize maruz kalması üzerine gönderilen Amerikan uçak
ları, şu şu hedefleri 36 ncı paralelin altında bombalamıştır" diye açıklama yaptı. 

BAŞKAN — Sayın İnan, süreniz dolmuştur. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Müsamahanızı istirham edeceğim; bir iki dakikaya ihti

yacım var. v , , " 
Arkasından yine Türkiye saatiyle 19.30'da Fransa'nın Avrupa-5 Televizyonu ve oradaki 

bu meselelerin görüşülüp commentair'in; gayet acıdır. Diyor ki : "Körfez Savaşı sırasında 29 
memleketle başlayan koalisyon bugün 4 memlekete inmiştir. Bu memleketler Amerika, Fransa, 
İngiltere ve Türkiye'dir. Diğerlerinin hepsi çekildi." Yani Türkiye, dünya gözünde ne kadar da 
aksini söyleseniz taraf oldu. 

Saat 20.00'ye geliyorsunuz, BBC'nin ilk haberinde, 'Irak'a yapılan hava saldırıları. Birin
ci saldırı güneyden, ikinci saldırı kuzeyden ve tncirlik'ten kalkan müttefik uçakların yürüttüğü 
saldırı" diyor; bu, başka türlü nasıl ifade edilir efendim. Buna "eğitim uçuşu" demek mümkün 
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müdür? buna rutin uçuş demek, hele böyle mühim olayların cereyan ettiği bir dönemde Sayın 
Hükümetin bu meseleye rutin uçuş gözüyle bakması; herhalde ya kamuoyunu ciddiye almı-
yordur, yahut da konulara ciddî bakmıyordur demektir efendim. Bu mümkün müdür? bütün 
dünya bunu böyle beyan etti. 

Saat 21.00'de italyanların 5 inci Kanalını açıyorsunuz, aynı haber : "Türkiye tncirlik Üs
sünden Kuzey Irak'a vurma." 

Değerli milletvekilleri burada aslında üzüldüğümüz hadise, bütün bu gelişmelerde en çok 
kaybeden Türkiye ve maalesef Sayın Hükümetimiz olmuştur; bunu üzülerek söylüyoruz. Sa
yın Hükümetin kendi milletine karşı güven duygusu ve inandırıcılığı büyük yara almıştır bu 
olayda; ya Sayın Hükümet emrivaki karşısında bırakılmış, müttefikler tarafından dinlenme
den operasyon yürütülmüştür -ki, bu vahimdir- veya Sayın Hükümet "ben bilmeyeyim, gör
meyeyim de siz bildiğinizi yapın; bunu içeride anlatırız" demiştir ki, buna da inanmak istemi
yoruz; ama olay, Incirlik'in kullanılması olayıdır. Olay, ciddi ve vahim bir olaydır. Buna sırt 
çevirmek, bunu inkâr etmek, mümkün değildir. Ve Türkiye bu meseleye taraf olmuştur. 

Bakınız, 1991 Harekâtında gelişmeler içerisinde dünyanın bir iki memleketi dışındakilerin 
hepsi Saddam'ın Kuveyt'i işgaline karşıyken, bu son operasyonları destekleyen dünyada ker
hen Fransa, -o da katılmak zorunda kaldığı için- ingiltere, Amerika ve yine kendisine rağmen 
olayların zoruyla bizim itilip içine sokulduğumuz Türkiye olmuştur. Bu duruma bizi sokmaya 
hakkı yoktur. Sayın Hükümetin; gayet açık söylüyorum. 

Sayın Başbakanın dünkü basın konferansında da bir ifadeleri var. Diyor ki: "Bu kuvvet
ler Ocak 1991'de konulmuştur: alınan yetkiyle". Beni bağışlasınlar; iki konu karıştırılıyor. Ocak 
1991'de bizim Hükümetimizin aldığı yetki ve karar, Körfez Savaşı dolayısıyla Türkiye'ye gele
bilecek yabancı kuvvet veya Türkiye'nin göndermesiyle ilgilidir. Bugün bahis konusu olan ve 
Çekiç Güç denilen ve daha sonra "provide comfort" ismi altında, o da iki kademesi olmak 
üzere geliştirilen 1991 savaşından sonra Irak'ın kuzeyde oturan kendi insanlarına ve vatandaş
larına, milyonlarca Kürde karşı yürüttüğü katliama karşı bizzat Türkiye'nin öncülüğüyle alın
mış ve orada, "safe heavens" yani, korunmuş bölgeler<>meydana getirmek ve bu bölgelerin de 
güvenliğini sağlamak maksadıyla kabul edilmiş bir kuvvet; 5 bin kara unsuru vardı, 42 uçak 
vardı; kara unsuru tümüyle çekilmiştir. Binaenaleyh, bu kuvvetle öteki kuvveti karıştırmak iş
te Hükümetin beyanlarındaki yanlışlığın temeli bu; çünkü, bu kuvvet, ancak orada güvenlik 
bölgesinde yaşayan insanlara, yani, Kürtlere Irak hükümetince bir tecavüz vaki olduğu takdir
de vazgeçiricilik ve gerekirse gücü oranında müdahale hakkına haizdir. Yoksa, gidip de "Irak
lılar şuraya füze kurdu vur kafasına..." * 

Bakınız, bu mantıkla giderseniz; Irak'ın her tarafında füze var, bu devletin kendisini sa
vunma hakkı var. Binaenaleyh, her tabancasının tüfeğinin, topunun, füzesinin bulunduğu ye
re gidip vurmak mı lazım? Bu hakkı, kim kime veriyor? Bu nasıl bir mantıktır? 

Ondan sonra da bunun arkasına bir, "meşru müdafaa" eklemek... Peki, meşru müdafaa, 
Bağdat'ta meşru müdafaa mıydı? Üstelik de vurulan bu tesis daha önce Birleşmiş Milletler 
Atom Enerjisi Ajansının defaetle ziyaret edip burada nü İdeler imalat yapılmadığı hususunda 
rapor verdiği bir tesistir; 16 binadan oluşan bir kompleks, ki, 12'si de bu füzeler tarafından 
yıkılmış ve yolunu şaşıran iki füze de biri EI-Raşid Oteli olmak üzere Bağdat'ın içine düşen" 
ve Refah Partisi Sayın Genel Başkan Yardımcısının da -şifalar diliyoruz- hafif yaralanmasına 
sebebiyet verme olayıdır. 
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OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Sayın tnan, öyle, "şaşırmış" olur mu? 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Şimdi bakınız^ bu konuda bizim Sayın Hükümetten istir

hamımız şuydu; "sorumluluğu kabul etmek" evet; "izin verdim, kalktı uçaklar." Bunda Türk 
Milleti tenkit de etse açık konuşmadan dolayı saygı duyar. Hatta, Sayın Hükümet Türkiye Bü
yük Millet Meclisini acil bir toplantıya çağırmak suretiyle, "böyle bir durum var" diye izin 
isterdi ve biz, Hükümeti bu gibi millî bir davada ve tehlike karşısında yalnız bırakmazdık. Ama, 
bunların hiçbirini yapmadan, böyle, "meşru müdafaa" gibi, dünyanın her yerine uzatılabile
cek tutumlarla... 

Bir başka şey daha yapabilirdi Hükümet; ki, eğer bahis konusu ise yapmak lazım; "Evet, 
bizi aştılar, kontrol edemedik, emrivaki karşısında kaldık ve bunun ileride hesabını soracağız, 
hem de gerekli dikkati göstereceğiz" dese, gene saygıyla karşılarız. Ama, yapılan beyanlara 
inanıyorum ki -Sayın Hükümet üyelerinin çoğu dahil olmak üzere- Türkiye'de inanacak hiç 
kimse yoktur, ilkokul çocukları da inanmaz; çünkü, CNN'i dinliyor. 

Bakınız aynı CNN -burada Hükümetin gizlemeye çalıştığı- dün akşam geç saatlerde bir 
harika program verdi, Türk kamuoyunun bu konudaki görüşlerini yansıttı ve bütün söylenen
ler, ifade edilenler Bosna-Hersek katliamı karşısında hareketsiz kalanların Irak'a vurulmasının 
kabul edilmez olduğuydu. Bunu, büyük bir demokratik düşünceyle bir Amerikan televizyonu 
veriyor, benim demokrasi paketi sahibi, şeffaflaşma Hükümetim beni atlatmak için her türlü 
çareye başvuruyor. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
Bunu yadırgadığımızı arz ve ifade etmek isterim. 

Aslında, bu tablonun ortaya çıkmaması lazımdı. Türkiye, kendisine rağmen ve çok da haklı 
olduğu söylenemeyecek bir Ortadoğu ihtilafına bu şekilde çekilmemeli, sürüklenmemeliydi. 

Bakın, bir Fransız diplomatının dün Paris'te bir gazeteciye ifadesi var; diyor ki, "Ameri
kalılar bize çok baskı yaptı, girdik. Ama, Amerika Atlantik'in öbür tarafında, ben Akdeniz'in 
karşısındayım, bütün Arap memleketleriyle karşı karştyayım. Nitekim, bugün Cezayir'in çok 
şiddetli bir protestosu var." Bu doğru bir ifadedir. 

Ben, üstelik karşısında değil, ta içindeyim, komşusuyum. Dün adaletsiz davrandı, gere
ken cevabı verdim; ama, bugün aynı adaletsizliği gösterdiği ve yapılan muameleyi hak ettiğini 
söylemek zordur ve aynlan bir Amerikan Sayın Cumhurbaşkanının, biraz da kendi sinirlerini 
zorlayarak, şahsi bir tutumla bu meseleyi bu derece tırmandırması bizzat Amerika'nın görün
tüsüne yara getirmiş ve zedelemiştir. Bu hususları arz ve ifade etmek istedik. 

Bu açıklama, bizi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla Türk basını ve kamuoyunu 
tatmin etmekten çok uzaktır Sayın Başbakan Vekili. Türk Milleti bu konudaki hakikatleri bil
mek ister. 

tncirlik'in Türk milletine rağmen nasıl kullanıldığını..; 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Bu ger

çektir. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bakınız, Sayın Başbakanın 24 Temmuz 1992'de kendi be

yanları vardır. Buyurdular ki, "ileride bir Ortadoğu ihtilafında incirlik Üssünün kullandırıl
ması bahis konusu olamaz. Bu benim teminatımdır" diye zatı âlinizin Sayın Başkanı ifade et
tiler efendim. Bu ifadeye sahip çıkmıyorlar mı? Peki o zaman, delinmiş bir Incirlik'le bu ifa
deyi bağdaştırmak mümkün mü efendim? 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Yok öy
le bir şey. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Yok. 

Peki Sayın Başbakanım, bu ifade üzerine saygılar sunuyorum efendim. (ANAP ve RP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnan. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Grubu Sözcüsü Sayın İnan süresini 10 dakika aş
mış aşmış bulunmaktadır. Tabiatıyla • 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başbakan Yardımcısı da aynı, 20 dakika ko
nuştu, eşitlik oldu. 

BAŞKAN — Efendim, hakkı âliniz var. Eğer Danışma Kurulunda bugün siz değerli grup 
başkanvekilleri, bendenizi, direktif derecesinde uyarmasanız ve "süreleri uygula" demiş bu
lunmasaydınız, ne Sayın Başbakan Vekilinin konuşmasına, zaman hatırlatmak suretiyle mü
dahale ederdim ne de bilahara Sayın İnan'ın 10 dakika aştığını söylerdim. 

İçtüzük, Hükümete 20 dakika tanıyor, gruplara 10'ar dakika; ama, konunun özelliğini, 
hatibin üslubunu, yüksek heyetinizin alakasını dikkate alarak bu toleransı gösterdik. Bundan 
sonraki grup sözcülerine de aynı toleransın gösterileceği tabiidir. 

MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) — Ne alakası var? 

ABDULLAH KINALI (Hatay) — Ne alakası var? ' 

BAŞKAN — Neyin ne alakası var? 

Sayın Mahramlı, Sayın Kınalı, alakası olmayan, şu havada, şu önemli konudaki müzake
relere yaptığınız şu saplamadır. Bırakın şunu... İyi niyetle konuşuyoruz. 

Ben diyorum ki, biraz sonra Doğru Yol Partisi Grubunun sözcüsü, biraz,daha sonra da 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun sözcüsü konuşacak..Onlara da aynı süreyi, "yetmez" 
derlerse, danasını da vermezsem, o zaman yakınma hakkınız doğar. 

Arkadaşımızın konuşmasında hakaret yok, kışkırtma yok, yalan yok, küfür yok, memle
ket meselesi konuşuyor; dinlemeyelim mi yani?! (ANAP sıralarından "Bravo) sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Refah Partisi Grubu adına Kayseri Milletvekili Sayın Abdul
lah GüPe söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Gül. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Sayın Hükümet; önce hepinizin Miraç Kandilini tebrik ediyor, Bayburt'ta çığ altında kalan 
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. 

Sayın Başkan, bütün gözler, aslında, Amerikan, İngiliz, Fransız uçaklarının Bosna'daki -
katliama müdahale edeceğini beklerken, iki sene önce olduğu gibi, o iki sene önceki utanç sa
vaşında olduğu gibi, üç gündür, Amerikan, İngiliz, Fransız uçakları, Irak'taki Müslümanların 
üzerine bomba yağdırmakta ve Türkiye, maalesef, buna "dur" dememektedir. 

İşin garip bir cilvesi de, iki sene önce Bağdat'a kadar gidip, Saddam Hüseyin'in elini sıka
rak, o zamanki savaşa "Hayır" diyen ve savaş aleyhtarlığında bulunan Sayın Başbakan Yar
dımcısının, bugün bu anlamsız bombalamayı savunur halde bulunmasıdır. 
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Aslında, Sayın Başbakan Yardımcısının konuşmasında söylediği gibi, huzur harekâtı de
ğil, bu harekât tamamen bir zulüm harekâtıdır. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Ve 
burada verilen bilgiler, aslında, încirlik'teki Amerikalı Binbaşı Mike Water'ın verdiği bilgiler
dir. Bunların hepsi uydurma bilgilerdir ve çoğunun da aslı yoktur. (RP sıralarından alkışlar) 

Aslında, nedir bu bombalamanın sebebi?.. Söylendiği gibi, gerçekten, Birleşmiş Milletler 
kararlarının uygulanmaması mı? » 

Hiç de değil. Asıl sebep şudur; Bush'un, gider ayak, Amerika'da ender görüldüğü şekilde, 
ikinci kez seçimi kazanamamayı içine sindirememesinin intikamını almaktır. Aslında, bunu daha 
önce Reagan giderken Libya'ya yapmıştır, Başkan Bush da bu intikamı, kendi duygularını, ken
dini tatmin etmek için, Irak'a karşı yapmaktadır. 

, Şimdi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, demin de dediğim gibi, bütün uçaklar 
Bosna'da gözlenirken, bütün uçakların Irak'a bomba yağdırması, bir taraftan da Birleşmiş Mil
letler Güvenlik Konseyinin, Sırbistan'da yapılan, Bosna'da yapılan katliama karşı 30 günlük 
süre vermesi, gerçekten insanlık için büyük bir utançtır. 

iki gün sonra yeni görevine başlayacak olan Amerika Başkanı Clinton da hiçbir şey yap
mayacağını şimdiden ilan,etmiştir. News Week dergisine verdiği demeçlerde, Bosna-Hersek'e 
hiçbir müdahale yapılamayacağını şimdiden söylemiştir. ^ 

Bir tarafta bu utanç tablosu, diğer taraftan başka bir utanç tablosu; çifte standart... 
Aslında her şey bahanedir. Irak iki senedir santim santim incelenmekte, "artık yeter" de

dirtecek kadar, Birleşmiş Milletler Komisyonları tarafından bütün fabrikaları, bütün tesisleri, 
bütün askerî kuruluşları tek tek gözden geçirilmektedir. "Nükleer tesis" diye adlandırılan, Bağ
dat'a 20 kilometre yakınlardaki El Nida'nın nükleer çalışmalarla ilgisi olmadığını, Uluslarara
sı Atom Enerjisi Başkanı, Viyaria'da açıklamıştır. Beş kez burayı incelemişlerdir, Sonunda da 
devam izni vermişlerdir. Fakat bütün bunlara rağmen, hâlâ Birleşmiş Milletler kararlarından 
bahsedilmektedir. 

32 nci ile 36 ncı paralel nedir?.. Var mıdır böyle bir Birleşmiş Milletler kararı?.. Varsa gös
teriniz. Niçin burada söylemiyorsunuz; "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin şu şu sayılı 
kararına göre, Irak 32 nci paralelin altında, 36 ncı paralelin üstünde uçak uçuramaz" diye? 
Yoktur böyle bir şey. Olan şey sadece şudur; Amerikan, İngiliz ve Fransız üçlüsünün, bu böl
geyi bölmek, bu bölgedeki petrol hakimiyetini devam ettirmek, israil'in güvenliğini temin ede
bilmek için bu bölgeye baskı kullanmaktır, işin aslı budur. 

Şimdi eğer, bu mantıkla giderseniz, Türk Hariciyesi ve Hükümet, çok tehlikeli bir yöne 
sevk olunmuştur. Eğer siz, Birleşmiş Milletlerin kararlarıyla hiç ilgisi olmayan, üç ülkenin böyle 
yaptırımlarını, "bu bölgelerde uçak uçamaz" demelerini, başınıza taç yaparsanız, yarın aynı 
şeylerin Türkiye'nin başına gelmeyeceğini kim garanti edebilir? Yarın Türkiye'nin şu bölgesin
de, bir sene sonra, iki sene sonra Türkiye'nin şu bölgesinde, Amerikan ve ingiliz Kuvvetleri, 
"siz uçak uçuramazsınız" dediğinde, "evet" mi diyeceksiniz?! "Ben uçuramam, onlar benim 
sınırlarım dışında" mı diyeceksiniz?! Bu nasıl anlayıştır. Aslında, bütün uluslararası platform
larda Türkiye her zaman köşeye sıkıştırılmaktadır Bunların ayak izlerini gün be gün görmekte
yiz. Gelecekte, kendi geleceğimizi tehlikeye atıcı, kendimizi bağlayıcı böyle bir davranış içine 
nasıl girebiliriz ve bunu, sanki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Birleşmiş Milletlerin 
kararıymış gibi kabul edebiliriz? v 
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Sonra, Birleşmiş Milletler kararları nedir?.. Niçin bu kadar kutsallık getiriyorsunuz?.. İs
rail, 100'ün üzerinde Birleşmiş Milletler kararını uyguluyor mu?.. Sırplar uyguluyor mu?.. Hiçbiri 
uygulamıyor; ama, iş buraya geldiğinde, "Birleşmiş Milletler kararlarını uygulayın" diye, bu 
yaptırımları yapmanın, buna kılıf uydurmanın anlamı nedir?.. 

Demin de söylediğim gibi, 757 sayılı Karar var; Bosna-Hersek üzerinde uçak uçuramazsı-
nız; ama, hâlâ uçaklar uçmakta, hâlâ oradaki Müslüman kardeşlerimiz bombalanmakta, kat
ledilmektedir! 200 bin insan katledilmiş, 100 bine yakın kadın, kız, çoluk, çocuk mahvedilmiş, 
7-8 yaşlarındaki kız kamplarında akıllara almayacak, havsalara sığmayacak işler yapılmaktadır... 

Bütün bunlar olurken, aynı Amerika ve aynı İngiltere'nin iki eski Dışişleri Bakanları, "Bu 
bölgede nasıl müdahale yapılmaz" gayretler içinde olacak; siz bu taraftan geleceksiniz, bura
da uydurma sebepten buraya yapılan bombalamaları, Birleşmiş Milletler kararları diye yasal 
hale getireceksiniz!., 

İkinci bir nokta şudur : Aynı, 32 ve 36 ncı paralellerde olduğu gibi, Kıbrıs meselesi, Bir
leşmiş Milletler gündemindedir. Kıbrıs meselesinde, Birleşmiş Milletler, Türkiye lehine tavır 
mı almaktadır? Bırakın Türkiye lehine tavır almayı, objektif mi davranmaktadır? 

Birleşmiş Milletler, aslında, Amerika Birleşik Devletlerinin bir bürosu haline gelmiş, ba
şındaki Genel Sekreter de, azınlık kompleksi içerisinde olduğunu daima dışa vuran bir diplo
matın özelliğiyle, Amerika Birleşik Devletlerinin kâtibi haline gelmiştir. 

Böyle bir Birleşmiş Milletlerin bütün kararlarını baş tacı yapmak, bizi, acaba ileride bü
yük sıkıntılara sokmayacak mıdır? 

Kıbrıs konusunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar aldığında, yaptırımları di
rettiğinde, Hükümet, oradaki haklardan vaz mı geçecektir? Kıbrıs'ta taviz mi verecektir? 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Evet, evet; verirler. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Sayın Başbakan Yardımcısı, Irak'ın provokasyonların

dan bahsettiler. 
Sırbistan'ın provokasyonları, Irak'ın provokasyonlarından çok daha mı hafiftir ki, Batılı

lar, Amerikalılar, İngilizler ve Fransızlar, o provokasyonlar karşısında hiddetlenmemekte; fa
kat Irak'ın, yine yasaları çerçevesinde kendi bütünlüğünü ve kendi sınırlarını korumak için tedbir 
aldığında provokasyon olmaktadır bu?! 

Burada, hep meşru müdafaadan bahsedilmiştir. Nedir meşru müdafaa?.. Meşru müda
faa, bizim bildiğimiz, vatan için,' ırz için, can için vardır. 

Amerikan uçakları Incirlik'ten kalkıp Musul'u bombalarken, Irak'ı bombalarken, meşru 
müdafaa içinde midir? Irak'tan Türkiye'ye karşı, Amerikan uçaklarına karşı bir saldırı mı baş
latılmıştır veyahut da Irak'ın kuzeyindeki veya güneyindeki insanlara karşı bir saldırı başlatıl
mış mıdır ki, meşru müdafaadan bahsedilmektedir?.. 

Bunlar, maalesef, aslında Hükümetin de inanmadığı; fakat mecbur kaldığı konular karşı
sında olaylara kılıf bulma çabalarıdır. (RP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar) 

Burada üçüncü bir nokta da şudur : Amerikan ve İngiliz uçakları, Washington'dan, Lond
ra'dan mı gidip bombalıyorlar? 

Bosna-Hersek meselesi Mecliste görüşülürken, Sayın Hükümet buraya gelip, "Bosna'ya 
savaş uçağı göndermek için, İstanbul'dan kalkan bir uçak, Yunanistan ve Bulgaristan'dan geçip 
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Yugoslavya üzerine geldiğinde 5 dakikalık vakti kalacak" diyerek, çocuk mantığı içerisinde, 
çocuk avuturcasma deliller ileri sürmekte* 

Peki, şimdi bu uçaklar, Waşhington'dan, Londra'dan mı gelip buraları bomlalamaktadır?! 
Peki, o zaman Tiran Havaalanı nerededir? Orada iki yüzlülüğe, Batı'nın orada düştüğü çifte 
standarda, bizim Hükümetimiz niye düşmek mecburiyetinde kalsın? Bunu huzurlarınızda so
ruyorum. 

Gazetelere bakın; incirlik, millî bir utanç tablosu haline gelmiştir, Türkiye için. Türkiye'
nin ulusallığını, Türkiye'nin bağımsızlığını zedeleyen bir havaalanı haline gelmiştir. "İncirlik 
faaliyette, Ankara devre dışında" manşetleri bütün gazetelerde vardır. 

Çekiç Güç konuşmaları yapılırken burada hep izah etmiştik, "emrivakilerle karşı karşıya 
kalırsınız, elinizden bir şey gelmez, bu işi buradan bitirin" demiştik; Çekiç Güç'ün süresi iki 
kez uzatılırken bu konuşmaları Refah Partisi Grubu adına burada yapmıştık "emri vakilerle 
karşı karşıya kalırsınız" dedik. 

Bugün aslında Hükümet, emrivakilerle karşı karşıya kalmıştır. 
Orada ne olup bittiğini, oradaki Amerikalı binbaşı, Hükümetin bildiğinden çok daha faz

lasını bilmektedir. Bunun çelişkileri, bunun tezatları, bunun bilgileri dünya televizyonlarında-
dır. Bunu görürken, aslında Hükümet üyeleri de sıkıntıya düşmektedirler. CNN'i takip eder
ken, "Vay, bu haber çıkmayacaktı" diye sıkıntıya düşen bakanlar, bugün gazete manşetlerin-
dedir. Aslında, burada verilen bilgiler çok teknik bilgilerdir. 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Onlar emrivakiye alışkındır! 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Aslında, demin de söylendiği gibi, önceden tam haberi 

de olmamıştır. Hükümet üyelerinin ilk tepkilerinden bu anlaşılmıştır. Olayın derinliği, olayın 
vahameti hakkında tam bilgilendirilmedikleri için, tam olarak bilinememiştir ve maalesef, bu 
yönetim^ ülkenin, gerçekten, bağımsızlığını zedeler hale gelmiştir. (RP sıralarından alkışlar) 

"tncirlik'in kullanılmasına ses çıkarmıyorsunuz" dendiğinde, Sayın Başbakan bakın ne 
diyor : "Emrivakilerle karşı karşıya kaldılar diyorum..," Ve sonunda şöyle söylüyor : "Çekiç 
Güç bostan korkuluğu mu? Çekiç Güç'ü getirirseniz, sonuçlarına katlanırsınız." 

Biz de burada diyoruz ki, ilan ediyoruz ki, Çekiç Güç bostan korkuluğu değil, faaliyetle
rinden belli; fakat, maalesef Hükümet bostan korkuluğu gibidir? (RP ve ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

"... ve Çekiç Güç'ün sonuçlarına katlanırsınız" diyor Sayın Başbakan. 
Ama, bu millet, Çekiç Güç'ün sebep olduğu, ileride telafi edilemeyecek konularda Çekiç 

Güç'e izin veren, Çekiç Güç'ün ırak'ı bombalamasına sebep olan ve müsaade eden bu Hükü
metin sebep olduğu neticelerin hesabını bu millet soracaktır ve Hükümet de aslında bunun 
neticelerine kazanamayacaktır. 

Çekiç Güç'ün süresi uzatılırken bize söyleniyordu ki, "Bütün uçaklarda Türk pilotları var." 
F-111'Ierde şimdi Türk pilotları mı var? F-16'larda , F-6'larda Türk pilotları mı var? Bu 

uçaklar kaç kişi alıyor? 
Sayın Başbakan Yardımcısı, keşif uçaklarından bahsetti. 
Keşif uçakları Awacslardır ve bunlarda birkaç tane Türk pilotu var; fakat, bombalamayı ya

pan, "meşru müdafaa' dediğiniz, fakat meşru müdafaanın ne olduğunu uçakların içindeki Ameri
kan, İngiliz, Fransız pilotların tespit ettiği uçaklarda, Türk pilotları mı var? Bunların yarın daha 
da büyük emrivakilerle Türkiye'yi karşı karşıya bırakmayacaklarını kim garanti altına alabilir? 
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Birinci Dünya Harbine Türkiye nasıl girmiştir? Kimin gemileriyle girmiştir? Üstelik bura
da savaşa girme ihtimali içinde olduğunuz ülke, sizin komşunuzdur. Kader, Türkiye'yi bu ülke
lerle bu coğrafyada ve bu insanlarla beraber kılmıştır. 

Amerikalı yarın gidecektir, yeni bir yönetim işbaşına gelecektir ve politikasını değiştire
cektir; fakat, Türkiye buradadır, Irak oradadır; Irak halkı oradadır, Türk halkı buradadır... 
Dolayısıyla, biz, kendi millî menfaatlerimizi, kendi çıkarlarımızı başkalarına bırakmadan, kendi 
stratejimizi, kendi dış politikamızı, her türlü dış güdümün dışında tespit etmek zorundayız. 

Bu bomlalamanın neticesinde aynı hataya -kasıtlı veya kasıtsız, burada ilan ediyorum- TRT 
de düşüyor; askerî tesislerin bombalandığından devamlı bahsediyor. 

Bağdat'ın içinde askerî tesisler mi var? El Reşit Oteli askerî tesis mi? El Reşit Otelini vu
ran güdümlü bomba -Amerikalı bilim adamları, dünyadaki bilim adamları, herkes söylüyor 
ve biliyor- iki metre şaşar deniliyor. 

Bu atılan güdümlü bombalar iki metne şaşmıştır ve binanın cephesini değil, lobisini vur
muştur. Şunu bütün dünya kamuoyundan özellikle saklıyorlar : O otelde bütün İslam ülkele
rinden gelmiş, o ülkelerin Müslüman temsilcileri, Müslüman vakıfları, dernekleri, partileri temsil 
eden bin tane delege vardır. Bu haberi CNN iki kez söyledi ve daha sonra kasıtlı olarak bu 
haberi sakladı. 

Türk televizyonları bu haberi hiç söylemedi. 
Niçin bahsedilmiyor?.. Bizim partimizin grup başkanvekili de o vesileyle Irak'a gitmişti 

ve o oteldeydi... 
Burası sivil bir hedef değil midir? Bağdat'daki diğer lüks semtler veyahut da gecekondu 

semtleri, askerî tesisler midir? 
iki sene önce, çocukları, kadınları öldürdükleri sığınağı "nükleer sığınak" diye ilan ettik

leri gibi, bu ikiyüzlülük, bu utanmazlık, maalesef işte bu Batı dünyasının gerçek içyüzüdür. 
(RP sıralarından alkışlar) 

Son olarak şunu söylemek istiyorum : Körfez Savaşı sırasında tncirlik'ten kalkan, Ameri
kan, İngiliz, Fransız uçakları Bağdat'a bomba yağdırırken, Sayın Başbakanın Mecliste o za
man burada yaptığı konuşmaları, gazetelerdeki demeçleri o kadar çok ki, bu kısa zaman içeri
sinde hangisini buraya alacağımı şaşırdım. • < • , 

"Irak'a meşru müdafaa hakkı veriyorsunuz". 
Bunu söyleyen, bugünkü Başbakan, iki sene önceki muhalefet partisi başkanı! 
"Şayet Irak bu saldırılara cevap verme durumunda kalır, eğer Incirlik'e saldırır ve Türki

ye savaşın içine girerse, bunun mesulleri sizsiniz ve bunun hesabını soracağız" demişti. Biz, 
o zamanki ana muhalefet partisi başkanı ve bugünkü Başbakanın aynı sözünü tekrarlıyoruz : 
tncirlik'ten uçak kalkacak, gidecek bombalayacak gelecek, tekrar kalkıp gidip gelecek; 3 tane, 
4 tane, 5 tane değil, 30-40 tane uçak gidecek, bombalayacak, ondan sonrada onların durması
nı bekleyeceksiniz... Böylece, bu olay kötü bir şekilde neticelenir ve Türkiye bu savaşın içerisi
ne çok daha farklı şekilde girme durumunda kalırsa, sürüklenirse, bunun da hesabı Türk halkı 
tarafından sorulacaktır. 

Hepiniz biliyorsunuz ki, Türk halkı, bu bombalama hareketine; tncirlik'in, Amerikan, 
İngiliz, Fransız kuvvetlerine bu şekilde hizmet vermesine topyekûn karşıdır. Bunu aslında 
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sizler de biliyorsunuz. Bu yaptırımlar karşısında belki vicdanınız sızlıyor; falcat, Çekiç Güç'e 
vakti zamanında mahkûm olduğunuz için, bir zamanlar yaptığınız hatayı şimdi tekrarlıyorsu-, 
nuz; Çekiç Güç'ün süresini uzatarak ve bugün İncirlik'teki bu faaliyetlere müsaade ederek, 
bu katliamlara maalesef dolaylı olarak sebep oluyorsunuz. v 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP, ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gül. 
Şimdi de, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın tsmail Cem; buyurun. (CHP sıra

larından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA İSMAİL CEM (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlarken, Bayburt'ta yaşanmış 
acıların bir önce geçmiş olmasını dilemekteyim. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin ciddî, hatta vahim bir politik olay karşısında olduğu, 
çok ciddî değerlendirmeler yapmak zorunda olduğu düşüncesindeyiz. 

Olayın değişik boyutları var. Bir defa, siyasetin, hepimizin, Parlamentonun halkla arasın
daki güven bunalımına, toplumdan bize gelen ve önemli bir kesitiyle de haksız olan eleştirilere 
ilişkin boyutuna dikkati çekmek istiyorum. Eğer politika -bu olayın ortaya koyduğu üzere- ciddî 
şekilde yapılmazsa; eğer politikacı, kendi kimliğini, kendi kişiliğini, her durumda, her koşul
da, her konumda ayynı şekilde devam ettiremezse, işte o zaman, toplumun bize, siyasete güve
ni eksilir ve "politikacı" sözü, yanar-döner; dün söylediğini bugün inkâr eder, yarın ne yapa
cağı hiç belli olmaz bir tipin, bir tanımın sıfatı olur. 

Olayın ikinci boyutu -değinildi- çok ilginç bir beyan kargaşası içinde gelişmesiyle bağlantılı. 
Üçüncü olarak meselenin -fazla değinilmedi; sanırım çok ciddî değinilmesi lazım- bir hu

kuk boyutu, bir Anayasa boyutu var ki, en önemli boyutudur. Acaba şu yaşadığımız olay, şu 
alınan kararlar, şu yapılan uygulama, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Anayasa doğrultusun
da, Anayasa çerçevesinde bu Hükümete tanıdığı yetkiye sığmakta mı, yoksa, o yetki zorlan
makta mı? 

Ve nihayet, Türkiye'ye dışarıdan empoze edilmeye çalışılan, Türkiye'nin içine sızmasına 
uğraşılan ve bizim hâlâ direndiğimiz bir müstemleke psikolojisine karşı direnmemizin gereğini, 
zorunluluğunu bu olay ortaya koyuyor. 

Son boyut, Türkiye'nin menfaati, Türkiye'nin geleceği, dış politikanın bu menfaattaki ye
ri, önemidir. 

Sayın milletvekilleri, bu kürsüden o kadar çok doğru söz söylenmiş ki, o kadar güzeî ko
nuşmalar yapılmış ki. Bu sabah haber aldım ve bu konuşmayı gönlümce hazırlayamadım; çün
kü, o tutanaklara daldım gittim. Örneğin, 12 Ağustos 1990, 15 Ocak 1991, 17 Ocak 1991 tarih
lerinde yabancı askerlerin Türkiye'ye gelmesi, gelmemesi, kalması, kalmaması; Türkiye'deki 
üslerin, Türk halkının menfaatına hangi koşullarda kullanılabileceği, nasıl kullanılabileceği ko
nularında o zamanki muhalefet lideri Sayın İnönü, muhalefet partisinin Genel Başkanı Sayın 
Demirel, öylesine doğru şeyler söylemişler ki, onların içine daldım gittim... izninizle bazılarını 
size sunmak istiyorum. 

,15 Ocak 1991... Konu gayet hızla tartışılıyor; Irak bunalımı zirvede ve o gün de burada 
konuşuyoruz : "Ne olacak bu üsler?" 
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Hükümet çok tartışmalı bir şekilde bir yetki almış, o zamanki ismi Çekiç Güç değil, Çe
vik Güç... NATO ülkelerinin uçakları gelmiş, Incirlik'teler ve onun tartışmaları yapılıyor... Ba
kın, Sayın Demirel ne diyor : "Eğer bizim meydanlarımızdan (yani tncirlik'ten) biz savaşa bu
laşmamışken, bir başka ülkenin uçakları ikmal yaparsa, onun karşısında bulunan ülkeyle sa
vaşa girmiş sayılırsınız. 'Hayır' deyin bakalım! (ANAP sıralarından gürültüler) Yani, şunu de
mekteyim : Kuveyt'te savaş için dizilmiş bulunan ve oradaki koalisyona dahil ülkelerden biri
nin uçakları, şayet bizim meydanlarımızdan, insanî gayeler dışında ikmal yaparsa, o zaman 
ne olacak? Yani, bombası bitince, gelip buradan alacak, ikmal yapacak, götürüp öbürünün 
üstüne atacak... O zaman, üstüne attığı ülkeyle savaşa girmiş olursunuz." Dikkatinize sunmak
tayım; "Gidip bombalayacak" demiyor. Yani, tncirlik'ten kalkan uçağın gidip bombalaması 
gibi bir şeyi söz konusu dahi etmiyor, o zamanki Sayın muhalefet partisi başkanı; "Bir ikmal 
halinde bile durum budur' diyor ve devam ediyor : "Türkiye'ye getirilmiş bulunan uçaklar, 
gene tekrarlamaktayım ve halka teminat verilmiştir. Herhangi bir saldırı hareketinde bulun
mayacaktır deniliyor, bunun da altını çizmekteyim. Yani, bu uçaklar, yarın savaş başladığı za
man, bizim ülkemizden uçup, oralara gidip, bombardımanlara, şunlara, bunlara karışmamalıdır" 
diyor Sayın Demirel. 

M. VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — Kim söylüyor? 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) — O söyler!.. 
İSMAİL CEM (Devamla) — İki gün sonra Meclisimizde bir oturum, bir toplantı daha 

yapılıyor. Gene tutanaklardan okuyarak, müsaadenizle, kürsüyü özgürce kullanmaya devam 
etmek istiyorum. 

"Türkiye'nin kaç tane meydanında yabancı uçaklar var? 'Bu uçaklar, bu yabancı uçaklar, 
Türkiye'ye saldırılıncaya kadar hiçbir şekilde kullanılmayacaktır' deyin -Anavatan Partisi Gru
buna yöneliyor- Diyebiliyor musunuz" Devam ediyor : "Olabilir savaşı isteyenler; ama bu mil
letin çoğunluğu için savaşı kimse istemez; ama eğer bir ülkenin hükümeti, birtakım belirsiz 
kararlarla emrivakiyle, bir gün o ülkeyi savaşa sokma gibi birtakım niyetler içinde değilse, açıkça 
gelip söyleyecek : "Biz bu kararı, Türkiye saldırıya maruz kalırsa öyle kullanacağız. Yani, dı
şarıdan gelen uçakları başka ülkeleri tahrip için kullanmayacağız." 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Dün diyor onul 
İSMAİL CEM (Devamla) — Evet, o dünl 
Şimdi izninizle, gene dünden! bir iki alıntı daha aktarmak istiyorum. 
O dönemin sayın anamuhalefet Partisi Başkanı, şimdiki Başbakan Vekili şöyle demektedir... 
MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — Bunların yararı var mı Sayın Cem? 
İSMAİL CEM (Devamla) —>• "Biz Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak Irak'ın Kuveyt'ten 

çekilmesini sağlamanın, uluslararası hukuk düzenini Ortadoğu'da yerleştirebilmek için şart ol
duğunu; ama, bunun için askerî müdahalenin yanlış olduğunu, ekonomik ve siyasal önlemle
rin sonuç vermesini beklemenin gerekli olduğunu, tutulması gereken tek yolun bu olduğunu 
söylüyoruz; bunu söylemeye devam edeceğiz." 

İşte, o sözleri sırasında bazı sataşmalar oluyor, "Saddam'a nasıl gittiniz" falan deniyor 
ve Sayın İnönü tekrar şöyle devam ediyor : "Bunları tekrarlamakta şuradan fayda var sayın 
milletvekilleri: Geçmişte, hepimizin, benim, başkasının, sizin yapmış olduğu yanlışları tartış
mak, gelecekte o yanlışların yapılmasını zorlaştırır. Bunun için fayda var kanaatindeyim. Bakınız, 
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bizim İskenderun'da, İstanbul'da yaptığımız mitinglerde -barış mitingleri kastediliyor- mey
danları dolduran insanların 'Savaş istemiyoruz, barış istiyoruz' demesi, bugünkü iktidarın, bi
zi, başkalarının çıkarları için birtakım tertiplerle savaşa sokmasını istemiyoruz, başkaları için 
savaşa girmek istemiyoruz anlamındadır..." 

Bu örnekler daha uzatılabilir; son olarak bir alıntıyı daha nakledeceğim. 
Sayın İnönü, bîr memleketin bağımsızlığı, bir hükümetin bağımsız karar alması konula

rında şöyle diyor : "Değerli milletvekilleri, bir defa, bu ne garip bir şey! Biz egemen bir Ülke
yiz, bağımsız bir ülkeyiz. Biz, istersek başka bir ülkeye savaş ilan edebiliriz, istersek etmeyiz; 
ama biz, toprağımıza başka ülkeden askerler, uçaklar çağıracağız, o uçaklar bizde üslenecek, 
bizden kalkıp başka bir ülkeyle savaş yapacaklar ve biz, 'biz karışmıyoruz, bundan bir çıkarı
mız yok. Biz onlara gelin kullanın dedik, gittiler bombaladılar.' diyeceğiz!.. 

Böyle ulusal egemenlik olur mu? Böyle bir hareket Anayasaya uygun olur mu? Bu nasıl 
bir anlayıştır!.." 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Yazık, üzme İnönü'yü! (ANAP sıralarından "Kim 
söylemiş bunları?" sesleri) , 

İSMAİL CEM (Devamla) — Sayın İnönü'nün konuşmasını tutanaklardan okudum 
efendim. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, eğer biz siyasetçiler olarak, dün topluma birtakım şeyleri 
söyleyip, bugün aksi eylemlerde bulunursak ve bunu bir adet haline getirirsek, o zaman, bu 
toplumun bize güveni kalmaz, bize olan güveni sarsılır; haklı olarak sarsılır... (CHP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) Bir halk deyişi vardır; o deyişi şu Meclisten uzak tutmaya çalışalım; yani, 
bizim liderlerimiz, partilerimiz, muhalefette iken doğru söyler, iktidarda iken şaşar. Bunu, Mec
lisin içine sokmayalım. "Sokmayalım" derken, çok kısa bir şekilde şu son olayların da akışına 
bir bakalım... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Körle yatan şaşı kalkar! 
İSMAİL CEM (Devamla) — önce ne deniyor; şimdi onu da bulup size aynen okumak 

istiyorum. 
önce, Hükümetimizin beyanı : "Kimse, Kuzey Irak'a müdahale için Türkiye'nin toprak

larım kullanamaz." 
Toplumun Hükümetten aldığı mesaj bu. Sonra, bu mesaj birdenbire değişiyor : "ABD biz

den Incirlik'i kullanmak için talepte bulunmadı ki..." deniyor. 
Yani, başta ayrı bir tutum, sonra bir talep halinde işin değişebilirliği... Derken -o çok ilginç-

birdenbire bir meşru müdafaa Yani, bu giden uçaklar, meşru müdafaa için gidiyor, meşru mü
dafaa için bombalıyor ve böyle bir mantık, Türkiye'ye dalga dalga yayılmaya çalışılıyor; buna 
birazdan değineceğim, o nokta çok önemli. 

Nihayet, "Çekiç Güç, bostan korkuluğu değil ki.." deniyor. Yani, bostan korkuluğu ol
madığına göre... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Öyle söylememiştir İsmail Bey! 
İSMAİL CEM (Devamla) — Bunu kimse söylemiyor, bunu ben söylüyorum. 
"Çekiç Güç bostan korkuluğu değil ki..." 
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Çekiç Güç bostan korkuluğu olmadığına göre, gidecek, bombalayacak, vuracak, tahrip 
edecek; eh ne yapalım, biz ve bunu zımnen kabul etmiş olacağız! 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) —Sayın Başbakan söylememiştir. 
İSMAİL CEM (Devamla) — Sayın milletvekilleri, burada, bu "meşru müdafaa" lafının 

üzerinde ciddiyetle durmak istiyorum. Hepimiz ciddî insanlarız, kimse kalkıp da buradan cid
dî ciddî ve bize saygılı olarak, 50 tane uçak dün, 20 tane uçak bugün Irak'a gitti ve orada meş
ru müdafaa yaptı" diyemez. 

Özür dileyerek söylemekteyim, Amerika'nın CNN televizyonu bile, olayı daha gerçekçi an
latıyor, daha doğru konuşuyor. (CHP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

Oraya gidenler, meşru müdafaa için falan gitmiyor. Kimse kimseyi yanıltmasın ki, doğru 
bir noktaya varabilelim. 

Pekij bu, bizim toplumumuzda neden Hükümetimiz tarafından ısrarla, "meşru müdafaa" 
diye müdafaa ediliyor? 

Konu gayet açıktır. Çünkü, bizim Hükümetimizin kendi topraklarından yabancı bir gücü 
Irak'a yollaması, Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları çerçevesinde, ancak meş
ru müdafaa haliyle meşruiyet bulabilir ve karar çok açık, 206 sayılı Karar çok açık. 108 sayılı 
Karar artık geçerli değil. Önce 108 sayılı Karar vardır; 108 sayılı Karar, Bizim Hükümetimize, 
kendi topraklarında yabancı güçleri bulundurma, onlara hareket imkânı tanıma ve kendi aske
rimizi yabancı ülkelere yollama imkânı veriyordu. Şimdi bu yok artık... Yani, şimdi, bizim Hü
kümetimizin kendi topraklarında yabancı askerleri bulundurma, onların yabancı ülkelere git
mesinde kolaylık sağlama yetkisi, genel bir yetkisi, 108 sayılı Karardaki yetkisi yok. Peki ne 
var? 206 sayılı Karar var. Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar var. Peki, 
ne diyor bu karar? Hangi hallerde, hangi şeraitte, bizim Hükümetimiz anayasal olarak, meşru-
en, burada yabancı asker bulundurabilecek ve yollayabilecek? Yazıyor : "Toplu göç hareketi
nin tekrarına yol açabilecek gelişmeleri, Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyarak caydırmak, Kuzey 
Irak'ta bölge halkının insanî ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Birleşmiş Milletler bağlı ku
ruluşlarınca yürütülen faaliyetlerin güvenlik içinde devamını sağlamak amacıyla, Irak'ın top
rak bütünlüğünü koruyarak caydırmak, gerekirse bu gelişmelere mani olmak..." Tekrar atıfta 
bulunuyor; Provide Comfort -2 Harekâtı çerçevesinde ülkemizde konuşlandırılan çokuluslu Güç'
ün görev süresini uzatıyor. 

Ve gene bir satır daha okuyacağım : "Türkiye'nin güce katkısı ve bu gücün amaçlarına 
uygun biçimde kullanılmasıyla ilgili bütün kararları almaya, mevzuatı çıkarmaya Bakanlar Ku
rulumuz yetkilidir" 

Yani, öyle büyük hukukçu olmaya da lüzum yok; şu karar çerçevesinde ve bu Anayasa 
çerçevesinde, dün 50 uçağın ve -alabildiğim haberlere göre- bugün 20 uçağın İncirlik'ten hava
lanması mümkün değildir. Tabiî onu da sormak lazım, herhalde bu uçakların her birinin için
de bir Türk askeri de mevcuttur; çünkü, Meclise karşı böyle bir taahhütte de bulunulmuştu. 

Bu havalanan uçakların Irak'a gidip bomba atması, CNN'nin anlattıklarını yapması, hatta 
ve hatta, Amerikan Dışişlerinin, Amerikan Cumhurbaşkanının ve Beyaz Saray Temsilcisi Mar-
lin Fitzvvater'ın ima ettiklerini yapması halinde, bizim şu arada, Meclis olarak, Hükümet ola
rak, bu uçakları göndermeye meşru bir dayanağımız yoktur. Dolayısıyla, konu bir an önce Mec-1 

lise getirilmelidir Eğer, Hükümet bizden böyle bir yetki istemekteyse, açıkça o yetkiyi istemeli
dir. konuyu tartışmalıyız, izin verip vermemek, Yüce Meclisin bileceği iştir. 
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Şimdi, dediğim, Türkiye'nin, adeta, kendi haklarına sahip çıkamayan, kendi iradesini kul
lanamayan, başkalarının iradesine bağımlı, -bağımlı kelimesi biraz fazla ağır- başkalarının ira
desini öncelikle zaman zaman gözeten bir ülke konumuna girmiş olmasıdır. Bakınız, Türkiye'
ye, Meclise, "Bu uçaklar kalktı, meşru müdafa yaptı, bombalama falan yok. kendini savunur
ken yanlışlıkla bomba düştü" diyebilirsiniz; burada oylama yapılabilir ve bu düşünce, bu oyla
mada çoğunluğu alabilir; ama, ne Kıbrıs'taki Rum tarafına, ne -hani o önlerine düşüp önder 
olacağımız- Türkî cumhuriyetlere, ne Avrupa Topluluğunda Türkiye'ye karşı pek de halisane 

ı niyetler beslemeyenlere nesde Balkanlardaki insanlara, Bosnalılara, bu anlattığınızı kabul etti
remezsiniz, buna, o ülkeleri o insanları inandıramazsınız ve o ülkeler, o insanlar Türkiye'ye 
baktıkları vakit, bilfarz Kıbrıs'ın Rum kesimine, "Ben ne diye Denktaş ile uğraşayım, ben ne 
diye Türkiye ile uğraşayım? Ben derdimi gideyim Clinton'a anlatayım. Stefanopolus'a anlata
yım, Amerika'ya anlatayım : Ben meselemi orada çözeyim" anlayışını, eğilimini kendi elleri
mizle veririz. Çünkü, biz, kendimize karşı -özür dilerim- ciddî olamıyor isek, başkalarının bizi 
ciddiye almalarını beklemeye hiçbir hakkımız yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Cem, 21 dakika oldu. 
ÎSMAlL CEM (Devamla) -— Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Sayın milletvekilleri, dış politika konusunda, özellikle Hükümetin bakış açılarıyla ciddî 

farklılıkları olan Cumhuriyet Halk Partisini temsilen burada konuşmaktayım. Biz, bazı şeyleri 
kabul etmiyoruz ve daha büyük hassasiyet istiyoruz. Yani, bakınız çok söylendi; ama, yine söy
lenmesinde fayda var : Bosna'nın üzerinde Sırp uçaklarının uçmaması, Birleşmiş Milletlerin 
kararı -hani o provide camfort- Irak üzerinde, Türkiye'den kalkan uçakların uçması Birleşmiş 
Milletlerin kararı değil. Birleşmiş milletlerin kararının uygulanmasından kaçınanlar, geri du
ranlar, Birleşmiş Milletlerin kararı yokken, gidip bombalıyor ve Türkiye -bu belki onların bile
ceği bir iş- bize göre, Bosna'da adaletin gerçekleşmesi için yapabileceği kadarını yapmıyor. Bu 
asker yollasın demek değildir; o, işin demagojiye kaçan savunmasıdır ama buna karşılık, Ku
zey Irak'ta, Amerika'nın isteğiyle bağlantılı olarak yapması gerekenin çok üstündekini yapabi
liyor! Yani, Türkiye'nin dış politikası, belli bir süredir, öncelikle Türkiye'nin menfaatlarına de
ğil, sanki, yabancıların Türkiye'ye dayatmak istediği menfaatlara endeksli bir yörüngeye doğ
ru gitmek eğilimi gösteriyor. 

Dış politika bir menfaat hesabıdır. Her ülkenin kendi menfaatini bilmesi gerektir; ama, 
eğer Türkiye, şu son Irak olayındaki gibi, kendi menfaatini bizzat kendisi bilmeyecekse, ne Ame
rika ne İngiltere ne Fransa ne Avrupa Topluluğu ne Batı ne doğu, Türkiye'ye, öz menfaatini, 
Türkiye halkının menfaatini Türkiye'ye hatırlatacak değildir. Dolayısıyla, önce kendi menfaa-
tımıza kendimiz sahip çıkalım ve dış politikayı her şeyden önce, büyük bir hassasiyetle, Türki
ye'ye endeksli, Türkiye'nin menfaatına endeksli bir dış politikaya elbirliğiyle dönüştürelim. 

En azından, millet olarak, toplum olarak, halk olarak bunu yapacak güçte olduğumuza 
inanarak, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. ' 

Sağolun efendim. (CHP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cem. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Sait Kemal Mimaroğlu. 
Buyurun Sayın Mimaroğlu. (DYP sıralarından alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Irak olaylarıyla ilgili olarak partimizin görüşle
rini kısaca arz etmek maksadıyla huzurunuzdayım. 

Sözlerime başlamadan evvel, Bayburt'ta çığ felaketinle uğrayan vatandaşlarımıza geçmiş 
Olsun diyor, onların yasma katılıyor ve Hükümetimizin, oradaki vatandaşlırımıza bütün gü
cüyle bir an önce yardım etmesini teklif ve rica ediyoruz. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; müzakerelerin başlangıcından beri söz alıp ko
nuşan muhalefete mensup arkadaşlarımda büyük bir heyecan, büyük bir hassasiyet ve biraz 
da sinirlilik gördüm. 

Bunu, fevkalade mazur ve fevkalade yerinde buluyorum. Çünkü, sön derece karışık bir 
bölgede bulunan ülkemiz için hayatî önemde karışık ve kompleks olaylar dile getirilmektedir 

Bölgede, nereye varacağı belli olmayan birtakım olaylar içindeyiz ve bu bölge, bugün, bu 
olayların kaynaması içindedir. Bu nedenle, muhalefete mensup arkadaşlarımızın, Hükümetin, 
bir kelimeyle, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu sorunun üzerinde büyük bir hassasiyetle 
durması, sadece takdire şayandır. » 

Sorunları incelerken fevkalade objektif verilerden yola çıkarak hareket etmek lazımdır. Şim
di, hepimizin bildiği bir iki küçük şeyi, hemen veri olarak sözlerime başlangıç yaparak konuya 
girmek istiyorum. 

Türkiye, Bölgenin en büyük devletidir. Türkiye, komşularıyla iyi ilişkiler içinde bulunma 
kararındadır. Türkiye, bölgede huzur, barış ve sükûndan yanadır. Türkiye, kendi bütünlüğü 
dahil, bölgedeki bütün devletlerin bütünlüğünün kesinlikle saygı görmesinden yanadır. 

Şimdi, bu verilerden sonra bir hususa daha değinmek istiyorum : Türkiye, uluslararası ca
mianın bir üyesidir. Bu camianın Türkiye'ye devlet olarak getirdiği haklar ve yükümlülükler 
vardır. Türkiye'nin bağlı olduğu; yani, üyesi bulunduğu en büyük camia Birleşmiş Milletlerdir. 
Birleşmiş Milletlerin Ortadoğu'ya ilişkin kararları bellidir, 1990 Ağustosundan beri bu bölge
de cereyan eden olaylar bellidir, meydana gelen Körfez Krizi bellidir ve bu Körfez krizi konteks
ti içinde cumhuriyet hükümetlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinden aldıkları karar ve yet
kiler de bellidir. Bütün bunlar bilinmektedir. O halde, Türk Hükümetinin bugünkü durumunu 
değerlendirirken, iki hukukî konteksti, daha doğrusu diplomatik hukukî konteksti gözten uzak 
tutmamak mecburiyetindeyiz. Birisi, Körfez Krizinin başlangıcından beri Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyinin bu konuda aldığı kararlar ve Birleşmiş Milletler üyesi olarak Türkiye Cum
huriyeti hükümetlerinin bu kararlara karşı durumudur. İkincisi de, Körfez krizi dolayısıyla cum
huriyet hükümetlerinin icraatlarının değerlendirilmesidir. Bugünkü Hükümet ya da bundan 
önceki hükümet; hiç değişmez. Hükümetlerde devamlılık, Türkiye Cumhuriyetinin ebediyete 
kadar yaşaması fikrinden kaynaklanıyor. O itibarla, bugünkü hükümetin icraatını bu iki kon-
tekst içinde değerlendireceğiz. Bunun dışındaki değerlendirmelerin isabetli olduğunu düşün
müyorum. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Körfez krizi nerede kaldı; bugüne gelsene, bugün var mı? 
SAİT KEMAL MİMAROĞLU (Devamla) — 11 Ocak 1993 günü -dikkatinize sunarım-

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir karar alıyor; diyor ki, "Irak, Birleşmiş Milletler ka
rarlarını -bütün önceki kararlara atıf yaparak-ihlal etmektedir. Bu ihlal..." 
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HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — Bosna-Hersek'te de ihlal ediliyor... 
SAtT KEMAL MtMAROĞLU (Devamla) — Geleceğim... Çok haklısınız; orada ihtilaf 

yok; geleceğim. ,, 
"Bu ihlalin ciddî ve ağır sonuçları vardır." Bu kararıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon

seyi iki hususu hatırlatmış oluyor; diyor ki, "1) Benim, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
olarak krizin başlangıcından beri verdiğim bütün kararlar yürürlüktedir. 2) Bu kararlan yü
rürlüğe geçireceğim konusunda Irak'ı uyarıyorum." Uyarı kararıdır. 

' Bu karardan*sonra gelişen olayları Sayın Başbakan Yardımcımız anlattı, ben tekrar etmi
yorum. Bu kararlardan sonra, Körfez krizi esnasındaki koalisyona mensup üyelerden üç dev
let, Birleşmiş Milletler kararlarının ihilal edilmiş olması dolayısıyla müdahale ediyorlar. Türk
iye bu müdahalenin dışındadır, Türkiye bu müdahalenin tarafı değildir -gayet açık- Türkiye 
bu müdahalenin tarafı olmak niyetinde değildir, Türkiye bölgede herhangi bir sıcak çatışma
nın içine girmek kararında değildir. Türkiye'nin fevkalade ağır bir durumu vardır, fevkalade 
kritik bir durumu vardır. Bunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna ve Türk kamuoyu
nun önüne sermek istiyorum. Türkiye, fevkalade kritik bölgedeki ihtilafların dışında kalmaya 
kararlıdır; ama, bölgedeki ihtilafların geniş bir çatışmaya girmesini de önlemek durumunda
dır. Türkiye, fevkalade zor, duble bir görevi yapmak yükümlülüğü altındadır. Bir taraftan ihti
lafın dışında kalacak, bir taraftan ihtilafın genişlemiş bir sıcak çatışmaya, daha doğrusu geniş 
bir çatışmaya girmesini önleyecek. Irak var, Irak'ın kuzeyi var, Irak'ın güneyi var ve bütün 
Ortadoğu var. Fevkalade müteyakkız bir politika izlemeye mecburdur. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bugün -demin arkadaşlarımın bahsettiği 206 sayılı karar 
dahil- Türkiye Büyük Millet Meclisinin, işin başlangıcından beri aldığı kararların saygısı için
de hareket etmiştir. Şu hususa bilhassa dikkati çekmek isterim : Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti, bugün, koalisyonu oluşturan üç devletle değil, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ka
rarlarıyla işbirliği içindedir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden, hiç kimse, bunun dışında, 
başka bir hareket beklememelidir. Bunu gayet açık söylüyorum; dünya kamuoyuna da söylü
yorum, bölgeye de söylüyorum, Türk kamuoyuna da söylüyorum. Biz, Doğru Yol Partisi ola
rak Hükümetin görüşünün bu olduğunu biliyoruz; Türkiye, sadece Birleşmiş Milletler Güven
lik Konseyinin kararlarına saygılıdır; Türkiye, koalisyon devletleriyle işbirliği içinde olmaya
caktır; Türkiye, bölgenin barışının ve ülke çıkarlarının gerektirdiği konuları korumak amacıy
la hareket etmektedir. Türkiye, bir taraftan ihtilafı büyütmemek, bir taraftan da ihtilafın dı
şında kalmak gibi, son derece pasif ve aktif bir hareketin içindedir. Zordur bu, fevkalade zor
dur bu; dış politikada hem pasif bir mukavemet yürüteceksiniz hem aktif olacaksınız hem bir 
şey vermeyeceksiniz hemde çıkarlarınızı koruyacaksınız. 

Bu, fevkalade zör bir iştir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bugün, bunu yapmaktadır. 

Gelelim Birleşmiş Milletlerin ve saygın koalisyon, devletlerinin Bosna-Hersek'teki tutum
larına. Bu, kesinlikle savunulamaz, kesinlikle kabul edilemez. Bosna-Hersek'te bir yıldan beri 
akıtılan kana, genosite, ırk temizlemesine, islam katline seyirci duran bu koalisyonun tutumu 
-gayet açık olarak koalisyona söylüyorum- Birleşmiş Milletler, Avrupa Topluluğu ve Avrupa 
Konseyinin tutumu affedilemez, hareketleri kabul edilemez; bu duble standart bizim tarafımızdan 
tasvip edilemez. (DYP sıralarından alkışlar) 
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Türk Hükümetinden, bu hareketteki, bu ihtilaftaki, son derece temkinli, hem aktif hem 
pasif durumunu muhafaza etmesini, sıcak bir ihtilafın içine girmemesini, komşularımızla iliş
kilerimizin zedelenmemesi konusunda her tedbiri almasını rica ediyoruz; yalnız, artık, Bosna-
Hersek'teki bu çifte standardın sona ermesi için, her türlü hareketi, kolektif olarak yapmasını 
teklif ve arz ediyorum • -

Sözlerimi bitirirken, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Mimaroğlu,. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Yapın, arkanızdayız Hocam. Yapamazsınız... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gruplar adına son konuşmayı.yapmak üzere, Sosyalde-

mokrat Halkçı Parti sözcüsü Sayın Mümtaz SoysaPı kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Soysal. (SHP sıralarından alkışlar) 
M. VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — Hocam, bu çok zor bir görev, nasıl yapacaksınız? 

Allah yardımcınız olsun. -
SHP GRUBU ADINA MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; dualarınıza teşekkür ederim. Gerçekten, Allah'ın yardımına ihtiyaç gösteren, zor bir işi 
yapmak üzere karşınızdayım; çünkü, bu konulardaki kişisel görüşlerimi, yalnız birkaç kişiye 
ya da birkaç yüz kişiye değil, yüzbinlerce kişiye açıkça ilan etmiş bir kişiyim, Köşemde bu ko
nulardaki görüşlerim açıkça ortadadır. 

Ayrıca, Çekiç Güç konusunda -yine malumunuz- Partimin hoşgörüsünden yararlanarak, 
Çekiç Güç süresinin uzatılması aleyhine de oy kullanmış bir Meclis üyesiyim. Bununla birlik
te, şimdi, karşınızda, bu son olaylar dolayısıyla Partimin görüşünü açıklamak üzere bulu
nuyorum. 

Sayın Cem'in biraz önce ortaya attığı çelişki tehlikeleri,, benini için fazlasıyla vardır, hatta 
çok fazlasıyla vardır. Çünkü, sabah bu konuda grup toplantısında, yine Partimin hoşgörüsün
den yararlanarak, bir özeleştiri konuşması da yaptım. Onun için, bütün bunların ışığında, ken
dimle, mümkün olduğu kadar tutarlı olmaya çalışarak, daha önceki düşüncelerimden, bilinen 
düşüncelerimden ayrılmamaya çalışarak, durumu tahlil etmeye çalışacağım ve bu olaydan hem 
kendi Partimiz hem de bütün Meclisimiz adına ve belki de devletimiz adına çıkarılabilecek olan 
derslerin neler olabileceğini görmeye çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri -Meclis kürsüsünde âdettir, özellikle devlet adamları tarafından da 
çok kullanılan bir deyimdir; genellikle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri" sözünü kullanırız-
Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin ortak bir özelliği vardır ki, bugünkü konuyla çok yakın
dan ilgilidir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, aşağı yukarı bu yüzyılın ortasın
dan beri, kendilerini, daha önce saptanmış, daha önce temelleri atılmış ve boyutları belirlen
miş bir ilişkiler ağı içinde bulurlar. Bir camianın mensubu olan Türkiye Cumhuriyetinin hükü
metleridir ve içinde bulundukları durumu değiştirebilme gücünü, hatta askerî rejimler zama
nında bile bulamamışlardır. Çünkü, içinde bulundukları bu boyutlar, ülkenin, hükümetler ötesi, 
hükümetlerin ötesinde ülkenin durumuyla, ülkenin ekonomisiyle, ülkenin askerî gücüyle, ül
kenin askerî gücünün elinde bulunan silahlarla, bunların kaynaklarıyla ve hatta bütün bu güç
lerin eğitimiyle; yalnız o güçlerin değil, bütün sistemin eğitimiyle -üniversitelere varıncaya kadar-
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böylesine oluşmuş bir ilişkiler ağı içinde bulur Türkiye Cumhuriyetinin hükümetleri kendileri
ni, onun için, herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, hangi koalisyon, hangi tek parti 
ve iktidar ya da hangi askerî rejim zamanında olursa olsun, kendi üzerine ağır basan bu ağı 
yırtmakta büyük güçlük çeker ve bunda Türkiye Cumhuriyetine karşı dış dünyanın yaptığı hak
sızlık da büyüktür. Çünkü, böylesine soylu, böylesine tarih zenginliğine sahip, böylesine onur
lu bir halkı; sırf bir yüzyılın konjonktürü içinde hükümetleri, böylesine bir ağa yakalanmış 
durumdadır diye, kendi çıkarlarıyla çatışan durumlara zorlayan da, yine müttefiklerimizdir. 

Olayın bir ikinci önemli boyutu, biraz da kendi ulusal karakterimizden kaynaklanan bo
yutu; bizim, ahitlerimize son derece vefalı oluşumuz; bizim, müttefiklerimize güvenmemiz ge
rektiğinden çok fazla güvenmemiz ve onların ipleriyle her kuyuya inişimizdir ve bu sebepledir 
ki, bugün, dün ve yarın bütün Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin başına gelenlerde, bazı 
ortak noktalar vardır ki, onları bir belli hükümete, bir belli iktidara yüklemek çok zordur. 

Bu son olayda ne olmuştur? Bu son olayda -Sayın Başbakan Yardımcısı belki açıkça söy
lemedi; ama belli ki- Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı, sevgili müttefiklerinden açıkça 
bir baskı gelmiştir. (CHP .ve ANAP sıralarından alkışlar "Şimdi düpedüz, -bırakın Çekiç Güç'ü 
falan- gerçek ittifakı, gerçek müttefikliği gösterme zamanıdır; gelin İncirlik üssünü de, bütün 
üslerinizi de kullanın; Amerika Birleşik Devletlerinin bir numaralı düşmanı olarak gözüken 
Saddam'ı ezmek üzere siz de bize katılın" şeklinde, resmen söylenmem ekle birlikte, bugünkü 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üzerine uygulanan bir baskıdır. Bu o kadar -dünyaca da du
yulmuştur ki, bu sabah Londra'da yayınlanan muhafazakâr The Times Gazetesinde şöyle bir 
ifade kullanılmıştır : Türkiye ile İncirlik üssünün kullanılması konusunda yaptıkları görüşme
leri, Batılı diplomatlar, yumurta kabuklan üzerinde yürümeye benzetmişlerdir. 

Yani, öylesine ince bir müzakere durumundadırlar ki, bir taraftan bütün ağırlıklarıyla bas
tırmaktadırlar, bir taraftan da bazı şeylerin ezilmemesine çalışmaktadırlar; ama bir taraftan 
da karşılarındaki devleti bir yumurta kabuğu kadar da zayıf görebilmektedirler. Bütün Türki
ye Cumhuriyeti hükümetlerinin ortak ve acıklı olan kaderi de budur. 

Fakat zannediyorum, hiç olmazsa, bütün eleştirilerimize rağmen -ki o eleştirilerin çoğuna 
ben de kalemimle ve sözümle katıldım- bir noktayı bugünkü Hükümetin lehine olarak yorum
lamak gerekir. Hiç olmazsa, bu Hükümet, bu baskılar karşısında, şimdiye kadarki Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetlerinin temel politikalarından sıyrılarak, "haydi, biz sizinleyiz; beraber 
Irak'ın üzerine çullanalım" dememiştir. Hiç olmazsa, bugünkü Hükümet, Türkiye Cumhuri
yeti hükümetlerinin şimdiye kadar izledikleri çizgiyi izlemeye çalışarak, bir komşu devletin üzerine 
-hem yüzyıllardır beraber yaşamak zorunda olduğumuz hem hudut olduğumuz, araya başka 
güçlerin girmediği bir komşu devlete- başka devletlerle birlikte açıkça çullanmak yoluna git
memiştir. 

Ne olmuştur? Bugünkü Hükümet, sevgili müttefiklerinin kendisine verdikleri izahı, açık
lamayı, gerekçeyi kabul etmek zorunda kalmıştır ve bunu, yine, Türkiye'nin ilerideki ilişkileri
ni koruyabilmek, bundan sonraki Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin, kendisine saldırılmış 
bir Irak ile yeniden komşuluk ilişkisi kurma zorunda kalmalarını önlemek amacıyla, mümkün 
ojduğu kadar, kendi müttefiklerinin izahatını kabul edilir bulmuştur. 

Açıkça söyledim ki, bu izahat ve bu açıklama pek inandırıcı bir açıklama değildir. (RP 
sıralarından "doğru" sesleri) Çünkü, bir kere, tek taraflı olarak yapılmış bir açıklamadır. Ger
çekten böyle mi, teknik olarak gerçekten böyle mi; tam olarak bilemiyoruz. Ama, burada -yine 
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demin söylediğim- bir ortak kusurumuz devreye giriyor : Müttefiklerimizin bize yaptıkları açık
lamaları, devletçe, toplumca kabul ediyoruz. Bu, belki de, bizim hem ulusal zaafımız, belki 
de üstünlüğümüz. Çünkü... 

İSMAİL SAFA GÎRAY (İstanbul) — Kırıldı yumurta!.. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Evet; çünkü, belli bir ölçüye kadar bu açıklamaları 

kabul etmekle, müttefiklerimize olan güvenin kurbanı oluyoruz. 
ALİ OĞUZ (istanbul) — Bu kadar saf olmamak gerekir. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Belki başka bir kelime kullanmak gerekir, başka bir 

ifade kullanmak gerekir. Tabiî ki, saflığın hudutlarını da zorlamamak gerekir, örneğin, "nefis 
müdafaası" denildiği zaman, insanın aklına gelir ki, nefis müdafaasını, her halde en çok aşa
ğıda, radarlara bağlı topların ya da füzelerin başında bulunanlar hissedeceklerdir. Çünkü, ra
darınız bir yabancı uçağı yakalamıştır, size doğru gelmektedir; nefis müdafaasıyla yapabilece
ğiniz şey, düğmeye basmaktır; ama, müttefiklerimizin pilotları, 'hayır, biz radara kilitlendik
ten sonra, üzerimize füze ateşlenecek endişesiyle, nefis müdafaasıyla düğmelere bastık" de
mektedirler ve biz bunu müttefiklerimizle temel ilişkiler ağını yırtamadığımız için kabul ediyo
ruz. Bütün Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri de, ne yazık ki, bu ilişkiler ağının ağırlığı altın
dadırlar. 

Fakat, bir nokta daha var : Bütün bunlar, Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisinin, hangi 
çoğunlukla olursa olsun, kabul etmiş olduğu bir izin kararının gölgesinde yapılmaktadır ve 
bütün bunların bu izin kararının çerçevesi içinde yapılmış olması gerekir. 

M. VEHBÎ DÎNÇERLER (Ankara) — İzni kaldırın. 
MÜMTAZ SOYSAL (Devamla) — Bu bakımdan da, yine, Türkiye, müttefiklerinin ken

disine verdiği izahatı kabul etmiştir; ama, bu olay dolayısıyla, şimdi, bazı eksiklikler ortaya 
çıkıyor. Yalnız Hükümet açısından değil, belki hepimiz açısından, bütün partiler açısından ba
zı eksiklikler ortaya çıkıyor. 

Katılmadığım için rahatlıkla söyleyebilirim; fakat, katılanlarımız da rahatlıkla kabul ede
ceklerdir ki, bu Çekiç Güç'ün Türkiye'de konuşlandırılmasını kabul ederken, onun statüsünü 
tam bir kesinlikle çizebilmiş değiliz. Bize "bütün uçaklarda bir Türk görevli de bulunacaktır" 
dendiği zaman, bunun ayrıntısına girmiş değiliz. Acaba bütün uçaklar iki pilottu mudur, tek 
pilotlu olanlar yok mudur; ya da iki pilotlu olanlarda iki pilotun da aynı nitelikleri taşıması 
gerekmez mi; aralarında koordinasyon tehlikesi dolayısıyla, ikisinin de aynı kuvvetten olması
nı gerektiren teknik durumlar yok mudur; acaba, Türk görevlinin bulunduğu farz edilen uçak
lar çok daha geniş personel gerektiren, örneğin Awacs tipi ya da büyük keşif uçakları gibi uçaklar 
mıdır? Bunların ayrıntısına girmedik; yine, hepimizin ortak bir özelliği olan müttefiklerimizin 
sözüne güvenme kusurumuz dolayısıyla. 

Sayın milletvekilleri, onun içindir ki -zannediyorum- bundan sonra bu olayla ilişkili ola
rak yapmamız gereken bazı şeyler var. Bu yapmamız gereken bazı şeylerin başında, o, demin 
sözünü ettiğim ittifak manzumesi ya dajağı ya da ilişkiler ya da koşullar ağırlığını, ülkece, top
lumca biraz hafifletmek gelmektedir. Bundan sonra, bağımsızlığımıza, ekonomik bağımsızlı
ğımıza, askerî bağımsızlığımıza, silah gücümüzü belli bir yere bir tek yere bağlamama endişe
sine çok daha fazla ağırlık vermek zorundayız. Çünkü, görüyorsunuz; bu ağlar dolayısıyla za
man zaman bütün toplumca kendimizi bir savaş uçurumunun kenarında bulabiliyoruz. Bu, 
hepimizin bu olaydan çıkarmamız gereken bir ortak derstir. 
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İkinci ortak ders : Bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gibi konuları gö
rüşürken, fazla güvenilir, fazla güvenir olmamak; müttefiklerimizin bu konuda söylediklerini 
kılı kırk yararak incelemek ve yuvarlak sözlerden kaçarak, bu gibi konularda daha sağlam sta
tüler oluşturmaktır. 

Üçüncüsü, belki de daha önemlisi -aynı zamanda bu konunun, Çekiç Güç'ün konuşlandı
rılmasına oy vermiş olanlarımızı da ilgilendiren yönü- Meclisin kararını unutmamaktır. Çün
kü, o karar, "sürenin sonunu beklemeden de bu Çekiç Güç'ün konuşlandırılmasına son 
verilebilir" demektedir. ' 

Zannediyorum, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, bütün Türkiye Cumhuriyeti hükümet
leri gibi yapması gereken temel şey, müttefiklerimize, kendi ulusumuzun çıkarlarını her şeyden 
üstün tutmak zorunda olduğumuzu ve bizi böylesine kendi ulusumuzun çıkarlarıyla çelişir gözü
kebilecek ya da en azından kendi ulusumuzun büyük çoğunluğundan tepki alabilecek durumla
ra düşürücü bir Çekiç Güç uygulamasına ilanihaye razı olmayacağımızı, hatta ilânihaye değil, 
sonsuza kadar değil, o 6 aylık sürenin sonuna kadar razı olamayacağımızı ve -Meclis olarak bu 
yetkiyi zaten Hükümete vermiştik, o yetki demek ki, Meclistedir- Meclis olarak da bu sürenin 
eğer bu gibi durumlar tekrarlanırsa, pekâlâ kısalülabileceğini sayın müttefiklerimize duyurmaktır. 

Ben bu duygularla, hepimiz adına çıkarabileceğimiz bu dersleri belirterek konuşmama son 
vermek istiyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) . , 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soysal. 
Sayın milletvekilleri, bu suretle, Irak'taki son gelişmelerle ilgili olarak Sayın Başbakan Ve

kilinin Hükümet adına yapmış bulunduğu açıklama ve bu münasebetle gruplar adına yapılan 
konuşmalar tamamlanmıştır. 

Gündem dışı söz talepleri vardır. 

2. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın Kopenhag'la yapılan Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Konferansı Delegasyon Başkanları Toplantısında Bosna-Hersek konusunda alınan ka
rarlara ilişkin gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'
nün cevabı . - . 

BAŞKAN — İlk sözü AGİK Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın Uluç Gürkan'a, Kopenhag'ta yapılan Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Konferansı Delegasyon Başkanları Toplantısında alınmış kararlarla ilgili olarak ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Gürkan. (CHP sıralarından alkışlar) 
H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Teşekkürler Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Delegasyon 

Başkanları Komitesi 14-15 Ocak tarihlerinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta toplandı. 
Bu toplantıya Sayın Ahmet Küçükel'le birlikte katıldık. 

Toplantı, aslında, AGİK'in yeni oluşmakta olan parlamenter asamblesinin bir anlamda iç
tüzüğünü düzenlemek ve bütçesini onaylamak üzere yapılıyordu; ancak, biz, Türkiye ve desteği
ni aldığımız AGİK üyesi diğer Müslüman ülkelerle birlikte bu fırsattan istifade ederek, AGİK 
Parlamenter Asamlesînin uluslararası bir konuda, Avrupa'nın, barışçı, güvenliği sağlanmış, insan 
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haklarına saygılı yeni düzeninin oluşumu bakımından bir çıkış yapabilmesi, bir karar alabil
mesi için bunu nasıl zorlarız hususunu değerlendirdik ve Bosna-Hersek konusunda hazırladı
ğımız bir karar tasarısını delegasyon başkanları toplantısında onaya sunduk. 

Sanıyorum, belli bir tartışma ortamından ve bizim değiştirilmesi, yumuşatılması istenen 
bazı maddelerde kararlı davranmamız sonucu AGÎK Parlamenter Asamblesi bugüne kadar 
Bosna-Hersek konusunda uluslararası platformlarda alınmış olan en önemli kararı oy birliğiy
le, toplantıya katılan bütün AGİK Asamblesinin Başkanlık Divanı ve 53 ülkenin delegasyon 
başkanlarının konsensüsüyle benimsedi. 

Bu karar, bizi o kadar mutlu etki ki, hemen bir başka öneriyle de, ilk karar olması nede
niyle, bu kararın, üye ülkelerin ulusal meclislerinde ilk toplantıda okunması, değerlendirilmesi 
yolunda da bir tavsiye kararı aldık. Sanıyorum bazı parlamentolarda bu yerine getiriliyor. 

Belki bizim için bazı bilinenlerin tekrarı olacak; ama bu anlayışın, Bosna-Hersek konu
sundaki bu yeni anlayışın, bu konuya çeşitli platformlarda, uzak veya ilgisiz kaldığını bildiği
miz diğer parlamentolarda böyle bir kararın okunması önemliydi. Onun için, Sayın Başkan, 
bir anlamda zamanı da istismar etmeksizin, bu kararı okumak istiyorum. 

1. Eski Yugoslavya topraklarında giderek artan tehlikeli boyuttaki istikrarsızlık ve husu
metten endişe duyarak, 

2. Bosna-Hersek'te meydana gelen iğrenç cinayetler; özellikle çok sayıda Bosnalı kadın
ların vahşi tecavüzlere uğraması; çocuk, kadın ve sivil halka işkence ve kastî cinayetler işlenme
si ve tüm bu korkunç suçların sürekli işlendiği toplama kamplarının varlığı ve dehşet verici 
şiddetin yarattığı şokla, 

3. Bosna-Hersek'teki Sırp güçlerin genetik etnik temizleme politikasından ve bu insan
lık suçlarına karşı Belgrad'daki Sırp liderliğinin başarısızlığından dehşete düşerek, 

4. Bosna-Hersek'teki bu çatışmanın geleneksel anlamda bir iç savaş olmadığını, ancak 
Hırvatlar ve diğer Sırp olmayan halka birlikte geniş sayıda silahsız ve yardımsız Bosnalı Müs
lümanların, Sırbistan ve Karadağ'daki askerî ve siyasî Sırp otoritelerince desteklenen ağır si
lahlı Sırp azınlığın tek taraflı yaptığı katliam hareketi olduğu bilinciyle, 

5. Sırp ve Karadağ liderlerini ve özellikle Bosna-Hersek'teki Sırp güçlerini sindirme, kat
letme, toplu tecavüz, açlık ve Bosna-Hersek'teki Hırvatlar ve Müslüman halka karşı diğer iğ
renç suçlar nedeniyle kınar; , 

6. Bosna-Hersek'te toprak bütünlüğüne saygılı olmayı, husumetin sona erdirilmesini, ateş
kesi, insanî yardımın ulaşmasına engel olmamak için Tuzla ve Bihak'taki havaalanlarının açıl
masını; insanî yardım sağlayan konvoylar için emniyet önlemleri alınmasını; bölgede koruma 
ve güvenlik önlemleri sağlanması; kiliselerin, camilerin, sinagogların ve diğer dinî ve kültürel 
anıtların kastî yıkımına son verilmesini; AGİK, Helsinki Senedi ve Paris Şartının öngördüğü 
temel insan hakları ve özgürlüklerin tanınmasını talep eder; 

7. Cenevre'de görüşülen Bosna-Hersek'teki durumun politik çözümü için, Vance-Owen, 
önerilerini desteklemeye ve Bosna-Hersek'teki masum sivil halkın, açlık, soğuk, tıbbî yardım 
eksikliğinden meydana gelen ölümleri ve diğer eziyetleri engellemek ve işkence ve tecavüze uğ
ramış kurbanlara yardım ve destek için özellikle Kızılhaç ve Kızılay'ın insanî yardımlarının ge
nişletilmesi ve Kosova Makedonya sınırında konuşlandırılmış olan Birleşmiş Milletler Barış Gü
cünün genişletilmesi için çağrıda bulunur; 
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8. Toplu tecavüz, işkence, katliam, hapsetme ve diğer işledikleri suçlardan sorumlu ola
cakları, uluslararası mahkemeleri de içeren, uluslararası forumların kurulması gerektiğini 
vurgular; . 

9. Son Cenevre görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı takdirde Sırp askerî hedeflerine 
karşı hava hücumunu da kapsayacak şekilde, Bos na-Hersek üzerindeki uçuşa yasaklı bölgeyi 
herhangi bir gücün kullanımıyla zorla sağlamak gerekliliğini destekler ve eğer gerekirse, eski i 
Yugoslavya topraklarındaki bu tek taraflı çatışmayı sona erdirmek için, Birleşmiş Milletler ve/ve
ya NATO kumandanlığındaki güçlere, askerî hareket için AGlK'in dikkatini çeker; 

10. Eski Yugoslavya bölgesine gidecek parlamento asamble üyelerinden oluşan gözlem
ci misyonun uygun olan fırsatta organize edilmesi için sekreteryanın yetkili kılınmasını önerir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izleyebildiğiniz kadarıyla göreceksiniz ve sanıyorum 
kabul edeceksiniz ki, bu karar, bugüne kadar uluslararası platformlarda, Bosna-Hersek konu
sunda alınmış kararların hepsinden biraz daha farklı ve oldukça daha önemli bir karar. 

Üslubunun sertliği falan değil; ama, öncelikle Bosna-Hersek'teki duruma bir savaş tanı
mı, teşhisi, getirmesi, tek yanlı bir katliamdan söz etmesi oldukça önemli; ama, asıl önemli 
yanı, 9 uncu maddesidir. 9 uncu maddesi, AGİK Parlamenter Asamblesinin, uçuşa yasaklı böl
genin gerçekten bu hale getirilebilmesi için, askerî güç kullanımı konusunda; 1) inisiyatifini 
ortaya koyuyor, 2) Cenevre görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı takdirde, Bosna-Hersek'e, 
Birleşmiş Milletlerin; ama, Birleşmiş Milletlerin bugünkü gibi ayak sürüklemeye devam etmesi 
halinde doğrudan AGİK, inisiyatifi ele alarak, gerekirse de NATO'dari yararlanarak kuvvet 
kullanımı için bir talepte bulunuyor; bu talebi de, kendi içinde, AGlK'in diğer organlarına yö
neltiyor. 

Bu konuda, sanıyorum AGtK'in eğer parlamenter asamblesini, bizim gibi, bu Meclis gibi 
bir yasama iradesi; dışişleri bakanlarından oluşan üye Ülkelerin bakanlar komitesini de icra 
organı olarak kabul edersek, Bakanlar Komitesinden, yani dışişleri bakanlarından, bu askerî 
müdahalenin gereğini yerine getirmek üzere bir olağanüstü toplantı için acil bir çağrı hususu var. 

Bunu, Türkiye olarak bizim dikkatle değerlendirmemiz gerekir. Herhalde bu çağrıya, bu 
metne, bu anlayışa, biraz tartışarak, biraz zorlayarak ikna ettiğimiz Amerika Birleşik Devletle
ri Dışişleri Bakanı yahut İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya Dışişleri Bakanları öncülük etmeye
cektir; Türkiye'nin, Türkiye Dışişleri Bakanının ve Türk Hükümetinin öncülük etmesi gerekir. 

O Dışişleri Bakanları komitesinde, AGİK Parlamenter asamblesinin aldığı karar doğrul
tusunda çok ivedi olarak hemen askerî müdahale konusunda somut adımlar atılabilir mi, atı-
lamaz mı? Bu, işin ayrı bir yönü; ama, her halükârda Türkiye, bu Asamble kararının gereğini 
yerine getirmek üzere, AGİK Dışişleri Bakanları komitesini olağanüstü toplantıya çağırmak 
ve bu kararı, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının önüne koyup, bizim asamblemizin -halkın tem
silcileri sayabileceğimiz, yasama organı sayabileceğimiz asamblemizin- vardığı anlayış, bizden 
talep ettiği askerî müdahale konusunda ne yapabiliriz diye herhalde, vakit geçirmeden bir giri
şimde bulunması gerekir diye düşünüyorum. Bunu da yalnızca AGtK'te bir görevde bulunan 
bir kişi olarak değil, kendi partim, mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi ve görüşe
bildiğim kadarıyla Refah Partisi ve Anavatan Partisi Gruplarının da bir dileği olarak ve Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti ile Doğru Yol Partisinin de herhalde eldeki böyle bir fırsatı değerlen
dirme konusunda aynı anlayışı bizlerle paylaştığı inancıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
Hükümete şifahî olarak iletilmiş bir talebi olarak algılanmasını diliyorum. 
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Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
3. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'in, Ege Bölgesindeki (ütün üreticilerinin sorun

larına ilişkin gündem dışı konuşması ve Maliye ve Gümrük Bakam Sümer Oral'ın cevabı 
BAŞKAN — Gündem dışı ikinci konuşmayı yapmak üzere, tütün konusunda, Manisa Mil

letvekili Sayın'Faruk Saydam'ı kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL ÎNÖNÜ (İzmir) — Sayın 

Başkan, Sayın Gürkan'ın konuşmasına kısa bir cevap vermek istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, izin verir misiniz... Arkadaşımızı davet ettim... 
Teşekkür ederim. . ' < . • • . . 
Buyurun Sayın Saydam. 
FARUK SAYDAM (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son olmasını diledi

ğim ve niyaz ettiğim, Bayburtumuzun dağ köyü Üzengili'de çığ altında kalan vatandaşlarımıza 
Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileyerek Yüce Heyetinize saygılar su-

- . • . / • 

nuyorum. 
Sayın milletvekilleri, Ege tütün üreticisinin, mahallen tespit ettiğim ve bana Egeli tütün 

üreticilerinin ulaştırdığı bilgiler ve bu konuda basında çıkan haberlerle bu yıl Ege'de daha pi
yasa açılmadan yaşanan tespit ve değerlendirmelerin tütünde büyük şok ve hayal kırıklığı ya
rattığı şeklindeki beyanlar üzerine huzurunuzdayım. 

Geçen yıl, malumunuz olduğu üzere, 35 100 lira baş fiyat verilerek açıklanan tütünün 57 
milyon kilogramı Tekelce satın alınmış, 70 milyon kilogramı da tüccar tarafından kapatılmıştı. 

Açıklanan baş fiyata rağmen, İzmir ve civarında ortalama fiyat 24 700 Türk Lirasında 
kalmış, maliyetin ise 28 602 lira olduğu bilinmektedir. 

Ayrıca, Hükümet, söz vermesine rağmen prim vermediğinden, tüccar, tütününü satın al
dığı üreticiye, parasını çok geç vermiştir; hatta hâlâ parasını alamayan ve mahkemeye düşen 
üretici bulunmaktadır. Ege bölgesinde ve her yerde durum böyledir. 

Nitekim, basına akseden, İzmir'in Torbalı İlçesine bağlı Tepeköylü bir üretici, aynen, "Baba 
dedik bağrımıza bastık, saltanat koltuğuna oturttuk; ama, değişen bir şey olmadı, hâlâ tütün 
paramızı alamadık. Eğer böyle giderse, 'baba" demekten vazgeçip, "enişte, diyeceğiz" diyordu. 

Yine, Menderes İlçesine bağlı Çile Köyünden bir üretici ise aynen, "Tütünümü Tüccara 
verdim, tam 30 milyon alacağım var. Avans istedim, onu bile vermedi. Mazot alacak param 
yok. Bankalara ve esnafa gırtlağa kadar borçluyum. Yeni ürün dikmek için günde en az 100 
bin lira lazım. Tüccarın parası bankada duruyor, biz borç arıyoruz! Hükümet, tüccarı, ödeme 
yapmaya zorlamalıdır" diyordu. Bu örnekleri daha da artırmak mümkün. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bunları niye söylüyorum? esasen bu konuda verdiğim sözlü 
soruya, Hükümet, ancak 10 ay sonra, o da, soruma tam cevap olmayan şekilde beyanda bulu-
nabilmiştir. 

Buraya kadar söylediklerim, geçen yıl tütün üreticilerinin yaşadıklarıydı; gelelim şimdi de, 
bu yılki olanlara. 
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Size, önce basından başlık ve beyanları arz edeyim kısaca, "tütünde büyük tezgâh • Eks
perler, fiyatları düşürme uğruna, üreticinin ekmeğine kan doğruyor. Bu tezgâha kim dur diye
cek? Çiftçi, ürününün kaliteli olduğunu biliyor, gelen uzmanlar 'randıman düşüktür* diye not 
alıyor. Bu raporu kabul etmeyen tütüncü, Tekele itiraz etmeye başladı. Ege'de üreticilerin yüz
de 50'si hatalı tespitten dolayı şikâyetçi. Egeli tütüncü, 'Bu yıl rekolte çok, onun için kaliteyi 
düşük gösterip, fiyatı da düşük göstermeye çalışıyorlar. Devletin de buna alet olması bizi üzüyor' 
şeklinde yakınmalarda bulunmuştur." 

Bunu söyleyen ben değilim, bunu söyleyen Manisa Ziraat Odası Başkanıyla İzmir Ziraat 
Odası Başkanıdır. 

Meclis ara tatile girdiğinde seçim bölgeme gittim; tek geçim kaynaklan tütün olan kırsal 
bölgeleri gezdim; yüzlerce üretici şok içerisinde idi... Tekel eksperleri tespit yapmışlar, randı
manları yazmışlar ve üreticiye bildirmişlerdi. Bazı yerlerde o kadar düşük ve sanki kasıtlı deni
lebilecek randımanlar yazılmış ki, şaşmamak mümkün değildi. 

Şimdi örnekleri arz ediyorum : 4 Ocak 1993'te Gördes'te yayınlanan gazetenin başlığı: 
"Beklenen son ve tütüncünün vay haline!.." 

Gördes'in 51 köyünden 35'inde, ki, bunların içinde her yıl yetiştirdiği kaliteli tütün için 
Ödül alanlar var; örneğin elimde Gördes merkezindeki köyden bir üreticiye ait eksperin verdiği 
tespit kâğıdı var : 1989'da A grad yüzde 94, B grad 4; 1990'da A grad 95, B grad 4; 1991'de 
A grad 100, B grad yok; 1992'de A grad yüzde 21, B grad yüzde 59, kapa 20, su çürüğü 20. 

Kuşluk Köyünde ise her sene çıkarılan tütün yüzde 80-90 A grad iken, aynı tütün bu sene 
yüzde 17 A grad, yüzde 83 kapa. 

Sarıali Köyündeki üreticiler, bana aynen şunu söylediler : "Bu köy kaliteli tütün yetiştir
diğinden dolayı ödül alan bir köydü. Bu sene yüzde 46 A grad tespit edildi." 

Köyde 2 864 balya tütün var. tki eksper birbuçuk saatte randıman tespit edip bitirivermiş. 
Ne kadar gerçek bir tespit (!).. 

Malkoça Köyündeki üreticiler ise, "60 yıldır tütün üreten Gördes, böyle düşük randıman 
görmedi. 1982, 1983 yıllarında afet oldu, tütünlerimiz bozuktu; ama, bu yılki tespitler kadar 
düşük görmedik" dediler. 

Kaşıkçı Köyünün üreticileri ise, "Biz en mağdur köyüz. Yıllardır yüzde 95 A grad olan 
tütünümüz bu yıl yüzde 25 A grad" dediler. , 

Bu şikâyetler gibi, Kırkağaç Merkezde, Manisa Merkezde; Akçaköy, tlyascılar, Osmanca-
lı, Paşaköy'de; Denizli, izmir, Balıkesir, ve Muğla'nın köylerinde de aynı şikâyetler bulun
maktadır. 

Özellikle Denizli'nin Acıpayam, Serinhisar, Bekili, Tavas ve Beyağaç teşkilatlarımızdan 
da, aynı şekilde yakınmalar bize ulaştırılmıştır. Tekel Yaprak Tütün Müdürlüğüne ve Ziraat 
Odalarına muhtarlıklar ve yüzlerce üreticinin imzalarıyla gönderilmiş olduğunu tespit ettiğim 
birçok şikâyet ve tespit itiraz dilekçeleri vardır. Yeniden tespit isteyen imzalı müracaatların su
retleri ise elimde bulunmaktadır. Yüzlerce üreticinin -muhtarlar dahil- imzalarını havi itiraz 
dilekçelerini arz ediyorum. 

14 ay tütün parası bekle, bir de emeğinin karşılığını alama. 'Tütüncünün bir yılı 12 ay 
değil, 13-14 aydır" diye bir tabir vardır. Tütüncünün kaderi artık bu olmamalıdır. Ege'de bir kısım 
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yerlerde yaşanan ve Hükümetin elindeki eksperlerden -en hafif tabiriyle arz ediyorum- yanlış
lık yapanları insafa ve vicdanî mesuliyetle göreve 4avet ediyorum. İtirazların, fiyatlar açıklan
madan değerlendirilmesini.bu azabın azaltılmasını istiyorum. Bu yıl 500 milyon dolara varan 
tütün bağlantısı ve ihracatın sağlanacağını ifade edenlere sesleniyorum : "Benim çiftçim, be
nim köylüm" sözleri yerine, Ege'deki yangın başlangıcının çaresi bulunmalıdır. 

Tüccar bu yıl ne yapacaktır? erken randıman ilanına kadar tüccar neredeydi, şimdi neden 
tespite girmeye kalkıyor? Hükümet, yüksek rekolte karşısında, üreticiyi, düşük randıman tes
pit ettirerek ezmemeli, tüccara da ezdirmemelidir. Hükümet, yüksek baş fiyat vererek şov ya
pıp, düşük tespitlerle de üreticiyi perişan etnteyi ve tüccara da düşük fiyatla tütün almayı sağ
lama pazarlığı mı yapmıştır? Erken randıman ilanına rağmen, fiyat hâlâ niye ilan edilmedi? 
Yoksa, üreticiye "ne haliniz varsa görün" mü denmek istenmektedir? 

Sayın milletvekilleri, Ziraat Odalarının yaptığı hesaplamada, bu yıl 1 kilogram tütünün 
maliyetinin 45 bin lira olacağı açıklanmıştır. Enflasyon ve girdi fiyatlarındaki artışlar da dik
kate alınarak, ortalama fiyat yüksek tutulmalıdır. A grad ile B grad arasındaki fark yüksek 
ve büyük olmamalıdır., Yoksa, sadece baş fiyatın yüksek tutulması, asla tatmin edici olmaya
caktır. Türkiye'de bütün hesapların dolar üzerinden yapıldığı göz önüne alınmalı, üreticinin 
alınteri, göz nuru, el emeği kâfi derecede değerlendirilmelidir. 

Zamanımızda "dik tabana, sat babana" denen tütün ve tütüncü, bugün perişan olma yo
lundadır. Ege tütün piyasası derhal açılmalı ve tütün bedelleri peşin ödenmelidir. ANAP Hü
kümetleri döneminde, hiçbir zaman tütün fiyatlarının açıklanması bu kadar geciktirilmemiş-
tir. Tekel nerededir? 

Kredi faizleri düşürülmelidir, kredi limitleri de artırılmalıdır. 
Piyasaya girmemekte direnen tüccarın piyasaya girmesi ve tütünün değerini düşürmeden, 

mahkemelere düşmeden ödeme yapması sağlanmalıdır. Aksi halde, geçen yıl tüccara tütün ve
ren üreticinin başına aynı dertlerin gelmemesinin tedbirleri de .alınmalıdır. 

Ödemeyi geciktiren tüccarın belgesi iptal edilebilmelidir. 
Gerek Tekelce, gerek tüccar tarafından alman tütün bedelinin ödenmesinin gecikmesi ha

linde ise, cezaî faiz ve tazminat ödenmesi sağlanmalıdır. 
Her yıl aynı sahnelerin ve üzüntülerin yaşanmaması için bir tütün politikası artık belirlen

melidir. Üreticiyi mağdur etmeyecek tedbirler ise süratle getirilmelidir. 
Bu yıl tütün üreticisinin mağdur edilmemesi için piyasayı büyük bir hassasiyetle takip ederek, 

muhalefet görevimizi yapacağımızı; ikazlarımıza rağmen üreticimiz mağdur edilirse, iki elimiz 
Hükümetin ve ilgililerin yakasında olarak hakkın takipçisi olacağımızı; üreticimizi yalnız bı
rakmayacağımızı bir kere daha arz ve beyan eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Bana söz verdiği için Sayın Başkana da teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saydam. 

2 —• Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün, Ankara Milletvekili H. Uluç 
Gürkan'ın, "Kopenhag'la yapılan Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konferansı Delegasyon Baş
kanları Toplantısında Bosna Hersek konusunda alman kararlara" ilişkin gündem dışı konuş
masına cevabı (Devam) 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Uluç Gürkan'ın yapmış bulunduğu gündem dışı 
konuşmaya Hükümet adına cevap vermek üzere Başbakan Vekili Sayın İnönü'yü kürsüye da
vet ediyorum. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Tütün konusunda cevap yok mu sayın Başkan? 
Tütün konusunda da cevap bekliyoruz. 

BAŞKAN — Tütün konusunda da var efendim. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (tzmir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Başkanvekili Sayın 
Uluç Gürkan'ın yaptığı konuşmaya teşekkür etmek için söz aldım. Hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın Gürkan ve Sayın Küçükel, katılmış oldukları AGÎK Parlamenter Asamblesi Daimî 
Komitesinin Kopenhag'taki toplantısında, Bosna-Hersek konusunda önemli uyana bir karar 
alınmasına yol açmışlardır. Kendilerine teşekkür ediyorum, gayretlerini kutluyorum. 

Bu karar -biraz evvel kendisi de açıkladı- durumu iyi anlatan, sorumluları meydana çıka
ran ve hiç şüphesiz dünya kamuoyunu, dünyanın güçlerini harekete geçirmeye çağıran güzel 
bir karar. 

Kararın kendi başına yaptırım gücü yok; ama, bir önemli kuruluşun bu olaya bakışını ser
gilediği için ve birçok kuruluşu da -yani hitap ettiği herkesi- duruma müdahaleye çağırdığı için, 
başka forumlarda ve başka karar organlarında ele alındığı zaman yararlı kullanılabilecek bir 
karardır. Onun için de kendilerine teşekkür ediyorum. 

Hükümet olarak, bu kararı, elimize geçecek fırsatlarda, forumlarda, karar alabilecek or
ganlarda aynı şekilde kullanmak için gayret göstereceğimizden kuşkunuz olmasın; her zaman 
yaptığımız gibi, bu kararı da en iyi şekilde değerlendireceğiz. 

Bir konuyu da belirtmek istiyorum : Mevcut AGÎK hükümlerine göre, AGİK içinde ola
ğanüstü durum nedeniyle olağanüstü durum mekanizması işletilerek toplantıya çağrılabilecek 
organ, Konsey değil yada Bakanlar Konseyi değil, Konseyin temsilcisi olarak Kıdemli Memur
lar komitesidir. Kıdemli Memurlar komitesi, Bosna-Hersek konusunda geçmişte birçok kez ola
ğanüstü toplantıya çağrılmıştı ve her toplantısında da biz, Hükümet olarak, Bosna-Hersek ko
nusuna daha etkin müdahale davasını savunduk. 

Şimdi, önümüzdeki olağan toplantı 2 Şubatta yapılacak. Toplantıya çağırmanızdan sonra 
normal olarak bir hafta kadar süre gerekiyor; dolayısıyla, 2 Şubatta toplantıda bu konunun 
gündemde olduğu meydanda. 

Orada - tabiî, elimize fırsat geçerse, daha evvel başka yerde- bu konuyu en iyi şekilde sa
vunarak, etkin bir. mücadeleyi bir an evvel gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. 

Bunu söylemek istedim; milletvekillerimizi tekrar kutluyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnönü. 

3. — Maliye ve Gümrük Bakanı Sümer Oral'm Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, "Eğe 
Bölgesindeki tütün üreticilerinin sorunları'"na ilişkin gündem dışı konuşmasına cevabı (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Saydam'ın, tütün konusundaki gündem dışı konuşmasına Hükümet 
adına cevap vermek üzere Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
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MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Manisa Milletvekili Faruk Saydam, biraz önce gündem dışı yaptığı konuşmada 
piyasa çalışmaları halen devam etmekte olan Ege Ekici Tütün Piyasası hakkında görüşlerini 
ve seçim bölgesinde dolaştıkları sırada elde ettikleri izlenimleri ve kendisine intikal eden bazı 
müracaatları dile getirdiler. 

Her şeyden önce, tütün bölgesinin bir milletvekili olarak meseleye gösterdiği hassasiyet, 
gerçekten beni de memnun etti; ama, değerlendirmelerini de aynı hassasiyet içerisinde götür-
seydi, gerçekten memnuniyetim daha fazla olacaktı. Çünkü, söylediklerinin bir bölümü, ger
çekten, uygulamayla ve gerçekle çok büyük farklılıklar ifade ediyor. 

Şimdi, her şeyden önce bir genel değerlendirme yapmamız lazım. Bu sene tütün rekoltesi, 
geçen seneki rekolteden Türkiye genelinde yüzde 33 civarında fazladır. Geçen sene 240 bin ton 
civarında olan rekolte, bu sene 320 bin ton civarındadır. 

NE VŞAT ÖZER (Muğla) —Türkiye genelinde mi?... -
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Türkiye genelinde de

diğime göre, herhalde Türkiye genelindedir. Yani, onu ifade edebilmek için başka bir şey yok. 
Türkiye genelinde, dedim, 

Şimdi, Ege Bölgesinde geçen sene 130 bin ton civarında tütün rekoltesi vardı, yüzde 40'a 
yakın bir artışla bu sene 180 bin ton icivarında tütün beklenmektedir. Tabiî ki, tespit işlemleri
ne önce Tekel idaresi tarafından 1 Kasım 1991 tarihinde başlandı ve aralık sonunda Tekelin 
tespitleri tamamen bitti. 

Bu tespitler yapılırken, biz, geçen seneden farklı olarak, bu sene, eksperlerin tespitinden 
sonra, tespit işlemi bittikten sonra, üretici eğer gidip Tekel idaresinden tütününün tespit neti
cesini, yani randımanını A gradı, B gradı, ve kapasının ne kadar olduğunu öğrenebilsin diye 
yeni bir uygulamaya geçtik. Çünkü, geçen yıllarda bu randıman üreticiye bildirilmiyordu, üre
ticinin bir kısmı gidip öğreniyordu; Tekelle teması olan veya oradan öğrenebilen öğreniyordu, 
bir kısmı da öğrenemiyordu, böylece bir farklılık yaratılıyordu. Bunu da sağladık, bundan do
layı da bölgeden çok güzel sesler geldi, teşekkürler geldi; ama, Sayın Faruk Saydam arkadaşı
mız bundan hiç bahsetmedi! Yani, piyasayla ilgili cımbızla çekilmiş üç-beş örnek verdi; onun 
dışında, lehte olanları hiç söylemedi. Halbuki, objektif olarak lehteyi de, aleyhteyi de söylesey
di, daha düzgün bir tespit yapılmış olurdu. -

FARUK SAYDAM (Manisa) — Ama, biz muhalefetiz Sayın Bakan... 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Şimdi, tüccar tespit iş

lemlerine geç başladı. Başlayabilir, zorla başlatamazsınız; ancak, şubat ayına kadar veya şuba
tın lO'una kadar tespitlerini bitireceklerini bize geldiler, resmen ifade ettiler ve biz, geçen sene 
olduğu gibi, bu sene de piyasayı anında, günü gününe izledik. Ayrıca şunu da söyledim : 'Şi
kâyeti olan üretici, bize, açık açık bu şikâyetini iletebilir." Bunu da takip ettik. 

Değerli arkadaşım, bazı yerlerde kalitenin düşük tespit edildiğini ve bununda haklı şikâ
yetlere sebebiyet verdiğini söyledi. Olabilir; bu, ilk defa rastlanılan bir şey değildir. Sonunda, 
eğer biz randımanı bildirmesek, üretici bunu bilmeyecekti, ancak ürününü Tekele teslim ettiği 
zaman öğrenecekti. O zaman da, "Benim tütünüm daha fazla değer etmeliydi" dediği durum
lar vardır. Şimdi bizim yeni getirdiğimiz uygulamayla önceden, yani malını Tekele teslim etme
den randımanı öğrendiği için, "Benim tütünümün değeri daha yüksek olması lazım" diye bazı 
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itirazlar olmuştur ve biz buna da kulak kapamadık, bunlarla da ilgilendik. Sayın Saydam'in 
burada dile getirdiği Gördes'teki olayla aynı gün ilgilendim; Genel Müdür Yardımcısını gön
derdim, eksperleri gönderdim, birtakım tespitler yapıldı ve şimdi kanuna göre de gereği yapıl
maktadır. 

Sayın Saydam, biz Manisa'daki piyasayı Ankara'da açan bir zihniyetin mensupları deği
liz. Sizin zamanınızda tütün piyasası Ankara'da memurlar tarafından açıldı... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Bir şey değiştirmez. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Geçen sene piyasayı 

bizzat gidip yerinde açtık... 
FARUK SAYDAM (Manisa) — Netice önemli. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Şimdi tespitler yapılı

yor, gecikmiş hiçbir şey yok, piyasa yürüyor. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Tüccar randıman ilanına kadar ortada yok. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Biz fiyat vermedik ki 

fiyatla ilgili konuşuyorsunuz, şudur budur diye... Piyasanın açılması da gecikmiş değildir. Yal
nız dikkatimi çeken bir şey oldu, siz dediniz ki : "Anavatan iktidarları döneminde piyasanın 
açılması hiç bu kadar gecikmemişti" Siz, tahmin ediyorum iktidar dönemlerinizi biliyorsu
nuzdur, 1989 yılında siz iktidarda idiniz değil mi?.. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Bir defa vardı. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Evet, 1989 yılında pi

yasa 12 Şubat tarihinde açılmıştı. Herhalde bugün 12 Şubatı geçtik diye bir iddiada buluna
mazsınız. . 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sekiz senede bir defa! 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Demek ki, siz "Bizim 

dönemimizde bu kadar gecikmedi" dediğinize göre, sizin 12 Şubat tarihinin 19 Ocaktan daha 
erken bir tarih olduğunu ispatlamanız lazım; o zaman sözünüz belki doğru olabilir. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sekiz senede bir defa! 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Efendim, bir defa ol

muştur, iki defa olmuştur demedi, "yoktur" dedi; ben gayet dikkatli izledim... 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Muhalefet o, o kadar olacak. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Geçen seneki piyasa

dan bahsettiniz. Geçen seneki piyaysa hakkında gelip burada söylediklerinizi ifade edebilmek 
için üreticinin arasında hiç dolaşmamış olmanız lazım. Bir kere, tütünün maliyetiyle fiyat ara
sındaki ilişki, rakamlar söylediğiniz gibi değildir. Maliyetin altında hiçbir fiyat vaki değil, hiç
bir gratında değil. Hepsinde ortalama maliyet geçen senenin üzerindedir; ama gidip bir tücca
rın verdiği fiyatı baz alamazsınız... Yani tüccür ayrıdır, devlet ayrıdır; ama tüccar ve devletin 
ortalama fiyatı maliyetin fevkalade üstündedir. 

Ayrıca, geçen sene piyasada siz de bulundunuz, Ege'de olsun, Karadeniz'de olsun, Mar
mara'da olsun, biz fiyatı açıkladığımız zaman, üretici, kasketini havaya atmıştır, yıllarca bu 
fiyatı görmemiştir üretici. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, tam olarak bir piyasa açtık; o piyasanın sonunda da tütün üreticisi 
altın devrini yaşamıştır. Şimdi ikinci piyasaya geliyoruz, niye telaş ediyorsunuz; bir bitirelim 
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bakalım. Geçen seneki uygulamamız ortada; yani, endişe edecek bir durum yoktur. Efendim, 
aman alın terinin, el emeğinin karşılığını verin demeye gerek yoyktür. Keşke siz bunları kendi 
döneminizde yapsaydınız. Çiftçinin reel gelirinin sekiz senede nereye indiğini isterseniz gelip 
burada rakamlarla karşılaştıralım... 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Bizim beyanımız değil, Ziraat Odalarının beyanı, söyle
diklerimiz. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Sizi dinleyince, biraz 
günah çıkarıyorsunuz; sekiz senede çiftçiye verdiğiniz sıkıntının etkisiyle burada konuşuyorsu
nuz gibi geldi. Biz, geçen sene tütün üreticisine altın devrini yaşattık. 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Biz değil, üreticiler söylüyor. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Ben bir ay evvel Gör

des'te idini, gidiniz Manisa'da, Gördes'te sorunuz, belki bilirsiniz, Gördes çiftçisiyle o Sinema 
Meydanında ve sinema salonunda oturduk konuştuk. Hepsi fevkalade memnun, Hükümetle
rine teşekkür ediyorlar. Bu seneki piyasanın da gene geçen seneki piyasayı aratmayacak düzey
de olması için temennide bulunuyorlar. Biz, bir şikâyetle karşılaşmadık. 

FARUK SAYDAM (Manisa) — Bizim şikâyetimiz değil, üreticinin ve ziraat odalarının be
yanı efendim. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Devamla) — Ama siz, öyle sanıyo
rum ki, kendi uygulamalarınıza bir emsal çıkarmak istiyorsunuz; ama biz orada size emsal ver
meyeceğiz. Biz tütün çiftçisinin bütün çiftçilerin alın terinin ve et emeğinin karşılığını verece
ğiz. Hiç endişe etmeyin; ama bizim güzel politikalarımızdan da rahatsız olmayın. Aksi takdir
de rahat oturamazsınız. Çiftçi, bizim politikalarımızdan fevkalade memnundur ye gene şapka
sını havaya atacağı tütün piyasalarını yaşayacaktır. ( • 

Hükümet olurken söylediğimiz gibi, biz, çiftçinin, köylünün alın terinin ve el emeğinin 
karşılığını vermek niyetiyle iktidara geldik ve üreticiye ve çiftçiye verilen sübvansiyonun veya 
yardımın enflasyona sebep olduğuna da inanan zihniyette değiliz. Yalnız, Türkiye'deki tütün 
üretiminin bir planlamasının yapılmasının gereğine de inanıyoruz; o da, tütün çiftçisinin men
faati için, uzun vadeli menfaati için... 

Ege ekici tütün piyasasının, Egeli çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor; değerli 
arkadaşıma da, bu konuya gösterdiği hassasiyetten dolayı tekrar teşekkür ediyorum. 

Yüce Millet Meclisini ve değerli milletvekili arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum (Alkışlar) 
BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
FARUK SAYDAM (Manisa) - - Biz de beyanlarınızı teminat kabul ediyoruz Sayın Bakan. 
4. — Tokat Milletvekili İbrahim Kumaş'ın, Irak Harekâtı, Birleşmiş Milletlerin aldığı ba

zı kararlar ve Türkiye'nin görevlerine ilişkin gündem dışı konuşması 
BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı yapmak üzere, Irak Harekâtı ve Türkiye'nin 

görevi konusunda, Tokat Milletvekili Sayın İbrahim Kumaş; buyurun efendim. 
İBRAHİM KUMAŞ (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi, Millet Parti

si ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 
Değerli milletvekilleri, bütün Müslümanların Miraç Kandilini kutlar; bu gecenin, bütün 

insanlık için kan ve gözyaşından arınmış, zulmün sona erdiği, aydınlık bir dünya karulmasına 
vesile olmasını dilerim. 
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Çığ felaketinde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize, Allah'tan rahmet, kalanlara sabır ni
yaz ederim. 

Değerli milletvekilleri, Irak Harekâtı Birleşmiş Milletler kararı netecesinde başlatılmıştır; 
yalnız, Birleşmiş Milletler Kararlarının, Güvenlik Konseyi kararlarının, tartışmasız kabul edi
lebilir olduğunu ifade etmek mümkün değildir.. Eğer, Birleşmiş Milletler kararlarını kabul edecek 
olursak, Kıbrıs için aldığı kararı da kabul etmemiz gerekir. Ben, bu Meclisin, Kıbrıs konusuyla 
ilgili olarak Birleşmiş Milletlerin almış olduğu kararı protesto etmesini, daha önce istemiştim. 

Değerli milletvekilleri, bugün dünyamızda, sözde, barışı sağlamak ve haksızlıkları önle-' 
mek için kurulmuş bulunan Birleşmiş Milletler, güçlüler lehinde kararlar almakta ve uygula
maktadır. 

Birleşmiş Milletlerin almış olduğu kararların çoğu tartışılır. Bu konuyla ilgili olarak pek 
çok örnek vermek mümkündür. Bunun için sadece iki uygulamanın mukayesesini yapmak ye
terlidir. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin gözleri önünde Bosna-Hersek'te, 20 nci 
asırda, geçmişteki zulümleri aratan, insan olanların vicdanlarını sızlatan bir katliam, soykı
rım, vahşet, Sırp zalimleri tarafından devam ettirilmektedir ve bu zulme, bu katliama, maale
sef, Amerikalılar da, Avrupalılar da ortaktır. Orada bir insanlık dramı yaşanmaktadır; bu sa
dece müslüman katliamı değil bir insanlık katliamıdır. Orada, insan olanların vicdanlarını sız
latacak katliam devam ettirilmektedir. 

Birleşmiş Milletler, bu durumda, ne karar almıştır arkadaşlar?.. Birleşmiş Milletler, 30 gün 
mühlet biçiyor,'30 gün katliamınıza devam edin, diyor. 

Bu katliamın devamına hiçbir insan, hiçbir millet hiçbir topluluk, vicdan sahibi olan hiç
bir topluluk müsamaha gösteremez. 

Peki, bunun karşısında Türk Hükümeti, dünya kamuoyunu, insanlık âlemini, İslam âle
mini, Türk Cumhuriyetlerini yeteri kadar uyandırdı mı; bu ülkelerin de yeleri kadar bu davaya 
sahip olması için çalıştı mı, çaba sarf etti mi? Maalesef... Yalnız şunu ifade edeyim : Irak Baş
kanı Saddam Hüseyin, Amerika ve müttefikleri tarafından şamar oğlanı olarak kullanılmak
tadır. Bana göre, Saddam'ı, Amerika ve müttefikleri iktidarda tutmaktadırlar. Niçin iktidarda 
tutmaktadırlar? Saddam'ı iktidardan etmeye güçleri yetmiyor mu?.. Maalesef, Saddam bir şa
mar oğlunıdır. Amerika ve müttefikleri, Saddam iktidardan gidinceye kadar buna benzer ha
reketler yapacaklarını ifade etmektedirler. Saddamı Ortadoğu ve İslam ülkelerinin imkânlarını 
ele geçirmek, Ortadoğu'ya yerleşmek ve Ortadoğu ve İslam ülkelerine gözdağı vermek, sindir
mek için kullanmaktadırlar. Bu yaptıklarını da, CNN Televizyonu vasıtasıyla bütün dünya ül
kelerine yayın yaparak duyurmakta, bütün dünyaya gözdağı vermektedirler. 

Maalesef, üzülerek ifade edeyim ki, TRT televizyonu ve Türkiye'deki özel televizyonlar 
da CNN yayınını naklen Türk kamuoyuna yansıtmaktadır. Bunu da, yanlış olarak telakki edi
yorum. Acaba, CNN yayınlarının doğruluğuna, dürüstlüğüne inanmak mümkün müdür? CNN, 
tarafsız yayın yapmakta mıdır? CNN vasıtasıyla, hem Türkiye kamuoyuna hem dünya ülkele
rine, Amerika ve müttefiklerinin neler yapabileceğini ifade etmektedirler. 

Değerli arkadaşlar, Türk Hükümeti, gerçekten, gücünü, Türkiye'nin imkânlarını kullana
bilseydi, bu bir imkândı. Amerika ve müttefiklerine İkinci Irak Harekâtını yaptırmayabilirdi 
ve derdi ki, 'Sayın Amerika, Fransa, İngiltere, siz böyle bir harekâta girişiyorsunuz; ama acaba 
Fransa kamuoyu, Amerika kamuoyu ne düşünüyor? Bir tarafta, Bosna-Hersek'te insanlar 
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katledilirken, müdahale etmiyorsunuz; ama, şu an Irak, fazla bir şey yapmamasına rağmen, 
hemen müdahale ediyorsunuz. Buna hangi haklı gerekçeleri gösterebilirsiniz?" 

Değerli arkadaşlar, bugün TRT televizyonu ve özel televizyonlar ve CNN, Sırpların Bosna-
Hersek'te yapmış olduğu katliamı, günü gününe, saati saatine dünya kamuoyuna naklen ya
yınlamış olsa, insanlık alemi uyanır ve Bosna-Hersek'teki olaylar da durdurulur. Maalesef, dün
yada taraflı bir zulüm devam ettirilmektedir. ' 

Değerli arkadaşlar, bugün Amerika Birleşik Devletleri, Batı, belli bir güce sahip olabilir, 
doğrudur, güçlü olabilirler, bu da; ama bu güçlerini bir zulüm vasıtası olarak kullanmamalı
dırlar. Bir zamanlar biz de dünyaya nizam verdik. Osmanlı Devletiyle... Osmanlı Devletinin 
tarihinde zulüm yoktur. Hiçbir tarihçi bunu yazamaz. .Lehistanlıllar atasözü haline getirmiş
lerdi, "VistüPde Türk atları sulandıkça, Lehli rahattır" diyorlardı. 

Dün Bulgaristan'daki kardeşlerimize zulmeden Bulgaristan, bir dilekçeyle yarım saat içinde 
Osmanlı Devletine katılmıştır. 

İstanbul'un fethinde Bizanslılar ikiye ayrılmışlardır; Bizans halkı "Bizans'ta Papa külahı 
görmektense, Osmanlı sarığı görmeyi tercih ederiz" demişlerdi. 

Osmanlı'nın tarihi, insanlık âlemi için bir şeref sayfasıdır. 
Ben, amerikalıların da, Batılıların da, elinde güç bulunduranların da, bu gibi olaylar se

bebiyle dünya tarihine kara bir leke olarak, bir zulüm devleti olarak geçmesini istemiyorum. 
Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakanın Bush'Ia görüşmesi, maalesef Türkiye televizyonla

rında, sanki çok önemli meseleymiş gibi gösteriliyor. 
Çok Önemli bir mesele}.. 
Sayın özal görüşebiliyordu, Sayın Demirel ise şimdiye kadar görüşememiş, bir fırsat ol

muş ve bu vesileyle görüşmüş!.. Ne kadar hazin,bir tablo... • 
Değerli milletvekilleri, aslında, ben bu konuşmayı daha erken, sıcağı sıcağına yapmak için 

geçen hafta Başkanlığa talepte bulundum; ama konuşma imkânı bulamadım. Konu, bugün 
gündeme geldi, partiler görüşlerini ifade ettiler; ama Hükümetin bu konuda yaptığı açıklama
ların da yeterli olmadığını gördüm. 

Aslında, Irak ve Bösna-Hersek olayları Mecliste, bütün partilerin fikirlerinin alındığı giz
li bir oturumda görüşülmelidir ve biz, bu oturumda, Bosna-Hersek'le ilgili, Ortadoğu'yla ilgi
li, Irak'la ilgili görüşlerimizi ve Millet Partisi olarak çözüm önerilerimizi ifade etme imkânını 
bulabileceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Kumaş, toparlayabilecek misiniz? 
ÎBRAHÎM KUMAŞ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, biz, Türk Hükümeti olarak, dünya kamuoyunu uyandırmahyız, ame

rikan kamuoyunun vicdanlarını uyandırmahyız. Bu davalar, bu meseleler dünya kamuoyunun 
vicdanlarında kabul edilir hale gelmelidir, İslam ülkeleri tarafından kabul edilir hale gelmeli
dir, Türk devletleri tarafından kabul edilir hale gelmelidir; bu da, bizim çalışmamıza bağlıdır. 
Bunu yaptığımız takdirde, bütün meselelerimizi dünya platformunda çok rahatlıkla savunma 
imkânlarımız doğar; bunu yapmadığımız takdirde, maalesef, yalnız kalırız. 

Değerli milletvekilleri, dünya üzerindeki olumsuzlukların, yanlışlıkların, zulmün durması 
dileğiyle hepinizi saygıyla selamlarım. 
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Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumaş 
Bu suretle gündem dışı konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Suriye'ye gidecek olan Başbakan Süleyman DemireVin dönüşüne kadar, Başbakan

lığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal inönü'nün vekillik etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/787) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" bölümünde Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ikili ve bölgesel konularda görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ocak 1993 tarihinde Suri

ye'ye gidecek olan Başbakan Süleyman Demirel'in dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. ' 

2. — Suriye'ye gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/786) 

BAŞKAN — Diğer Tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İkili ve bölgesel konularda görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ocak 1993 tarihinde Suri

ye'ye gidecek olan Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın dönüşüne kadar; Devlet Balcanlıgına, Devlet 
Bakanı Ömer'Barutçu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım'. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Suriye'ye gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne iliş
kin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/785) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : ' . * 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İkili ve bölgesel konularda görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ocak 1993 tarihinde Suri

ye'ye gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
.Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
• ' Cumhurbaşkanı 
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ı BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. —Suriye'ye gidecek olan Dışişleri Bakam Hikmet Çetin'in dönilşüne kadar, Dışişleri 
Bakanlığına, Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/784) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tkili ve bölgesel konularda görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ocak 1993 tarihinde Suri

ye'ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, 
Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut özal 
* Cumhurbaşkanı , 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. —Suriye'ye gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin dönüşüne 
kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Tansu Çiller'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/783) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum j 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ikili ve bölgesel konularda görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Ocak 1993 tarihinde Suri

ye'ye gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin dönüşüne kadar; Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığına Devlet Bakanı Tansu Çiller'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. —Mısır Arap Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun 'un dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/782) 

BAŞKAN — diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
islam işleri Yüksek Konseyi Beşinci Toplantısına katılmak üzere, 17 Ocak 1993 tarihinde 

Mısır Arap Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

; Turgut Özal 
- Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan'in, TBMM Başkanlık Divanı Kâtip 
Üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/121) 
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanından istifa tezkeresi vardır; 
okutuyorum : v 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliğinden ayrılıyorum. 
Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Cemal öztaylan 
Balıkesir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

8. — Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep ve sürelerle izin verilmesine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/788) 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin

li sayılmaları, Başkanlık Divanının 17.1.1993 tarihli toplantısında uygun görülmüştür. 
Genel Kurulun onayına sunulur. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 

Ankara Milletvekili Mustafa Dursun Yangın, Hastalığı nedeniyle 19.11.1992 tarihinden ge
çerli olmak üzere 25 gün, ' , . 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, hastalığı nedeniyle 3.12.1992 tarihinden geçerli olmak 
üzere 21 gün, 

İstanbul Milletvekili Cem Kozlu, hastalığı nedeniyle 10.11.1992 tarihinden geçerli olmak 
üzere 46 gün, , 

Konya Milletvekili Abit Kıvrak, hastalığı nedeniyle 3.12.1992 tarihinden geçerli olmak üzere 
21 gün. 

BAŞKAN — Şimdi ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım : 
"Ankara Milletvekili Mustafa Dursun Yangın, hastalığı nedeniyle 19.11.1992 tarihinden 

geçerli olmak üzere 25 gün," 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, hastalığı nedeniyle 3.12.1992 tarihinden geçerli ol

mak üzere 21 gün," 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
"İstanbul Milletvekili Cem Kozlu, hastalığı nedeniyle 10.11.1992 tarihinden geçerli olmak 

üzere 46 gün," 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...-Kabul edilmiştir. 
"Konya Milletvekili Abit Kıvrak, hastalığı nedeniyle 3,12.1992 tarihinden geçerli olmak 

üzere 21 gün." 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 359 — 



T.B.M.M. B : 56 19 . 1 . 1993 0 : 1 

V. — ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
l— Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına; 19.1.1993 Salı ve 20.1.1993 Çarşamba 

günkü birleşimlerde sözlü soruların görüşülmemesine; Genel Kurul çalışmalarının 20.1,1993 Çar
şamba günü 14.00-21.00, 21.1.1993 Perşembe günü 15.00-20.00 saatleri arasında yapılmasına; 
19.1.1993 Salı günkü birleşimin çalışma süresine ve (10/38), (10/43), (10/44), (10/46) esas nu
maralı Meclis araştırması önergelerinin görüşmelerinin birlikte yapılmasına ve görüşme günü
ne ilişkin Danışma Kurulu öneresi 

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

Danışma Kurulu önerisi , 
Danışma Kurulunun 19.1.1993 Salı günü yaptığı toîantıda aşağıdaki önerilerin Genel ku

rulun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Güneş Müftüoğlu Mustafa Kalemli 
SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

Aydın Güven Gürkan Oğuzhan Asiltürk 
CHP Grubu Başkanvekili 

Uluç Gürkan 
Öneriler : ' • • - . ' 
1. Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmı

nın 18 inci sırasında yer alan 19S sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmının 12 nci sırasına, 14 
üncü sırasında yer alan 139 sıra sayılı kanun tasarısının 13 üncü sırasına, 16 ncı sırasında yer 
atan 222 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü sırasına, 20 nci sırasında yer alan 105 sıra sayılı 
kanun tasarısının 15 inci sırasına, 53 üncü sırasında yer alan 134 sıra sayılı Kanun teklifinin 
16 ncı sırasına, 19 uncu sırasında yer alan 148 sıra sayılı Kanun Teklifinin 17 nci sırasına, 121 
inci sırasında yer alan 233 sıra sayılı Kanun Tasarısının 18 inci sırasına, 106 ncı sırasında yer 
alan 201 sıra sayılı Kanun Tasarısının 19 uncu sırasına alınması ve diğer tasarı ve tekliflerin 
sıralarının buna göre teselsül ettirilmesi; Genel kurulun 19.1.1993 Salı ve 20.1.1993 Çarşamba 
günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesi; Genel Kurul çalışmalarının 20.1.1993 Çar
şamba günü 14.00-21.00 saatleri, 21.İ.1993 Perşembe günü 15.00-20.00 saatleri arasında yapıl
ması; Genel Kurulun 19.1.1993 Salı günkü birleşiminde görüşmeleri yapılacak olan Çernobil 
Faciası konusundaki Meclis araştırması önergelerinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar 
çalışma süresinin uzatılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer öneriyi okutuyorum : 
2. Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" 

kısmının 29 uncu sırasında yer alan (10/38), 34 üncü sırasında yer alan (10/43), 35 inci sırasında 
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yer alan (10/44) ve 37 nci sırasında yer alan (10/46) esas numaralı Maden Ocakları Konusun
daki Meclis araştırması önergelerinin görüşmelerinin birlikte ve Genel Kurulun 2 Şubat 1993 
Salı günkü birleşiminde diğer işlerden önce yapılması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Danışma Kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair 
öngörüşmeler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 12 arkadaşının, Çernobil faciasının Türki

ye'deki etkilerini araştırmak ve halkı aydınlatmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/77) ' • . 

2. — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili 
Aydın Güven Gürkan ve İstanbul MilletvekiliErcan Karakaş'm, Çernobil faciasıyla ilgili ger
çeklerin ve sorumlularının ortaya çıkarılması ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

3. — Ordu Milletvekili Refaiddin Şahin ve 24 arkadaşının, Çernobil Faciasının Türkiye'
deki etkilerini araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

4. '—• Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, Çernobil faciasının verdiği za
rarların tespiti ve giderilmesi için alınacak önlemleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84). 

BAŞKAN — Genel Kurulun, 12.1.1993 tarihli 53 üncü Birleşiminde alınan karar gereğin
ce, 70 inci sıradaki, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 12 arkadaşının, Çernobil Faciası
nın Türkiye'deki etkilerini araştırmak ve halkraydınlatmak; 71 inci sıradaki, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekilleri tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve İs
tanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Çernobil Faciasıyla ilgili gerçeklerin ve sorumlularının 
ortaya çıkarılması ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek; 75 inci sıradaki, Ordu Milletveki
li Refaiddin Şahin ve 24 arkadaşının, Çernobil Faciasının Türkiye'deki etkilerini araştırmak 
ve 77 nci sıradaki, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, Çernobil Faciasının 
verdiği zararların tespiti ve giderilmesi için alınacak önlemleri belirlemek amacıyla, Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergelerinin birlikte yapılacak görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Meclis araştırması önergelerini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği gibi, Çernobil Nükleer Santralının bir ünitesinde 26.4.1986 günü bir facia yaşan

mış, kaza sonucu çevreye çok yoğun radyoaktif sızıntı olmuştur. Oluşan radyoaktif izotoplarla 
yüklü bulutlar, rüzgârla çevre ülkelere yayılmış, yağmurla oluşan serpinti ile birçok ülke rad
yoaktif kirlenmeye maruz kalmıştır. • » 

1 Mayıs 1986'da SSCB Büyükelçisi Dışişlerimize kaza ile ilgili ayrıntılı bilgi vermiş; Dün
ya Sağlık örgütü, Türkiye'nin 29-30 Nisan'da radyasyon bulutu etkisi altına girdiğini saptamıştır. 

— 361 — 



T.B.M.M. B : 56 19 . 1 . 1993 O : 1 

Olaydan sonra kazadan etkilenen tüm ülkeler, çocuklarını, halklarını radyasyondan koru
yacak bir dizi önlemi anında almışlar, birçoğu anında süt, taze meyve ve sebze satışlarını don
durmuş, denetim altına almıştır. 

Bizde ise, zamanın Hükümeti, inanılmaz bir sorumsuzluk, ihmal, umursamazlık tavrı ser
gileyerek, gerçekleri halkdan gizlemiş, koruyucu önlemler almamış; halkı, tehlikenin boyutları 
ve radyasyondan korunmanın yöntemleri konularında uyarmamıştır. İnsanlarımız, uzun süre 
aldatılmış, yanlış bilgilendirme ile kendi kendilerini korumaları caydırılmış, engellenmiştir. 

Türkiye serpintiden etkilendikten sonra, gerçekleri, dış basından, maalesef, öğrenmiştir. 
AET, 30.5.1986 gün ve 1707 sayılı kararı ile 1 kg'da 600 bekerelin üzerinde radyasyon taşı

yan gıda maddelerinin kullanımı ve ticaretini yasaklamıştır. 
Hükümetimiz ise, inanılmaz bir ihmalkârlıkla konuyu geçiştirmeye çalışmış, 9.7.1986'da dış 
ülkelere 600 bekerel radyasyon sınırına uyacağı güvencesini verdiği halde bu güvenceyi ve bilgi
yi halkından esirgemiştin 

Ülkemizde tehlike olmadığı ilan edilirken, 9 Mayısta S. Arabistan, 14 Mayısta Avusturya, 
aşırı radyasyon nedeniyle Türikye'den gıda alımını durdurmuştur. 23 Kasımda 40 ton ihraç fın
dığın 1 264 bekerel radyasyon içermesi nedeniyle Almanya tarafından iade edilmiş, 29 Kasım 
1986 da ise, Hollanda Sağlık Bakanı, Türk çayında 35 000 bekerel radyasyon olduğunu resmen 
bildirmiştir. Hükümet suçluluk kompleksi içinde halkdan gerçekleri saklamaya devam etmiş; 
Sayın Aral, 3 Aralıkta "Çaydaki radyasyonun zararsız olduğunu" belirtmiştir. 

Buna rağmen, 13 Aralık'da Kıbrıs Cumhuriyeti, 18 Aralıkta ise, B. Almanya ve İsviçre, 
Türkiye'den çay, fındık, tütün ithalatını yasaklamıştır. 19 Aralık'da ise Sayın Aral, yüksek rad
yasyonlu 1 nci sürgün çayın 2 nci ve 3 üncü sürgün çay ile harmanlanarak iç piyasaya sürüldü
ğünü inanılmaz bir pervasızlıkla kamu oyuna açıklarken, ertesi gün uzmanlar, 40 000 bekerel 
düzeyinde radyasyon içeren 10 000 ton 1986 yılı 1 nci sürgün çayın imha edilmesini istemişlerdir. 

Şimdi, dönemin Bakanı Sayın Aral ikrarda bulunmaktadır. "Türk halkı için çok üzgü
nüm, radyasyonla ilgili herkesin Türk halkına borcu var" demektedir. Hükümetin zamanında 
görev yapmadığı belirtmektedir. Sayın Bakanın bu konudaki değerlendirmeleri, 18 Aralık 1992 
tarihli Milliyet ve takip eden günlerin diğer gazetelerinde yer almıştır. Her gün gazetelerde lö
semi ve diğer kanser hastalıklarında korkutucu düzeyde artış olduğuna ilişkin haberler yer al
maktadır. Doğu Karadeniz'de, özellikle Rize ve Trabzon'da.radyasyondan kaynaklanan ölüm
cül hastalıklar görüldüğü belirtilmektedir. 

Halkımızın da gerçekleri öğrenme hakkı vardır. Çernobil kazası nedeniyle Türkiye'nin hangi 
bölgelerinin hangi ölçülerde radyasyon etkisi altında kaldığı, radyasyon etkisi nedeniyle ço
cuklarımızın, halkımızın başta, lösemi ve kanserin diğer türleri olmak üzere, hastalığa yakala
nıp yakalanmadığı, bundan sonra bu nedenle hastalanma riskinin ne düzeyde olduğu, zama
nın hükümetinin bu konularda görevlerini hangi ölçülerde ihmal ettiği, görevlerini ihmal ne
deniyle Türkiye'de yaşayan insanların sağlığına hangi ölçülerde zarar verdiği, halkımızın ölümcül 
hastalıklara yakalanma riskini hangi ölçülerde artırdığı konularında, gerçekleri tam olarak Türk
iye kamuoyunun, halkımızın ve parlamentomuzun acilen öğrenmesinde ulusal yarar görmekteyiz. 

Bu amaçla, bunu sağlamak için, TBMM İçtüzüğünün 102 nci maddesi gereğince, konu 
hakkında Meclis araştırması açılmasını talep ve arz ediyoruz. Saygılarımızla. 

1 Algan Hacaloğlu 
(İstanbul) 

ve arkadaşları 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
SSCB'de 1986 Nisan ayında, kamuoyunda "Çernobil Faciası" olarak bilinen Çernobil Nük

leer Enerji Santralında meydana gelen patlama ve yangın sonucu; başta Rusya, Ukrayna ve 
Beyaz Rusya olmak üzere, birçok komşu ülke bunun korkunç etkisinden zarar görmüşlerdi. 

Bu insanlık felaketinin ardından, felaket bölgesine komşu ülke olarak Türkiye'de, gazete
lerde çıkan olumsuz haberler ve uzmanların açıklamalarından haklı olarak endişeye kapılan 
halk, dönemin yetkililerinin açıklamalarıyla rahatlamıştır. Nitekim dönemin Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren gazetecilere; "Ben zaten ıhlamur içiyorum" diyerek bardakla poz verirken, Baş
bakan Turgut özal gazetecilere, "Az radyasyon faydalıdır, erkekliği güçlendirir." açıklaması 
yapmış, çay içerken fotoğraflar çektirmiştir. Dönemin Sanayi Ticaret Bakanı ve felaketin ar
dından oluşturulan Radyasyon Güvenlik Komitesi Başkanı sıfatı ile Cahit Aral; "denetim ci
hazları ile Türkiye'nin tarandığını, endişe verici radyasyon kirliliği tehlikesi bulunmadığını" 
belirterek, "Dinine imanına bağlı hiç kimse, Türkiye'de radyasyon var diyemez!" demiş, rad
yasyon uyarısı yapan basın mensuplarım ve uyarıcı açıklamalarda bulunan bilim adamlarını, 
ihanete varan suçlamalarla eleştirmiştir. Aral ayrıca başta çay, balık, su ürünleri ve fındık ol
mak üzere, ürünlerde radyasyon kirliliği bulunmadığını ileri sürmüştür. Dönemin birinci dere
cede sorumlularından olan bir başka kişi, Başbakanlığa bağlı TAEK Başkanı Ahmet Yüksel 
özemre'dir. Özemre, Çaykur ve Fiskobirlik yöneticileri de diğer yetkililer gibi, Türkiye'de rad
yasyon kirliliği bulunmadığını defalarca açıklamışlardır. Yetkili durumunda bulunanların açık
lamaları ve davranışları sonucu halk, güvence verilen yiyecek ve içecekleri tüketmiştir. 

Felaketten 6 yıl sonra, dönemin Bakanı Cahit Aral'ın 18.12.1992 tarihli Milliyet Gazete
sinde yer alan demeci; geçmişte yetkililerce yapılan açıklamaların doğru olmadığını ortaya koy
maktadır. Aral açıklamasında; Türkiye'nin radyasyona maruz kaldığını, bunu ancak 2.5 ay sonra 
öğrenebildiklerini, aslında olaydan yarım saat sonra alarm verilip önlemler alınmasını gerekti
ğini, ayrıca radyasyon oram bin bekerelin üstünde olan tonlarca fındığın bilerek SSCB'ne sa
tıldığını söylemektedir. Bu cümleler bile Cumhuriyet tarihinin en büyük skandallarından biri
siyle karşı karşıya olduğumuzu açıklamaktadır. 

Radyasyon kirliliği, başta lösemi olmak üzere, bir çok Ölümcül hastalığa neden olmakta, 
düşüklere ve sakat doğumlara yol açmaktadır. Nitekim özellikle Karadeniz ve tç Anadolu'nun 
Kuzey Bölgelerinde çok sayıda düşük ve anormal doğum olayları yaşanmış ve yaşanmakta, 
ayrıca çok sayıda çocuk lösemi teşhisi ile yatırıldıkları hastanelerde son günlerde beklemektedir. 

Bu derecede sorumsuzluk, görev ihmali, kamuoyunu yanıltma, tedbirsizlik, dikkatsizlik 
ve görevi kötüye kullanma suçu, üstelik birarada, Cumhuriyet tarihimizde ilk kez işlenmekte
dir. Binlerce vatandaşın canından olmasını, sakat kalmasını, ağır hastalanmasını, dahası, hal
kın devlete olan güvencinin aşınmasını, ülkemizin uluslararası.itibarının gölgelenmesini ve dı£ 
ticarette uğratacağı zararları, gözönüne aldığımızda, ciddî bir olay ve skandalla yüzyüze gel
mekteyiz. TBMM böyle bir olaya seyirci kalmamalı, görevini yapmalıdır. TBMM'ne düşen; 
Çernobil Faciasının verdiği zararların boyutlarının saptanması, zarara uğrayanların belirlene
rek tazminat ödenmesi, bundan böyle alınacak önlemlerin belirlenmesi ve halka zamanında 
doğru bilgi vermeyen, yanıltan ve bu yolla görevini kötüye kullanan, ihmal eden, tedbirsiz, dik
katsiz davranan her düzeydeki sorumluların tespitidir. Elde edilecek sonuca göre Meclis soruş
turmasına başvurulması, elbette Yüce Meclisin asli görevleri arasındadır. 
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Türkiye'yi derinden etkileyen skandal ve felaketle ilgili gerçeklerin ve sorumluların ortaya 
çıkarılabilmesi için, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca, SHP Grubu 
adına Meclis araştırması açılması için gereğini arz ederiz. 

Aydın Güven Gürkan Ercan Karakaş 
SHP Grup Başkanvekili SHP Grup Başkanvekili 

İçel İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
25.4.1986 tarihinde o günkü Sovyetler Birliğinin, bugünkü Ukrayna Cumhuriyetinin Çer-

nobil şehrinde mevcut olan nükleer santralın bir ünitesinde meydâna gelen patlama sonucu 
büyük bir facia yaşanmıştır. . 

Çernobil Nükleer Santralında kaza sonucu ortaya çıkan sızıntı çevreye çok miktarda rad
yoaktif serpinti yayılmasına sebep olmuştur. Bu sızıntı sonucu oluşan radyoaktif izotoplarla 
yüklü bulutlar rüzgârlarla her yöne yayılmış ve başta komşu ülkeler olmak üzere, çevre ülkeleri 
de kapsamına almıştır. Radyoaktif yüklü bulutlar zamanla yağmur ile yer yüzüne inmiş ve in
san yaşamının bütün kesimlerine kadar sirayet etmiştir. 

O zamanki Sovyetler Birliğince, Çernobil'de meydana gelen bu facia gizlenmek istenmiş 
ise de, Avrupa ülkeleri tespitlerini yaparak dünyaya nükleer santral kazasını anında duyurmuş
lardır. Daha sonra konu Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından ciddiyetle takibe alınmış ve hatta 
Türkiye'nin 29-30 Nisan 1986 tarihinde radyasyon bulutu etkisi altına girdiği resmen bildirilmiştir. 

Çernobil Nükleer Santralı kazası sonucu radyasyon yayılması ve etkisi konusunda kazaya 
yakın ve uzak bütün ülkeler tedbirlerini almışlar, insanların, çocukların ve hatta doğacak be
beklerin bile etkilenmemesi için bütün yiyecekleri ve içecekleri kontrol ve denetime tabi tut
muşlar, radyasyondan etkilenen herşeyin satışını durdurmuşlar, usulüne göre imha etmişlerdir. 
Finlandiya işi öylesine ciddiye almıştır ki; ülkesinde bulunan bütün Ren geyiklerini öldürerek 
derin çukurlara ilaçlayarak gömmüştür. 

Kazadan, en çok başta Karadeniz'e kıyısı olan Türkiye'nin kuzey bölgesi etki altına gir
miş; çay, fındık, tahıl ve sebzeler ile et, süt, balık, hamsi ve meyvelerle birlikte yenilen, içilen 
her şey radyasyonun etkisinde kalarak zamanla bölge halkının sağlığını bozmuş, ciddî sağlık 
sorunları ile bu bölge insanının hayatını karartmıştır. 

Zamanın iktidarı işi ciddiye almamış, büyük bir ihmal ve sorumsuzluk tavrı içinde önce 
gerçekleri halkımızdan gizlemiş, uzun müddet durumu inkâra çalışmış, basın ve televizyon önün
de sorumlu bakan, çay içerek halkı tehlike olmadığına inandırmaya çalışmış ve bu yüzden ko
ruyucu önlemler alınması cihetine kasten gidilmemiştir. 

Türk halkı ne denli tehlikeye maruz kaldığını ve her yanını sarmış olan radyasyonun ciddî 
etkisi altına girmiş olduğunu, maalesef dış basından ye televizyondan öğrenmiştir. 

Dünya Sağlık Teşkilatı aldığı bir karar ile bir kilogramda 600 bekerelden fazla radyasyon 
taşıyan gıda maddelerinin her türlü kullanım ve satışını yasaklarken, Türkiye, buna bile uyma
mıştır. 

Zamanın bakanı Sayın Aral nihayet 3 Aralık 1986 tarihinde radyasyonu kabullenmiş ve 
bu sefer de zararsız olduğunu iddia etmiştir. Şimdi ise, vicdanının sesini daha fazla susturama-
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dığından olsa gerek, 6 yıl sonra 18.12.1992 tarihli Milliyet Gazetesinde yaptığı itiraf ile halkı
mızdan özür dilemektedir. Sayın Bakan, bir yandan halkımızdan özür dilerken, diğer taraftan 
kötülük olsun diye bilerek ve kasten radyasyonlu fındık ve çayları Ruslara sattıklarını beyan 
ederek, özürünü kabahatinden daha büyük hale getirmiş ve bizi dünyaya karşı zor duruma' 
düşürmüştür. 

Ne var ki, radyasyon acımasız tahribatını icra etmeye devam etmiş, sonuçları ise, bilhassa 
Karadeniz Bölgesinde, lösemi, kanser, sakat ve düşük doğan çocuklar şeklinde ve sık olarak 
kendisini göstermeye başlamıştır, insanımız radyasyona kurban edilmiştir. Bundan sonra neler 
olabileceği halkımız tarafından bilinmemektedir. Bölge halkı tedirgindir. Başına gelenlerden 
dolayı perişandır ve gelecek için endişelidir. 

İnsanımızın sağlığı ile ilgili olarak ANAP iktidarı döneminde yapılan büyük ihmal sonu
cunda radyasyondan etkilenenlerin ne türlü hastalıklara yakalandığı, sayılarının ne kadar ol
duğu, bundan sonra hastalık riskinin olup olmadığının, varsa tedbirlerinin neler olabileceği
nin araştırılması ve gerçeklerin halkımıza anlatılması ve sorumluların ortaya çıkarılması ge
rekmektedir. 

Bu nedenle, Anayasanın 98 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri ge
reğince konu hakkında bir Meclis araştırması açılmasını arz ve talep ediyoruz. 

Saygılarımızla. 
Refaiddin Şahin 

(Ordu) 
ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ukrayna'nın Kiev kenti yakınlarındaki Çernobil Santralinde 29 Nisan 1986 günü meyda

na gelen kazada; husule gelen nükleer sızıntı ve radyasyon bulutları, rüzgârın da etkisiyle baş
ta Karadeniz sahilleri olmak üzere, Trakya ve diğer bölgelerde toprağa düşerek, deniz ve tarım 
alanlarına yayılmıştır. • 

O günlerde, dünyanın pek çok ülkesindeki bilim adamları, insanlığın bu yüzden maruz 
kaldığı, geçmişteki kötü örnekleri de dikkate alarak; radyasyonun insan sağlığı ve ekolojik denge 
üzerindeki ciddî olumsuz etkilerine işaretle, radyasyondan 1 inci derecede etkilenen Türkiye'
nin bu konuda acil tedbirler almaşını istemişlerdir. 

Bütün dünya, Çernobil felaketinin dehşetiyle radyasyona maruz kalan ülkelerden her tür
lü yiyecek ithalatını kesmiş iken, dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Radyasyon Güvenlik 
Komitesi Başkanı Sayın Cahit Aral, iddia ve uyarıların aksine, "Türkiye'de radyasyon yok. . 
Dinine, imanına inanan biri Türkiye'de radyasyon var diyemez. Her türlü balık ve yiyecek 
yenilebilir" demiştir. Hatta, aynı Bakan, çayda da bir tehlike olmadığını kanıtlamak için, elin
de çay bardağı ile gazetecilere poz vermiştir. 

Konu, zaman içinde unutulmuş ise de Çernobil'den yayılan radyoaktif bulutlar, faciadan 
6.5 yıl sonra bugün 1992 Türkiyesinde binlerce radyasyon kurbanı husule getirmiş, radyoaktif 
kirlenmenin ikinci ve tehlikeli dönemi diye adlandırılan, son bir yıl içinde ise hastaneler, çeşitli 
kanser türlerine yakalanmış, bilhassa küçük yaştaki çocuklarla dolup taşmaya başlamıştır. 
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Bu gerçeğin ortaya çıkması üzerine Sayın Aral basın organlarında yayımlanan radyasyon 
kurbanı kanserli çocukların fotoğraflarından üzüntü duyduğunu ifade ederek; "Türk halkı için 
üzgünüm, radyasyon vardır, cihaz yoktu, bu bir felaketti" diyerek, açıkça kamupyundan ve 
Türk halkından gerçekleri bile bile sakladığını, gizlediğini itiraf etmiştir. 

Anayasa'nın 56 ncı maddesi; "Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak hakkına 
sahip olduğu, çevre sağlığını ve kirliliğini önlemenin devletin ödevi olduğu ve devletin, herke
sin yaşama hakkını beden ve ruh sağlığını sağlamakla mükellef" olduğunu, 59 uncu madde, 
yine devletin her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri ala
cağını ifade etmektedir. 

Toplumun genel sağlığının korunması ve yürütülmesinden hükümet ve ilgili bakanlar so
rumludur. Bunun yanı sıra Anayasanın 100 ve 112/2 maddeleri gereğince her bir bakanın görev 
ve yetki, alanına giren hususlarda münferiden sorumlu olacağı öngörülmüştür. 

Böylelikle Sayın Cahit Aral, toplumun genel sağlığını hiçe sayarak, radyoaktif kirlenme
yi, bile bile Türk halkından gizlemiş ve milleti aldatmıştır. Bunun neticesinde; ülkemizde top
lum sağlığını ciddî şekilde tehdit eden ölümcül hastalıkların hızla yayılmasına, ayrıca ekono- v 

mik açıdan çay ve fındık üreticisinin mağduriyetine sebebiyet verilmiştir. 

Bu derece sorumsuzluk gösteren zamanın Sanayi ve Ticaret Bakanı gibi, olayda Türk ka
muoyunu yanıltan kurum, kuruluş ve kişilerin belirlenmesi; Çernobil faciasının verdiği zararın 
tespiti ve bu zararların giderilmesi amacıyla alınacak önlemlerin ortaya çıkarılabilmesi için, 
Anayasanın 98 ve içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açıl
masını arz ve talep ederiz. * 

, Şevket Kazan 
(Kocaeli) 

, ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılma
ması hususunda; sırasıyla Hükümete, siyasî parti gruplarına, önergedeki birinci imza sahibi 
veya onun bildireceği bir diğer milletvekiline söz Verilecektir, 

Konuşma süreleri Hükümet ve gruplar için 20'şer dakika, önergedeki imza sahibi için 10 
dakikadır. 

Şimdi, önerge üzerinde, Hükümet adına Sanayi Bakanı Sayın Tahir Köse'ye söz veriyo
rum; buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

26 Nisan 1986'da Çernobil Nükleer Santralında dünyanın en önemli nükleer kazaların
dan biri vuku bulmuştur. Radyoaktif maddelerin stratosfere salınımı 10 gün devam etmiştir. 
Bu 10 günlük süre içerisinde, kazanın olduğu gün ve kazadan 9 gün sonra olmak üzere, iki 
defa büyük radyoaktif madde salınımı olduğu açıklanmıştır. 

Kaza sonrası hava kirlenmesine, iodin -131, cesium-134, cesium-137 ve stronciüm-90 gibi 
radyonüklidler neden olmuştur. 

Bu radyoaktif maddelerden iodin-131'in yarılanma ömrü 8 gün gibi çok kısadır. Bu ne
denle, alınan önlemler büyük önem taşır. Cesium-134 ve cesium-137'nin yarılanma ömürleri 
daha uzun olduğu için zararlı etkileri daha uzun vadede takip edilmelidir. 
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International Atomic Energy Agency yayınladığı raporda, bu kazadan etkilenen ülkeler 
sıralamasında Türkiye, iodine-131 için 7 nci sırada, cesium-137 için ise, en az etkilenen ülkeler
den biri olduğunu belirtmiştir. 

Bu nükleer kazanın vuku bulmasından sonra yapılan işlemler ve beyanlar önemlidir. O 
gün görevdeki hükümet yetkilileri, olayı tüm yönleriyle açıkça ortaya koymalı ve halkı aydınla
tıcı, koruyucu açıklamalar yapmalı idi. Ancak, başlangıçtan itibaren hükümet yetkilileri çeliş
kili beyanlar vermişler, bir sonraki söyledikleri, bir öncekiyle devamlı çelişmiştir. 

Olaylara kronolojik olarak şöyle bir bakacak olursak: Sovyetler Birliğinde Çernobil nük
leer kazası 26 Nisan 1986 tarihinde vuku bulmuştur. Radyasyon Güvenliği Komitesi 26 Mayıs 
1986'da, bir ay sonra kurulmuştur, tik duyurusunda aynen şöyle bir açıklama yapmıştır : "Sov
yetler Birliğinde vuku bulan nükleer kazanın etkileri, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafın
dan yakından izlenmiş ve kurumun ihtisas ekipleri, gerekli cihazlarla, ülkemizi sürekli olarak 
taramışlardır. 

Yapılan ölçüm ve analizler sonucunda, başlangıçta sadece Edirne bölgesinde sınırlı bir alan
da ve münhasıran yağmurla toprağa intikal eden cüzi miktarda, ancak insan sağlığına zararlı 
olmayan ölçülerle kontaminasyon tespit edilmişse de, daha sonra tekrarlanan ve bugüne kadar 
sürdürülen ölçüm ve analizler neticesinde, doğal radyasyon seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. 

Ülkemizin her tarafında, et, süt, su, balık, sebze ve meyvelerin tümü tertemizdir, tnsan 
sağlığına zararlı hiçbir radyoaktif madde mevcut değildir." 

3.7.1986 tarihli Radyasyon Güvenliği Komitesi toplantısında, Türkiye Atom Enerjisi Ku
rumunun önerisi üzerine, radyasyon limitleri havada 5 bekerel/metreküp, toprakta, 5 beke-
rel/metrekare, otta 2 bin bekerel/kilogram, suda 0.37 ilâ 0.44 bekerel/litre olarak belirlenmiştir. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 22.7.1986 tarihli yazısında ise, ithalat işlemlerinde 1 
Kasım 1986 tarihine kadar uygunlanmak üzere yeni radyasyon sınırları sütte azami 100 beke
rel/litre, diğer katı maddelerde ise, 280 bekerel/litre olarak tespit edilmiştir. 

14 Ağustos 1986 tarihinde, Radyasyon Güvenliği Komitesi Başkanının, Atom Enerjisi Ku
rumu Başkanlığına yazdığı yazıda, halkın saat be saat aydınlatılması, uyarılması ve bilgi verilr 
mesi gerekirken, aynen şöyle bir ifade kullanılmıştır : "Türkiye'de radyasyon ölçümleri, so
nuçları ve etkileriyle ilgili olarak, Türkiye Radyasyon Güvenliği Komitesinin bilgisi ve izni dı
şında herhangi bir yayın yapılmamasını; ayrıca, bugüne kadar yapılan ve yapılacak çalışma
larla ilgili bilgi ve belgelerin söz konusu komiteye bildirilmesi gereğini önemle rica ederim'• 
denilmektedir. 

Bilim kuruluşlarının halka bilgi vermesinin önüne bu genelgeyle geçilmiştir. 

Benzer bir genelge de, YÖK tarafından, üniversitelere yapılmıştır ve o yazıda da aynen 
şöyle denilmektedir : "Karadeniz'de radyasyon seviyesini tespit etmek üzere bazı üniversitele
rin gerekli koordinasyon ve işbirliğine riayet etmeyerek ölçümler yaptığının anlaşıldığı, Türki
ye Radyasyon Güvenliği Komitesinin bilgisi ve izni dışında herhangi bir yayın yapılmaması is
tenmektedir. 

özerk bir bilim adamı, hükümetten gelen bu isteği, üniversitelere nasıl duyurur. Bu nasıl 
üniversite özerkliği, anlaşılır gibi değil. 
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Dürüst, güvenilir bir yönetici, gerçek bir bilim adamının normal davranışı böyle olmama
lıdır. Böyle bir olayda, topluma, anlaşılır bir biçimde açıklama yapılmalıdır, tnsanlar, her olayda 
olduğu gibi, radyasyon tehlikesi hakkında da, doğru ve güvenilir bilgi alma hakkına sahiptir. 
Hangi üründe, ne kadar radyasyon var, ne gibi zararları var, bunları bilmelidir." 

17.9.1986 tarihinde, Radyasyon Güvenlik Komitesi Başkanlığı, daha önce 2 000 bekerel/ki-
Iogram olarak kabul ettiği fındıktaki radyasyon limitinin AET ülkeleri tarafından 600 beke-
rel/kilogram olarak tespit edilmesi Üzerine, Doğu Karadeniz'deki fındık ürünündeki radyas
yon miktarının, bu değerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine şu tedbirler alın
mıştır : Ünye dahil, Karadeniz'in, Ünye'nin doğusundaki üretilen bütün fındıklar Fiskobirlik-
çe satın alınacak, bu bölgeden tüccar tarafından daha önce alınmış 1986 yılı fındık, kırılmış 
olsun veya olmasın, Fiskobirlik'e teslim edilecek ve Fiskobirlikçe satın alınacaktır. 

Yine, Sayın Radyasyon Güvenlik Komitesi Başkanı, "Radyasyon oranı 1 000 bekerelin üze
rinde olan 4-5 bin ton fındığı toplayıp, Sovyetler Birliği'ne ihraç ettik. Bundan dolayı hiç üzülr 
müyorum. Çünkü, bu kirliliğe yol açan Sovyetler Birliği idi" demekle, çok şanssız bir demeç 
daha vermiştir. 

Teknik bir hatadan dolayı olan bir kazanın neticesinde, o ülkenin halkından hınç alırcası-
na demeç vermek, ciddî devlet adamlığına yakışmaz. 

Bu raporlarla ilgili açıklamalara şöyle bir bakacak olursak; Sayın Sanayi Ticaret Bakanı
nın, o dönemdeki Radyasyon Güvenlik Komitesi Başkanının, çayla ilgili yayınlamış olduğu bir 
demeci var ve aynen şöyle diyor : "Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun yaptığı deneylerde kuru 
çayda radyasyon yüksek olmasına rağmen, kaynatıldığında radyasyon deme çok az geçmekte, 
yüzde 97 ile yüzde 99'u posada kalmaktadır. Geçen miktarın da asla insan sağlığına zararlı 
bir seviyede olmadığını, bu sebeple, fındık gibi, özel bir tedbir alınması gerekmediğini bildir
miştir." • . , . . . ; . 

Bu çaylar, daha sonra, hepimizin bildiği gibi, gömüldü... 
Yine, bundan sonra, üniversitenin bu konuda yaptığı bir açıklama var, onda da aynen şöyle 

diyor : "Çay, ülkemizde çok yaygın olarak tüketilen bir üründür. Bu nedenle, yukarıda sunu
lan sonuçlar, toplum sağlığı açısından önem kazanmaktadır. Kamuoyuna yansıyan tartışma
larda radyasyonun somatik etkileri üzerinde durulmuştur; oysa, radyasyonun genetik etkileri, 
somatik etkilerinden çok daha geniş boyutlu ve gelecek nesilleri de kapsayacak niteliktedir. 
Çaydan alınan 61 ilâ 105 miliremlik civarındaki doz, meydana getireceği risk açısından olduk
ça küçük görülebilir. Ne var ki, önlenmesi mümkün olan hiçbir doza, toplumu maruz bırak
mamak gerekir. Genetik açısından en rasyonel tutum da budur. Kaldı ki, Çernobil olayından 
sonra, çayın dışındaki birçok başka kaynaktan da radyasyon alınmıştır ve alınmaktadır. Biyo
lojik yarı ömrü 100 gün olan cesium'un yanı sıra, biyolojik yari ömrü 11 yıl olan stroncium 
90, kemikte toplanması nedeniyle, özellikle çocuklar ve hamileler için tehlikelidir. 

Bu durumda, toplumun almakta olduğu radyasyonu en aza indirmek için her türlü önlem 
alınmalıdır. Buna göre, özellikle çocuklar ile, hamile ve emzikli kadınların, çay tüketimlerini 
azaltmaları gerektiği vurgulanmalıdır. Çay demlenmeden önce sıcak su ile yıkandığında, akti-
vite yarı yarıya azaldığından, bu konuda gerekirse, basın aracılığıyla tüketiciler uyarılmalıdır." 

Bu şekilde bir dizi önlemi Orta Doğu Teknik Üniversitesi önermiştir. Bunun üzerine, Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin raporuna sert bir eleştiri yapmıştır 
ve içinde, ODTÜ raporunda yer aldığı ifade edilen, "Sadece çaydan alınacak radyasyon bile 
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gelecek nesillerin, birçok çocuğun ölü ve sakat doğmasına sebep olabilecektir tezi, hiçbir bi
limsel veriye dayanmadan söylenmiştir" demektedir. 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, yazısını da şöyle bitirmektedir : "Bu davranış, bu raporu 
kaleme almış sözde bilim adamlarına şeref vermediği gibi, ODTÜ için fevkalade büyük bir ta
lihsizlik teşkil etmektedir" diyerek, bu işi çok hafife almıştır, 

Daha sonra, üzerinden belli bir süre geçtikten sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 
raporunu kabul eden bir beyan da vermiştir ki, onu da okuyorum : "Baştanberi hiçbir şey ol
madığını ifade eden Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yetkilileri 1986 yaz aylarında piyasaya sü
rülen radyoaktif çaylara Kasım 1986 sonuna kadar hiçbir müdahalede bulunmamıştır. Daha 
sonra basında çıkan, çaydaki radyoaktiviteyle ilgili haberler üzerine radyoaktivite bir kilogram 
kuru çayda ortalama 10 bin* bekerel olacak şekilde çaylar harmanlanmıştır." 

'üani, önce hiçbir şey olmadığını iddia ediyor, içilmesini söylüyor ve ondan sonra da, har
manlandığım ifade ediyor. Bu şekilde de radyasyonun azaldığı ifade ediliyor. 

Son olarak, "Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, çaydaki radyoaktivite düzeyinin, 
kilgogramda 1 500-2 000 bekerele düşürüldüğünü açıklamıştır. Raporumuzdaki uyarı yönün
de olan bu uygulama, sevindiricidir,, diye Orta Doğu Teknik Üniversitesinin de bir açıklaması var. 

Yine, daha önce 280 bekerel/kilogram radyasyon taşıyan şeker ithali serbest iken, Radyas
yon Güvenliği Komitesi Başkanının 26 Şubat 1987 tarihli yazısıyla, bu limit 600 bekerel/kilog-
rama çıkarılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince 17 nci dönemde Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar 
tarafından, 18 inci dönemde de Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoglu tarafından Çernobille 
ilgili Meclis araştırması açılmasına dair önergeler verilmiştir her iki önerge de, ciddiye alınma
yarak, reddedilmiştir. 

Halbuki, bu Meclis araştırmaları o tarihlerde kabul edilip, kurulacak araştırma komisyo
nu incelemelerini yapsaydı, araştırma açılmasına dair bu önergelerde gündeme gelmeyecekti. 

Geçen dönem 4 yılda 7 tane Meclis araştırması açılmasına dair önerge kabul edilmişken, 
bu dönemde, Hükümetimizin geçen 1 yılında, 11 tane Meclis araştırması açılmasına dair öner
ge kabul, edilmiştir. 

Böyle halk sağlığını yakından ilgilendiren konuların araştırılmasından korkmamak lazımdır. 
17 nci ve 18 inci dönemde bu araştırma önergelerinin reddi çok yanlış olmuştur. 

Sonuç olarak söylemek gerekirse : Konu, siyasî partiler arasında bir siyasî çekişme haline 
getirilmemeli; ama hafife de alınmamalıdır. Bu hususta en ciddî araştırmalar elbet yapılmalı
dır; ama insan sağlığı, ilim ve ülke mefaatı da günlük politika malzemesi olmamalıdır. Bu olay, 
en ince detayına kadar araştırılmalıdır. Başlangıçtan bugüne kadar ki durum ile, bugünden 
sonra da ne yapılmalı, konusu araştırılmalıdır. 

. Bilimsel bir konuda ilmî gerçekler ortaya çıkmadan, bir suçlamada bulunmanın yanlış ola
cağı kanısındayım. 

Halkımızın doğru olarak bilgilendirilmesi için, bu Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergenin kabulünde sayısız yarar vardır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayıh Algan Hacaloğlu. 
Buyurun Sayın Hacaloğlu. 
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ALGAN HACALOö(LU (istanbul) — Sayın Başkan, önerge sahibi olarak da konuşabilir 
miyim? 

BAŞKAN — Efendim, arada gruplar tekaddüm ettiği için birleştirme imkânımız yok ma
alesef. 

CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli par
lamenterler; bugün, bundan evvel iki kere gündeme getirilmiş, tartışılmış bir konunun, halkı
mızın duyduğu ilgi ve üzüntü nedeniyle ve bir eski Bakanımızın basına geçen bir beyanıtından 
dolayı, oluşan tepkiler nedeniyle Çernobil Nükleer Santralı kazasının, yeniden gündeme geti
rilmesi oluşan sorunların, sorumlulukların tartışılması için açılmasını talep ettiğimiz Meclis 
araştırmasına ilişkin, grubum Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini dile getirmek üzere söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime sık sık dile getirdiğimiz, Meclisin etkinliğini, toplumun özlemlerini dile getire
cek politika üretim ve denetim görevlerini gereğince yapabilmesine yönelik Meclis çalışmala
rında, bugün, burada 4 grubun ortaklaşa önerge verdiği bir konuda, Meclisimizin bu genel 
ilgisizliğini, bir arkadaşınız olarak üzüntüyle izlemekte olduğumu belirterek devam etmek is
tiyorum. . ' 

Bu "arada, konunun çok ilgilisi olan iki sayın genel başkanın da bu oturumda olmasını 
dilerdim. Bunlardan biri ANAP'ın çok değerli Sayın Genel Başkanı Mesut Yılmaz. Çünkü, 
biraz sonra izah edeceğim gibi, Çernobil, bugünkü konumuyla bir Rize sorunudur, Rize'nin 
üç ilçesinde yaşayan insanların sorunudur. Türkiye'de radyasyon sorunlarını saptamak ve çöz
mekle görevli Atom Enerjisi Komisyonunun bağlı bulunduğu SHP'nin çok değerli Genel Baş
kanı Erdal inönü'nün de burada olmamasını bir eksiklik olarak gördüğümü belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bundan bir süre önce "Biz, olaydan ancak 2,5 ay sonra, Türkiye'
nin radyasyona maruz kaldığını öğrenebildik" diyen Sayın Cahit Aral'ın, 18 aralık tarihli Mil
liyet Gazetesinde yer alan beyanatı, konunun, yeniden tartışma gündemine gelmesine neden 
olmuştur. 

Sayın Aral, bu konuşmasında "...ama, artık çok geç kalınmıştı. Halbuki, olaydan yarım 
saat sonra alarm verilip, tedbirler alınması gerekirdi. Türk halkı için çok üzgünüm. Radyas
yonla ilgili herkesin Türk halkına özür borcu vardır" diyor. 

Biraz evvel konuşan Sayın Bakanım da, olayı belirli boyutuyla dile getirdi. Ancak, Sayın 
Bakanın, Hükümet adına yaptığı açıklamadan, konunun ciddiyetinin, Sayın Hükümet tara
fından da yeterince algılanmadığını, yeterince önemsenmediğini, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
üyesi bir parlamenter olarak saptadığımı da belirtmek istiyorum. 

Zamanımı verimli kullanmak için, kazanın ayrıntılarına girmeyeceğim; çok yazıldı, çok 
konuşuldu; ancak, bildiğiniz gibi kaza, iki radyoaktif kirlenme olayı oluşturdu. Bunlardan bi
ri, mayıs ayının ilk günlerinde, Trakya'nın sınır köylerini kirletti ve bu konuda isveç'in dünyayı 
da uyarmasıyla ve 1 mayısta, Sovyetler Birliği Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığımıza bu konu
da bilgi vermesi nedeniyle olaydan haberdar olduk ve Hükümetimiz, bu bölgede süt ve et için, 
4 bin baş hayvana ilişkin bazı önlemleri aldı. 

Bu önlemler, Atom Enerjisi Komisyonunun Küçükçekmece tesislerindeki uzmanların kat
kısıyla yapılan ölçümlemelerle durumun yerinde tespiti ve özellikle 8 günlük yarı ömrü olan 
iyotun, ilk serpintiden sonra orada yaşayan insanlara zarar vermesini belirli ölçüde önlemiştir. 
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Trakya bölgesinde alınan önlemleri, bu anlamda o günkü Hükümetimizin olumlu bir ça
bası olarak saptadığımızı belirtmek istiyorum. Ancak, olay orada bitti... 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin elinde 2 800 adet, radyoaktif kirlenmeyi tespit etmeye yarayan, 
kullanılabilecek alet olduğu halde, Türkiye, ikinci kalıcı kirlenmenin, 9 mayıs tarihinde Doğu 
Karadenizi vuran, etkileyen ikinci kirlenmenin ne başlangıcını, ne sonraki gelişmesini uzun sü
re yakalayamadı. 

Askeriye, bir ölçüde böyle bir kirlenme olduğunu yakaladı; ama, ne gariptir ki, askeriye, 
sanki, imkânlarını, bir nükleer bomba, bir atom bombası atılınca ancak, kullanacakmışcası-
na, konuya bigâne kaldı. Tabiatıyla, hükümetin, muhtemeldir ki, bu konuda talebi olmaması, 
nedeniyle ve dönemin Sayın Sanayi Bakanının da dediği gibi, aradan geçen 2,5 ay süresince, 
Doğu Karadeniz'deki kirlenme konusunda ne toplum uyarıldı ne de Hükümet gerçekten, ola
yın geniş boyutlarına vakıf olabildi. 

O dönemin son 1,5 yıllık gazetelerinde bu konuyla ilgili çıkan haberlerin tümünü taramış
tım. Gazetelerde yer alan haberleri birbiri ardına değerlendirdiğinizde, Hükümetin ve bu ko
nudaki yetkililerin, bürokratların, Atom Enerjisi Komisyonunun, konu hakkındaki çelişkileri
ni, çelişkili beyanatlarını -sırasıyla okuduğunuzda- çok net bir şekilde görebilmektesiniz. 

Sayin Erdal İnönü'nün 4 mayıs tarihinde, "önemli bir tehlike durumuna gelinebilmesi için, 
normal durumun onbinlerce kat fazlası radyasyon görülmelidir" diyerek, bu konuda, gerçek
ten, Meclisimizde en çok birikimi olduğunu zannetiğim değerli eski Genel Başkanımızın ağ
zından aldığımız bu rahatlatıcı değerlendirme, zannederim, toplumun birçok kesimlerinde ko
nuya daha esnek yaklaşılmasına neden olmuştur. 

Muhtemelen, bir anlamda, bu tür bir beyanat, Hükümet'in de, belirli ölçüde, konu hak
kında gevşek davranmasına katkıda bulunmuştur. Ama, hiçbir beyanat, hükümeti, kendi so
rumluluklarından arındıramaz. 

Trakya'da alınan önlemler, sanki tehlike bitmişeesine, beş gün geçtikten sonra, iyotun yarı 
ömrünü tamamlama dönemi dahi dolmadan, 8 mayıs tarihinde kaldırılmıştır. 

Bunu, Atom Enerjisi Komisyonu Başkanı Profesör özemre'nin basında yer alan beyana
tından anlıyoruz. t 

Bu beyanatın ertesi günü, Suudi Arabistan ve Avusturya, Türkiye'den gıda alımını durdu
ruyor. Biz, "tehlike yok" diyoruz, önlemleri kaldırıyoruz; bu ülkeler, Türkiye'den gıda alımını 
durduruyor. Daha sonra 17 mayısta, Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri Türkiye'den domates alımı
nı durduruyor... 26 mayısta Radyasyon Güvenlik Komitesi kuruluyor ve çalışmalarına başlıyor... 

Sayın Sanayi Bakanın da dediği gibi, tehlikenin oluşumundan, serpintiden 2,5 ay sonra 
ancak Türkiye'de radyasyonun gerçek boyutları öğrenilmeye başlanıyor. Başlanıyor ama, bul
gular, sadece ve sadece Hükümetin kendi iç devresinde, kendi bilgi haznesinde saklı tutuluyor, 
halktan gizleniyor. ' , 

Hükümet, haziran ayının ilk haftasında, bu konuda hazırladığı bir raporu yabancı büyü
kelçiliklere veriyor; onlara "yemeyin, içmeyin" diyor; ama, dönüyor kendi halkına, "korkma
yın, yiyin, için..." İşte, böyle bir çifte standardı uyguluyor... 

Bu arada, Sayın Cumhurbaşkanı, Marmaris'e tatile gitmeden evvel, Marmaris'te ne dü
zeyde radyasyon olduğuna ilişkin bir araştırma yaptırmış... Doğru veya yanlış, böyle bir haberi 
de basından öğreniyoruz... 
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Değerli arkadaşlarım, Sayın Aral, 12 haziran tarihinde, "Türkiye'de endişe verici bir rad
yasyon tehlikesi yok. Türkiye'nin her tarafı cihazlarla tarandı" diyor; sonra, dönüyor, 20 Ara
lık 1992'de kendi kendini yalanlıyor. ' 

Gerçekten de, geçen sene bu konuda yapılmış olan ilk Meclis araştırması görüşmelerinde, 
Meclis kürsüsünde -elimdeki tutanakta da görüldüğü gibi- "2,5 ay, biz herhangi bir saptama 
yapmamıştık" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, hiçbir hükümet, hiçbir bakan, bu kadar çelişkiler içine giremez. 14 
haziranda, Sayın Aral "Rakamları önümüzdeki günlerde açıklayacağız" diyor dört gün son
ra, Kuveyt Bakanı "Radyasyonunuz Kuveyt'ten 10 kat daha fazla" diyor. Evet, bunlarla zama
nımı kullanmak istemiyorum. Ancak, Hükümet, 9 temmuzda, dış ülkelere, 600 bekerel limiti
ne uyacağı güvencesini veriyor; ama maalesef, bu güvenceyi kendi halkından esirgiyor! Niye 
esirgediğini biraz sonra izah edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, maalesef, Türk halkı, radyasyonu yabancılardan öğrendi. Doğu Ka
radeniz'de radyasyondan doğan kirliliği, ciddi anlamda, ilk önce 4 eylülde, fındıkla ilgili ola
rak, fındığın alımının durdurulmasıyla; çayla ilgili olarak da, 29 kasımda, Hollanda Sağlık 
Bakanının bu konudaki beyanatı üzerine, "Türk çayında 35 bin bekerel düzeyinde radyasyon 
vardır" şeklindeki ifadesi üzerine öğrendi ve kıyamet koptu. Ardından, 9 aralıkta, Sayın Aral'ın 
çay içerken çekilmiş resimleri çıkıyor ve "Çayımız sağlığa zararlı değil. 150 milyar harcayarak 
çay ithal etseydim, tüyü bitmemiş yetimin dövizini harcamış olurdum" diyor; ama, hemen üç' 
gün sonra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye'den çay alımını yasaklıyor. 

Türkiye Cumhuriyeti, bu kadar çelişkiyi, bir başka olayda yaşamamıştır. 
Değerli arkadaşlarım, radyasyon, buluttan ışınlamayla, solunum yoluyla, toprak üzerin

den yansımayla, yani dış ışınlamayla, bir de gıda alımı nedeniyle vücut içinde belirli organlara 
yerleşerek, yarattığı iç ışınlamayla, bildiğiniz gibi, buluttaki radyoaktif maddelerin... 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Nasıl oluyor solunum yoluyla?! ilmî şekilde konuşun. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Solunumla geçmez. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Zaten bu müzakere doğru değil; bu, ilim adam

larının işi... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Efendim, siz lütfen kendi ilim alanınızda konu

şun, ben de kendi ilim... Efendim, benim eşim de nükleer mühendistir ve ben bu araştırma 
için günlerdir hazırlanıyorum. Lütfen müsaade edin sayın Grup Başkanvekili. Daha, çok ra
hatsız olacaksınız... . ' / . 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) ~ Hiç rahatsızlık yok. Yalnız, siz doğru konuşun... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Türkiye, bu konuda aldığı 

güvenlik önlemleri çerçevesinde, dış dünyada da uygulanan belirli kriterleri kabullenmiş ve Türk
iye'de de, insanlar için 5 bilisievertlik bir doz yüklenimini limit olarak almış. 5 milisievertlik... 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Unuttu!.. . 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Unutmadım da... 
BAŞKAN — Efendim, hatibi rahat bırakalım lütfen; insicamını bozuyorsunuz. Lütfen mü

dahale etmeyelim. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — 5 milisievertlik kirlenme, kabul edilebilir, belirli risk

leri üstlenilebilir, birsınır olarak dünyada ve Türkiyemizde kabul görmüş ve Türkiye Atom 
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Enerjisi Kurumu da, bu konuda yaptığı değerlendirmeleri, bu konuda bulduğu sonuçları, bu 
limitle, bu sınıra göre mukayese etmiş ve gerek uluslararası kurumlara, gerekse kendi içindeki, 
bu konuda bilgi isteyen unsurlara, Hükümete ve zamanı geldiğinde Türk toplumuna, "Türki
ye, Çernobil olayı nedeniyle, 5 milisievertlik güvenilir limitin çok altında bir dozla yüklenmiştir" 
görüşünü dile getirerek, toplumun o günden bugüne rahat etmesini sağlamıştır. 

Ancak, gerçekler maalesef böyle değildir. Bildiğiniz gibi, Türkiye'de 1988 yılında mavi kaplı 
meşhur bir rapor yayınlanmıştır. Bu rapor içinde, Türkiye'de 100 bin kritik insanın 0.594 mili
sievertlik bir dozda kirlendiği görüşü dile getirilmiştir. Yalnız, bu kirlenme dozunu değerlen
dirdiğinizde görmektesiniz ki, bunun 0.20 milisievertlik bölümü çaydan kaynaldaninaktadır 
ve biraz evvel de Sayın Bakanın dediği gibi, bu çay hesaplarında, kullanılan çaydan... 

Efendim, müsaade eder misiniz lütfen... 
MUSATFA KALEMLİ (Kütahya) — Bir müdahalemiz yok sayın konuşmacı!.. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — ... deme geçen, yani demlenmemiş çaydan deme 

geçen radyoaktif miktarın sadece yüzde 2-3 düzeyinde olduğu, Atom Enerjisi Komisyonu Baş
kanının ve diğer yetkililerin ağzından ifade edilmiş ve bu hesaplarda, Türk halkının yılda 400 
bardak çay içebileceği kabul edilmiştir. 

Şimdi bu konuda üç yayın var; biri, dış dünyada yayınlanmıştır, ikisi burada yayınlanmış
tır; üçünün de kopyaları elimde mevcut. Bu yayınlarda görüldüğü gibi, 10 dakika kadar dem
lendiği zaman, çayın içindeki radyoaktivitenin yüzde 65'i deme geçmektedir; 2 dakika kayna
dığı zaman bunun yüzde 30'u deme geçmektedir. Bu, bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, elimde bir başka tablo var. Bu tablo hiçbir yerde çıkmadı; bunu 
yeni yönetimlerden aldım. 

Sayın Hacaloğlu, 20 dakikanız doldu efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Doğu Karadeniz Bölgesinde, Rize'nin üç ilçesinde

ki kirlenme, metrekarede 170 bin bekerel civarında. Oysa bu rakam, Samsun'da 5 bin, Trab
zon'da 15 bin, Trakya'da 10 bin bekerel düzeyinde Yani, Türkiye'de üç ilçe, çok yoğun olarak 
kirlenmiş halde. Bu hesaplarda, bu çok kritik olarak kirlenmiş yöre değil, Doğu Karadeniz 
Bölgesi kapsamında daha geniş bir yörenin kirlenme verileri alınmış ve maalesef, biraz evvel 
çayda söylediğim şekilde, günde 5 bardağa kadar çay içen yöre insanının bu özelliği, deme ge
çen çay miktarı ve öyle karıştırılarak 12 500 bekerel düzeyinde kullanılan çay değil, 89 bin be
kerel düzeyine kadar kirlenmiş bulunan çayların da içildiği düşünülerse, sadece çay nedeniyle 
alınan doz, Atom Enerjisi Komisyonu ve Hükümetin, bugünkü Hükümetin de kabul ettiği top
lam 0.6 milisievertik rakamın dahi üç misli düzeyinde. Ayrıca, dün, Atom Enerjisi Komisyo
nunun bana verdiği yeni rapor çerçevesinde, herhangi bir bölgede, metrekarede 100 bin beke-
rellik bir radyasyon durumunda, sadece, yerdeki radyasyondan ışınlanma nedeniyle, bir yılda 
alınan doz 1 milisievert düzeyinde. Oysa, Doğu Karadeniz'deki bu 3 ilçede, arz ettiğim bir yıl
lık dönemdeki radyasyon düzeyi 150-170 bin bekerel düzeyinde idi. 

Değerli arkadaşlarım, özetle, asgarî bir yıl süreyle, o yöre insanı, en azından bu 3 ilçede 
yaşayan insanlar, 5 milisievert, yani, en asgarisinden, sınır düzeyinde, bizim bildiğimizin 8-10 . 
misli daha yüksek düzeyde radyasyonla kirlenmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, iki gün evvel o bölgede idim. Ardeşen'e ve Işiklı'ya gittim. Herkes 
Sayın ANAP Genel Başkanını soruyor, kendisini orada bekliyor. Ben orada iken ölçümleme 
yapıldı. İnsanlar, hayatlarından endişe etmektedirler. Ben, bir panik havası doğsun demiyorum... 
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HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayenizde yaratıldı! 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Ama, elimizde birçok veriler, birçok raporlar var, 

özellikle Karadeniz Teknik Üniversitesi kaynaklı raporlar var. Bebeklerde, çocuklarda kansere 
ve kusurlu doğumlara ilişkin büyük endişeler var. 

BAŞKAN — Sayın HacalQğlu, bir 10 dakikanız daha var, biliyorsunuz... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — O ikinci hakkı kullanmak istiyorum efendim. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, hatip, Teknik Üniversiteye bağlı 

tıp fakültesinin verilerini çarpıtıyor. Okusun, bizde de var aynı rapor... 

BAŞKAN — Efendim, Grup sözcünüz kürsüye geldiğinde, buyurduklarınızı ifade eder. 
Sayın Hacaloğlu, demin de arz ettim, bildiğiniz gibi, İçtüzüğümüzün, "sırasıyla" şartını 

koyarak, hükümete, siyasî parti gruplarına; sonra, önergedeki birinci imza sahibine veya onun 
tevkil edeceği bir diğer imza sahibi milletvekiline söz hakkı vermektedir. O bakımdan imkânı
mız yoktur. , 

ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Peki efendim, bağlıyorum. 
Şimdi, özetle, ben iddia ediyorum, bu konuda, tıbbî anlamda ciddî endişeler vardır. Tabi

atıyla, ANAP sözcüsünü de dinleyeceğiz. Vereceği verilerden sonra, ben daha 6 tane somut 
raporu yanımda getirdim, onları da izah edeceğim. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Bizde de var... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Konuşmamın diğer bölümlerini, sonra söz alarak 

bağlamak istiyorum. , 
Müsamahanız için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

' ! ' ' ' . . - • ' . • ' " • ' ' . ' . ; 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, sayın hatip, konuşması sırasında, Ge

nel Başkanımın isminden bahsederek, konuyu tamamen bir siyasî platforma çekmek istediler. 
Ben, yerimden, bu davranışını şiddetle protesto ediyorum. İkinci konuşması sırasında inşallah 
düzeltirler diye ümit ediyorum. 

Ayrıca, bu çok ciddî konuda birtakım suçlamalar yapılacaksa, birtakım araştırmalar ya
pılacaksa, bunu, kurulacak araştırma komisyonu yapacaktır. Biz burada millevtekilteri ola
rak, sadece sathi bilgiler getiriyoruz, araştırma açılsın diyoruz. ANAP Grubu olarak biz de 
buna iştirak ediyoruz. 

Çok istirham ediyorum, sayın sözcülerin, bu tür, bilhassa Sayın Genel Başkanımızı itham * 
edercesine ve olayı bir siyasî polemik konusu yaparcasına konuşmalarına müdahele ediniz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AHMET NEİDİM (Sakarya) — Siz değil; Genel Kurulu Başkan yönetir. 

BAŞKAN — Efendim, ben, Sayrn Hacaloğlu'nun, konuşmasının başlangıcında, hem Sa
yın Mesut Yılmaz'ın hem Sayın Erdal İnönü'nün, görüşmeler esnasında' bizzat burada bulun
maması hususundaki eleştirisini, sözünü kesmemek için cevaplamadım. 

Malumu âliniz, Meclisimizdeki teknik donanım ve çağdaş imkânlarla, adı geçenler, ma
kamlarında bunu izlemek imkânına sahiptirler. Yani, bir sayın liderin burada bulunmaması 
demek, bü müzakereleri izlemiyor, izleyemiyor olması demek değildir. 
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VELt AKSOY (tzmir) — Herkes odasında izlesin o zaman!.. 
BAŞKAN — Tabiî, sizin odalarınızda da o varsa, izleyin; oralarda renkli, resimli... Ama, 

size de o odaları dilerim yani!.. 
HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, buradaki azlıktan siz de şikâyetçisiniz... 

BAŞKAN — Sayın Eler, sizin antrenörlüğünüzü (!) zaten buradan takdirle izliyorum : "Kal
dır, indir, bağla, toparla..." 

Şimdi şu işi götürelim... 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sizlere yardımcı olduğumu zannediyorum. 
BAŞKAN— Tabiî, memnun oluyorum ve hakikaten gıpta ettim, ne güzel bir ekip çalış

ması diye; yani, güzel şeydir bunlar... 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sözcümüzün maksatlı olarak tahrik edildiğini anladı

ğım için naçizane, arkadaşa, siz devam edin, dedim. 
BAŞKAN — Beğendiğim için söyledim, itimat edin... 
HASAN BASRt ELER (Edirne) — Sizin tarafınızdan beğenilmek, benim için gururdur, 

çok sağ olun. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şimdi, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Ordu Milletve
kili Sayın Refaiddin Şahin'e söz veriyorum; buyurun Sayın Şahin. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
lar; sözlerime başlamadan önce, ben de, Bayburt Üzengili Köyünde meydana gelmiş olan çığ 
felaketinde hayatını kaybetmiş olanlara rahmet, geride kalanlara başsağlığı diliyor, mübarek 
kandilinizi kutluyor, Doğru Yoi Partisi ve şahsım adına hepinizi saygıyla, selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, 18.12.1992 tarihli Milliyet Gazetesinde çıkan radyasyon
la ilgili haber, daha doğrusu, zamanın Bakanı Sayın Aral ile yapılmış söyleşi olmasaydı, konu 
küllenmiş ve unutulmuştu bile. 

Bugün konunun güdeme gelmiş olması, kamuoyunda ilgi görmesi, hatta tepkiye dönüş
müş olması, geçmişte bu olayın gereği gibi değerlendirilmediğinin bir örneğidir. Eğer, geçmiş
te, yine Doğru Yol Partisi değerli eski milletvekili Mazhar Haznedar'ın.vermiş olduğu Meclis 
araştırması önergesi, Yüce Meclis tarafından kabul edilmiş olsaydı, o gün mesele enine boyuna 
incelenmiş, bilimsel değerlendirilmesi yapılmış, konu, Meclisimizin ve kamuoyunun bilgisine 
aktarılmış olur; bugün de, aynı konu, tekrar gündeme gelip, kamuoyunda bu tür meselenin 
enine boyuna tartışılmasına, hatta, burada olmayan bir sayın bakanın da bu konuyla ilgili ola
rak sorumlu tutulmasına, fırsat ve imkân doğmamış olurdu. 

Demek ki, konuda bir boşluk, bir eksiklik olmuş ki, mesele, kamuoyuna aktarıldığı za
man ilgi görmüş; kamuoyu da, bu konuda tam bir aydınlanma ve bilgilendirilme ihtiyacını or
taya koyarak, konuya ilgisini sürdürmüş; ama, endişesini de ortaya koymuş. Başından, radyas
yonla ilgili olay geçmiş olan hemen herkes, bu olayın, doğal veya genel sağlık sebeplerinden 
kaynaklandığını unutarak, meseleyi tamamıyla bu Çernobil olayıyla bağlantı kurmak suretiy
le, ona dayandırma şekline gitmiş; hatta basın meseleyi enine boyuna yaygınlaştırmak, hatta 
anketler yapmak suretiyle, kendi anketlerinde yargılama tarzındaki sonuçlarla kamuoyunu şart
landırarak, hastalara da avukat ve mahkeme yolu göstererek, bir nevi tahrikçilik, bir nevi teş
vikçilik görevi yapmıştır. 
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Şimdi, böylesine önemli bir konuda, tabiî, devleti, devletin hizmetinde olan hükümeti, 
onun bakanlarını, meclisini, dolayısıyla topyekûn kamu kurum ve kuruluşlarını ilgilendiren 
bir konuda bizim göstereceğimiz hassasiyet, bize düşen görev, haksızı bulmak, yanlışı bulmak; 
varsa eksikliği, varsa kusuru, onları tespit etmektir. Ama, tabiî, böylesine bilimsel bir konuda, 
meseleyi, herkesin kendi üslubuyla ortaya koyarak bir sonuç çıkarması ve sonuçta da konuyla 
ilgili herkesi suçlu kabul etmesi bir yerde bir erken tespit ve davranıştır, konuyla ilgili değerlen
dirmeyi yapacak olan kurum ve kuruluşların önüne geçmektir. 

1986 yılının 26 Nisanında meydana gelen Çerttobil kazasında ortaya çıkmış olan bu duru
mun ve zamanla ülkemize sirayet etmiş olan radyasyon bulutlarının meydana getirdiği zararlar 
üzerinde yapılan çalışmaların, ne derece yerinde, ne derece doğru, ne derece bilimsel, ne dere
cede, ülke insanlarının sağlığını düşünür ve onun gereğini yerine getirir şekilde yapılmış oldu
ğunu hiç olmazsa, açılmış olan bir Meclis araştırmasıyla ve burada bizim tespitlerimizle ortaya 
koymuş olsaydık, çok daha iyi olurdu. ( 

Şimdi, ortada önemli bir konu var. Bu önemli konu eski olsun, yeni olsun, bu mukaddes 
çatı altında görev yapan herkesi ilgilendiren bir konudur. Buradan, biz de, gelmiş geçmiş ola
biliriz ve yarınlarda bizim de hakkımızda sözler söylenebilir; ama, taşıdığımız sıfat itibariyle, 
bu Mecliste -biz burda olmasak bile- bir milletvekili olarak bizim de haklı olduğumuz tarafları 
ortaya koyacak milletvekillerinin olmasını arzu ederiz. 

Sanayi ve Ticaret eski bakanı Sayın Cahit Aral, gazetenin yazdığı sözleri söylememiş ise, 
o zaman, burada konuyu hassasiyetle ele alarak, söylenmemiş sözlerle Yüce Meclisi meşgul 
etmemek ve söylenmemiş bir sözden dolayı da, o sözün sahibini bu Meclis kürsüsünde suçla
mamak lazımdır. Kaldı ki; sayın eski bakanımız, kamuoyuna, 24 aralıkta bir duyuru yaparak; 
"18.12.1992 tarihli Milliyet Gazetesinde çıkan, radyasyonla ilgili, asla söylemediğim ve bana 
ait olmayan, Türkiye'den özür dileriz 'Türk halkı için üzgünüm, Sovyetlere intikam satışı* baş- : 

lığıyla yapılan yayın yalandır" diyor; daha sonra da Milliyet Gazetesi, bunun doğru olduğunu 
ispatlamıyor veyahut doğru olduğunu ortaya koymuyor. 

öyleyse, evvela bu çelişkinin açıklığa kavuşturulması lazım. Burada kim doğrudur, lam 
yanlıştır; kim haklıdır, kim haksızdır, meselesinin ortaya çıkarılması lazımdır. 

O sebepledir ki, Meclis araştırmasıyla, meselenin bilimsel yönünü bilim adamlarına danı
şarak; meselenin bu yönünün doğruluğunu da, bunu ortaya atan gazete ile, sayın eski bakanın 
ortaya koyacağı iddialarla bir yere vardırmak, evvelemirde, meselenin çözüm bekleyen en önemli 
noktasıdır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; tabiî ki, değişik yerlerden değişik tepkiler geliyor. Bu 
doğrudur. Elbette, insanımızın sağlığıyla ilgili olan bu konuyu, kamuoyunda böylesine yeni
den büyük gürültülerle gündeme getirilerek, olmuş olacak veya olması muhtemel her şeyi de 
Çernobil'e bağlama konusunda, elbette ki kamuoyunun bu hassasiyetine bir cevap aramak, 
onun endişelerini ortadan kaldırmak ve onu tatmin etmek, bu Meclisin görevidir; o da Meclis 
araştırması yoluyla ortaya çıkacaktır bunun başka bir yolu yoktur, 

Çernobil olayı, bildiğiniz gibi, 26 Nisan 1986'da meydana gelmiş, Batı, bunu iki gün son
ra 28 nisanda tespit etmiş. O günkü Sovyetler Birliği, Batı'nın yaptığı açıklama üzerine, 30 
nisan tarihinde durumu kabul etmek zorunda kalmıştır. 
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Bir tesadüf, bu Çernobil olayı Türkiye'de duyulduktan -ki, bize daha ziyade Batı tarafın
dan bildirildi- ve 26 Nisan 1986 tarihinden üç gün sonra Sovyetler Birliğine gitmiştim. Sovyet
ler Birliğinde görüştüğüm kimselere, Çernobil olayının olduğunu ısrarla söylememe rağmen, 
"böyle bir şey yoktur" denildi. Daha sonra da, Çernobil olayını kendileri söylediler ve "Sizin 
söylediğiniz kadar vahim bir olay yok, kimse de ölmemiştir" dediler. 

Halbuki, bu konuyla ilgili olarak, önemli boyutlarda radyasyon yayılması olduğunu ve 
kazada da bir miktar insanın öldüğünü Batılılar tespit etmiş ve bildirmişlerdi. 

Bizde ise, bu konuyla ilgili olarak çalışmaların yapıldığı, yapmış olduğum araştırma ve 
incelemelerden ortaya çıkıyor. Atom Enerjisi Kurumu, Millî Savunma Bakanlığı ve ilgili kuru
luşlar bu konuda çalışma yapıyorlar. Allah'ın bir takdiri, bir lütfudur ki, bu radyasyon bulut
ları Türkiye üzerine gelmiyor. Bu bulutlar -Allah bizi korumuş- daha ziyade Kuzey Avrupa ül
kelerine doğru yayılıyor ve asıl zararı orada meydana getiriyor. Tabiî, ikinci patlamadan sonra, 
meteorolojik durum sebebiyle, bir miktar radyasyon Trakya ve Doğu Karadeniz Bölgesinde et
kili olmuştur. 

Şimdi, bu radyasyon etkisi, üzerine, gerek Trakya'da, gerek Karadeniz'de ve gerekse etki 
alanının içerisine giren yörelerde yapılan çalışmalar ne boyuttadır ve radyasyonla ilgili periyo
dik olarak yapılan bu tespit ve ölçümlerin değerlendirmesi nelerdir; bu ölçümler hangi tarih
lerde, hangi sıralamayla ve hangi yörelerde yapılmıştır; bunların da açıklanma fırsatı, bu araş
tırmayla ortaya çıkacak ve bunlar da değerlendirmeye alınacaktır. 

"Yalnız, meselenin, sağlıkla ilgili yönünden başka bir de Ürünlerle ilgili kısmı vardır, özel
likle dışarıya ihraç ettiğimiz ürünler üzerinde meydana gelen radyasyon etkisinden dolayı üre
ticinin bundan zarar görmesi olayı var. 

Burada, bir tespitimi arz etmek istiyorum : Radyasyondan, en başta, ihraç ürünlerimiz
den fındık ve tütün; dahilde kullanılan ürünlerimizden, çay ve o yörenin her türlü yiyecek ve 
içecek maddesi etkileniyor. Etkileniyor ama, bu etkilenme ne miktardaydı? 

Zararın ne olduğu konusunda bir değerlendirme, bir tespit yapmak, bunun ilgilisi olan 
kurumlara ait bir sorumluluktu ve acaba o kurumlar da bu görevi yaptılar mı, yapmadılar mı? 

Kurumlar, değişik beyanlarla,' 'böyle bir görev yapılmıştır'' demişler ve yapılan bu görev
leri izah etmişlerdir. 

Tabiî, bunlar devletin kurumlarıdır ve elbette ki, beyanlarına inanacağız. Eğer bu kurum
lar bu görevlerini layıkıyla yapmışsa, bu, Meclis araştırması vesilesiyle ortaya konulacak, do
layısıyla, kurumlarımız, yapmak zorunda oldukları görevleri ne denli yapmışlardır, bunu da 
bir kere daha tespit etmemiz mümkün olacaktır. 

Ben, özellikle çay ve fındık üzerinde durmak istiyorum. Radyasyon, çay alımlarını etkile
miştir. 1986 yılında Samsun'da ara seçim olduğu için, maalesef, fındıkta radyasyon, seçim böl
gesine uğratılmamıştır. 

Bu da yanlış bir tutum ve davranıştır. Niye uğratılmamıştır? Çünkü, ara seçim, sadece 
Samsun'da yapılıyordu ve diğer bölgelerde yoktu. Samsun'dan, Ünye'den ötede bir Akçay ır
mağı var ve radyasyon, nedense o ırmaktan öteye geçememişti!.. Geçemeyişinin sebebi de za
ten seçimle ilgiliydi... Geçememiş de ne olmuş? Ünye'den Trabzon'a Rize'ye kadar olan bölge
nin fındığının alımı yasaklanmış, diğer bölgelerde ise serbest bırakılmıştı. Fındık alımı yasak
lanınca ve müstahsilin fındığı alınmayınca, büyük bir panik başlamış, büyük bir endişe ortaya 
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çıkmış ve bu sefer, gece, dağlardan, tepelerden aşılarak, büyük miktarlarda fındık öbür tarafa 
geçirilmişti. Burada kim kazanmıştır? Fındığı düşük fiyatla alan aracılar kazanmış ve müstah
sil mağdur edilmiştir. Biz, bu mağduriyeti gördük. , -• 

Burada yapılması lazım gelen şey ne olmalıydı? Bize göre, devlet, oranın ürünlerine el koy
malı, alış ve satışını yasaklamalıydı; müstahsili mağdur etmeden, onun malının karşılığını ver
meli ve yok pahasına ona buna kaptırmamalıydı. Böylece, ürününün dışarıya ihraç edilmesi 
şeklindeki bir işlemin de, yine o günkü Hükümet tarafından yapılması uygun olurdu. 

Olay, "Bu ne biçim radyasyon bulutudur ki, o ırmaktan öteye geçmiyor! Bir yerde siyasî-, 
dir; Çernobil olayı da siyasete bulaştı" şeklinde, enine boyuna karikatürize edildi. 

Konunun önemli yanı, insanımızın, ülkemiz insanının sağlığı meselesidir. Bu kodu, hepi
mizin konusudur, Türkiye'nin konusudur, Meclisimizin önemlibir konusudur. 

Bu konuyla ilgili olarak Meclis araştırması açılması hususunu, burada, enine boyuna bu 
araştırma yapılsın, bir değerlendirme yapılsın ve eğer kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin or
taya koyduğu görüşlerde bir çelişki varsa, bu bilinsin; burada işlemeyen ne ise tespit edilsin, 
değerlendirilsin ve eğer geçmişte bu işin kusurlusu, suçlusu, müsebbibi varsa o ortaya çıksın; 
bundan zrar görmüş vatandaşımız varsa, bundan zarar görecekler de olacaksa, devlet, burada 
ciddî tedbir alsın diye, parti olarak gündeme getirdik. Devlete düşen görev budur. 

Biz, şöyle veya böyle, meselenin yeniden gündeme gelmiş olması münasebetiyle, kamuo
yumuzun ve halkımızın gösterdiği hassasiyeti de dikkate alarak meseleyi buraya bir Meclis araş
tırması olarak getirdik. Olayın, 1986 yılında vuku bulmuş olmasını bugüne kadar geçen zama
na rağmen, vatandaşımızın hâlâ bu konuda hassasiyet göstermesini ve Türkiye'de, radyasyonla 
ilgili olsun olmasın, bütün vakaların, bütün olayların, hemen hemen buraya dayandırılmış ol
masını da, önemli ve de gelecek açısından fevkalade dikkate değer bir sorun kabul ediyoruz. 
Bu sorunun çözümü açısından da bu araştırmanın yapılması uygundur mütalaasıyla, Doğru 
Yol Partisi Grubu ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Rize Milletvekili Sayın Mustafa Parlak, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA PARLAK (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; Çernobil faciasının etkilerini araştırmak ve gerekli önlemleri almak amacıyla verilmiş 
bulunan önergeler üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere söz aldım. 

Evvela, Bayburt'ta çığ felaketi nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Al
lah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Sözlerime, Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlayarak başlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, radyasyonla ilgili tartışmalar, dönemin Sanayi ve 
Ticaret Bakanı Sayın Aral'ın 18.12.1992 tarihinde bir gazetede yayınlanan ve maksadı dışında 
yorumlanan açıklamaları üzerine başlamıştır. Gerçi, bilahara yayınlanan röportajın bant çö
zümleri ve bazı ifadelerin kendisine ait olmadığına dair tekzipleri yayınlanmıştır; ama, olan 
olmuş, fırtına kopmuştur. Koparılan bu fırtınadan, Hükümetin, biraz da memnun olduğu an
laşılmıştır. Üzülerek ifade edeyim ki, Hükümetin konuya yaklaşımı ve değerlendirmesi, emsali 
görülmemiş bir sorumsuzluk örneğidir. Konunun teknik sınırları aşılarak, psikolojik ve poli
tik bir hale getirilmiş, bilim adamları arasında teknik düzeyde yapılması gereken tartışma, si
yasî zemine kaydırılıp istismar vesilesi olarak kullanılmıştır. Formasyonu ve kariyeri olan bilim v 

adamları olaya soğukkanlı yaklaşırken, bu konuda hiçbir formasyonu bulunmayan siyasîlerin, 
dönemin yöneticilerinden '/katiller, caniler" diye söz etmeleri, olaya ne denli siyasî açıdan bak
tıklarının bariz bir işaretidir. 
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Ortaya atılan iddiaların doğru olup olmadığı araştırılmadan, incelenmeden, sırf, günde
mi doldurmak için, Hükümetin, beceriksizliğini örtmek, yerine getiremediği vaatlerini halkın 
gözünden kaçırmak, enflasyona ezdirmekte olduğu işçinin, memurun feryadını kesmek için, 
yaşamları boyunca içlerini kemirecek olan kanser korkusunu insanların yüreklerine düşürme
ye kimsenin hakkı yoktur. Bu, aynı zamanda, bir insan hakkı ihlalidir. İnsanlara, ömür boyu 
işkence etmenin ağır bir çeşididir. İnsan sağlığıyla bu derece alay edildiği hiç görülmemiştir. 

Bir yılını tamamlayıp ikinci yılına girdiği şu günlerde, vaatlerinin birçoğunu gerçekleştire
meyen ve güvenilirliğini kaybeden bu Hükümet yeni yılda da insanımıza verebileceği hiçbir ye
ni umut kalmadığından, radyasyon tartışmalarına can simidi gibi sarılmıştır. Önce, kanser teh
didiyle insanları korkutup sindirmek, hatta reaksiyona varacak derecede toplumsal öfke yarat
mak, sonra da bütün moral değerleri yok olmuş insanları, her zamanki gibi, "kurtarıcı baba" 
rolüyle ortaya çıkıp sahiplenmek, inandırıcı olmasa da, birkaç sözle, tedbirle yaratılan kuşku
ları gidermeye çalışmak, bu Hükümetin, alışmış olduğumuz pişkinliklerinden bir tanesidir. Öte 
yandan, isterse enflasyon yüzde 70'leri bulsun, isterse hayat pahalılığının ezdiği memur ve işçi 
sokağa dökülmüş olsun, isterse Kıbrıs ufak ufak elden gitmeye başlasın, isterse Bosna ve Her-
sek'te kan gövdeyi götürsün; ama, yaratılmak istenen hava "siz hepsini bırakın, Çernobil'e 
bakın" olmuştur. 

İşte, bütün bu sebeplerden doiayı, radyasyon meselesinin araştırılması gerekmektedir. Çer-
nobil olayı Türkiye'yi ne derece etkilemiştir; gerekli önlemler alınmış mıdır; dönemin teknik 
ve idarî yetkililerinin gerçekten ihmali var mıdır; bu adamlar gerçekten katil mi, gerçekten cani 
midir; kanser hastalıklarında artış olmuş mudur, olmuşsa bunun sebebi radyasyon mudur; yoksa, 
kanserin kendisi kadar acı ve tehlikeli olan "kanser patladı" iddialarının altındaki gerçek baş
ka mıdır? Bütün bu meselelerin, bilimin ışığı altında araştırılıp, hakikatin bir an önce gün ışı
ğına çıkarılması için, bu önergeye, Anavatan Partisi Grubu olarak destek vereceğiz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Bakanın biraz evvel konuşmalarında da ifade 
ettikleri gibi, radyasyon olayında Türkiye etkilenmiştir; ama, Türkiye, bu radyasyon olayın
dan, dünyada, en az etkilenen ülkelerden bir tanesidir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının 
yayınladığı bir raporda, Polonya, Macaristan, İsveç, Finlandiya, Avusturya, Yugoslavya, Yu
nanistan, Türkiye, Hollanda, Belçika, İngiltere ve İspanya gibi ülkeler içerisinde, Türkiye, so
nucu sıralarda gelmektedir; ama, Türkiye, bu olaydan en az etkilenen ülkelerden bir tanesi ol
makla birlikte, en çok etkilenen ülkeler kadar ciddî önlemler almıştır. 

Hemen ifade etmek istiyorum ki, bazı bilim adamlarının "susturulduk, konuşturulma
dık, araştırmalarımızı yayınlayamadık" gibi ifadeleri, hiçbir zaman kamuoyunda haklılık bul
mamıştır. Esasen,-ben, şimdi, bir susturulma örneğini vereyim; Sayın Sağlık Bakanımız Aktu-
na, Trabzon'da vermiş olduğu beyanatlarla, oradaki sağlık müdürünün beyanatlarının çeliş
mesi üzerine, sağlık müdürünü teleks emriyle hemen görevden almıştır ve oradaki ilçe başkan
larının baskısıyla, iki gün sonra, tekrar atamak zorunda kalmıştır. (ANAP sıralarından "Al
lah, Allah!..." sesleri) Asıl susturulmak bu şekilde oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, olay, ayın 29'unun akşamı dünyaya açıklanır açıklanmaz, Atom Ener
jisi Kurumu Başkanlığı, kazadan en çok etkileneceği bilinen bölgelerde, Batı Trakya, Batı Ka
radeniz ve İstanbul'da derhal ölçümlere başlamıştır. Burada, havadaki radyasyonun bir miktar 
artmış olduğu tespit edilmiştir; ama, bu artan miktarın, insan sağlığına zarar verecek boyutta 
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olmadığı da tespit edilmiştir. Yine, başta Edirne olmak üzere Trakya'da, Atom Enerjisi Kuru
muyla Edirne Valiliği, müştereken, birtakım önlemler almışlardır. Bu önlemleri, vaktiyle, TRT, 
mahallî yayın organları ve basın yoluyla duyurmuşlardı; eğer Sayın Hacaloğlu, 26 nisandan 
sonraki bütün gazeteleri taramışsa, 30 nisan tarihli gazetelerde, Sayın Özal'ın, "Batı Karade
niz, istanbul ve Trakya derhal taransın" diye vermiş olduğu emri ve 3 mayıs tarihli gazetelerde, 
yine yetkililerin "süte, suya ve gıda maddelerine dikkat" şeklindeki uyarılarını muhakkak oku
muşlardır. 

öte yandan, Piri Reis gemisinin denizlerde yapmakta olduğu araştırma neticesinde deniz
lerin bir miktar kirlenmiş olduğu tespit edilmiş, bunun üzerine Karadeniz ve Marmarada avla
nan bütün balıklar tek tek kontrol edilmiş, neticede, balıklarda, insan sağlığına zarar verecek 
bir düzeyde radyasyon bulunamamıştır. O zamanlarda yapılan bütün ölçümler, TAEK'in 1988'de 
yayınlamış olduğu raporunda mevcuttur. Aslında bu raporun okunup değerlendirilmesi gerek
mektedir. 

Yine bir televizyon programında Sayın Sağlık Bakanımıza, "Geçmişte yapılan tetkikleri 
yeterli bulmadınız mı da, yeniden kurul pluşturup, tetkikleri başlattınız?" şeklinde bir soru 
yöneltildiği zaman, Sağlık Bakanımız, "O zaman ne tedbir alındığını bilemiyoruz, Hükümette 
biz yoktuk. Arkadaşlarımızın birçoğu da başka yerlerden gelmişlerdir" diye cevap vermişlerdir. 

Aslında, bu cevap tutarlı değildir. Çünkü, devletin sürekliliği esastır. Partilerin, politika
cıların sürekliliği esas olmayabilir; ama, o görevde bulunanlardan veya devletin mevcut kayıt-
lanndan istifade edilip, kamuoyu bu konuda aydınlatılabilirdi. 

Değerli milletvekilleri, Karadeniz'de radyasyon varlığı ilk defa Genelkurmayın yaptığı tes
pitlerden anlaşılmıştır. Bunun üzerine, Atom Enerjisi Kurumu derhal seyyar ekipler oluştura
rak, 28 temmuza kadar bütün bölgeyi aralıksız olarak taramıştır. Yapılan araştırmalar sonun
da, karalahana, mısır ve ayçiçeğinde hiçbir radyasyon tespit edilmemiş olup, çay ve fındıkta 
radyasyona raslanmıştır. Fındık henüz gelişme döneminde olduğu için takibe alınmış ve fın
dıkla ilgili ölçümler de 14 eylülde tamamlanmıştır. 

Sayın Refaiddin Şahin arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, Ünye'nin doğusundaki bölgede 
kalan fındıklarda radyasyon nispeti biraz daha yüksek, batısında kalan bölgelerde ise radyas
yon nispeti fevkalade düşük bulunmuştur. 

Bu bakımdan, Ünye'nin doğusundaki bölgelerde fındık hareketleri, alımı, satımı ve ilden 
ile nakli durdurulmuştur; ama, 17 eylülde fındığın ilden ile nakli durdurulmuş olmasına rağ
men, Fiskobirlikçe bölgedeki fındığın tamamı 10 gün içinde peşin parayla satın alınmıştır; yani 
üreticinin mağduriyetine meydan verilmemiştir. 

Yine aynı yıl, Fiskobirlik, bir önceki yılın yüzde 60 fazlasıyla, 101 bin ton fındık ihraç 
etmiş olup, bu 101 bin ton fındığın sadece 140 tonu Türkiye'ye, radyasyonludur diye iade edil
miş; bu 140 tonun 40 tonu da, hatalı ölçüm neticesinde iade edilmiştir. 

Radyasyonludur diye iade edilen 100 ton fındık ise, AET'nin koymuş olduğu limitin; yani 
600 kg/bekerelin üzerinde; ama, Dünya Sağlık Teşkilatının koymuş olduğu 2 000 kg/bekerelin 
altında radyasyon ihtiva eden fındık olup, "Rusya'ya, bilinerek radyasyonlu fındık ihraç edildi" 
denilen fındık, işte bu fındıktır ve ihtiva ettiği radyasyon, Dünya Sağlık Teşkilatının kabul et
miş olduğu limitin altındadır. 
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Değerli arkadaşlar, yüksek radyasyon içerdiği iddia edilen iki temel ürün vardır; çay ve 
fındık. Niye başka ürünler değil de, bu iki ürün? Bunun üzerinde biraz düşünmek gerekir. 

Bu iki ürün, Türkiye'nin ihraç ürünüdür. Bildiğiniz gibi, dünya fındık piyasasının yüzde 
70'i elimizde bulunmaktadır. 

Gayet tabiîdir ki, fındıkla ilgili olarak, yurt dışından, Batı kaynaklı olarak ortaya atılan 
birtakım iddiaların hepsine sağlık açısından bakmamız da doğru değildir. Bir miktar abartıla
rak yapılan bu yaygaraların, ticarî açıdan olduğunu da göz ardı etmemek lazımdır. Çünkü, 
ticarî rakiplerimizin, Türkiye'yi, sahip olduğu pazardan kovmak için bu tür yollara başvurabi
leceklerini de düşünmek gerekir. 

Keza, durum çayda da aynıdır. 1986 yılında, Türkiye, kalitede değişiklikler ve yenilikler 
yapmış, üretim seviyesini yükseltmiş, birçok ihracat bağlantıları Icurmuştur. tşte, bu Çernobil 
olayı, dünya çay piyasasını elinde bulunduran Batılı şirketlerin, Türk çaylarını Batı pazarları
na sokmamak için ellerinde önemli bir fırsat olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, çay deyince, Türkiye'de hemen radyasyon, radyasyon deyince de çay 
akla gelmektedir. 1986 yılında 630 bin ton çay alınmıştır. Hemen ifade edeyim ki, Sayın Şa-
hin'in burada ifade ettiği, "çay alımlarında eksilmeler olmuştur" şeklindeki sözleri doğru de
ğildir. Çay tarihinde en fazla mubayaa 1986 yılında olmuştur. Bu çaylardan 130 bin ton civa
rında kuru çay imal edilmiştir. Çayda yapılan radyasyon kontrollerinin bizzat içerisinde bu
lundum; çayda sadece bir tek defa değil, kademeli olarak radyasyon kontrolleri yapılmıştır. 
Yani, kuru çay fabrikalarında bu kontrol yapılmış, radyoaktivitesi yüksek olanlar başka am
barlara, kullanılmaya müsait olanlar başka ambarlara konmuştur. Bu fabrikalardan paketle
me fabrikasına gönderilirken, fabrikadan çıkan çaylar tekrar kontrol edilmiştir. 

Keza, aynı çaylar, paketleme fabrikasının girişinde kontrol edilmiştir. Yine, paketlendik
ten sonra piyasaya sürülmek üzere, paketleme fabrikasından çıkarken tekrar kontrol edilmişlerdir. 

Bu kadar kademeli kontrollerden geçirildikten sonra çay piyasaya sürülmüştür. Yani, bu 
kadar kademeli kontrolden sonra bu çayların radyoaktiviten olduğunu iddia etmek veya piya
saya sürülen çaylara yüksek radyasyonlu çayların karıştığını iddia etmek, bana kalırsa doğru 
değildir. Belki de, burada bulunan arkadaşlarımın birçoğu, bu konuda hâlâ tereddüt içerisin
dedirler. Sizi temin ederim ki, hiçbir surette radyasyonlu çay kimseye içirilmemiştir; yani, in
san sağlığına zarar verecek boyutta radyasyonlu çay içirilmemiştir. Çayın bir miktar radyasyon 
aldığı doğrudur. Sayın Hacaloğlu'nun da ifade ettiği gibi, kuru çayda radyoaktivite kilogram
da 12 500 bekerel olarak tespit edilmiştir. Bu, sadece Türkiye'nin kabul ettiği bir ölçü değildir; 
Türk delegasyonunun önerisiyle İtalya'da toplanan FAO'ya da bu kabul ettirilmiş; FAO'nun 
da literatürüne girmiştir. Bu 12 500 bekerel nasıl hesap edilmiştir? Bir kilogram çaydan 34 litre 
dem elde edildiği düşünülmüştür; 34 litre dem elde edildiği zaman, dem konsantrasyonuna ge
çen aktivite miktarı 370 kilogram/bekerel olmaktadır. Kaldı ki, kuru çaydaki aktivitenin ta
mamının deme geçtiği hesap edilmiştir. Sayın Hacaloğlu'nun da belirttiği gibi, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde yapılan hesaplarda, azami yüzde 65'i, TÜBİTAK ve Atom Enerjisi Kurumu
nun yaptığı araştırmalarda L^ asgari yüzde 5'i oranında deme geçtiği hesap edilmiştir. Biz, 
azaminin deme geçtiğini kabul etsek bile, yüzde 65'i deme geçmektedir. Kaldı ki, bu hesap, 
kuru çaydaki aktivitenin yüzde 100'ünün deme geçtiği hesap edilerek yapılmıştır. Yani, burada 
hesaplar çok ihtiyatlı olarak, yapılmış, limitler çok ihtiyatlı olarak alınmıştır, hiç kimsenin, 
sağlığa zarar verecek boyutta radyasyonlu çay içtiğine dair zerre kadar şüphesinin bulunma
ması gerekir, bunu temin ederim. 
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Değerli arkadaşlarım, ben, çay fabrikası müdürüydüm ve bu kontrolleri Atom Enerjisi 
Kurumundan gelen uzmanlar yapmaktaydı. Atom Enerjisi Kurumu uzmanlarının, radyasyon
lu olan bir çayı, radyasyonludur diye bir tarafa ayırmamalarının hiçbir sebebi yoktur, gereği 
de yoktur, mecburiyetleri de yoktur; böyle bir şey yapmaları da gerekmezdi. Nitekim, bakınız, 
58 bin ton çay, 12 500 bekerelin üzerinde radyasyon ihtiva ettiği için, imha edilmek üzere ayrıl
mış, 34 bin tonu imha edilmiştir, 24 bin tonu da imha edilmek üzere ambarlarda duruyor. 

Konuşmamın başında ifade ettiğim gibi, Sayın Köse'nin de ifade ettiği gibi, Türkiye, rad
yasyondan en az etkilenen ülkelerden biri olmasına rağmen, en çok, radyasyonlu gıda maddesi 
imha eden ülkedir. Bugünkü fiyatıyla, 58 bin ton çay, aşağı yukarı 2,3 trilyon lira değerindedir 
ve bu çay imha edilmiştir. Dünyanın hiçbir ülkesinde, daha büyük çapta radyasyona maruz 
kalan ülkelerde dahi, bu kadar büyük çapta ürün imhası olmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar büyük çapta ürün imha eden, bu kadar büyük ekonomik 
faturayı ödeyen bir yönetime "olaya sağlık açısından bakmamıştır, ekonomik açıdan bakmıştır" 
demek doğru mudur? " 

Sayın Aktuna, bir beyanatında "geçmiş yönetimler olaya sağlık açısından bakmamışlar, 
ekonomik açıdan bakmışlardır" diyor; ama, görüyoruz ki, dünyada bizim kadar ekonomik 
fedakârlık yapan, radyasyonun faturasını bu kadar büyük ödeyen bir ülke daha yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, iddialardan bir tanesi de, radyasyona bağlı olarak kanser ve kanser 
türü ölümcül hastalıklarda artış olduğudur. 

Bu konuda uzman değiliz; bir şey söylememiz mümkün değildir; ama, bu konuda otorite 
olan bilim adamlarının ifadelerini sizlere kısaca nakletmek istiyorum : 

Lösemi Vakfı Başkanı Profesör Doktor Gündüz Gedikoğlu, "Karadeniz bölgesindeki lö
semi vakalarında bir artış olmadığını hep yüzde 4 civarında kaldığını ve panik yaratacak bir 
durum olmadığını" ifade ettiler. "Gedikoğlu, insanoğlu, insana hizmet götüreceği yerde, eski
ye "tu'kaka" diyerek, köprüden geçtikten sonra köprüyü yakmak felsefesiyle hareket etmektedir" 
dedi. 

İstanbul Üniversitesi Hematoloji Ana Bilim Dalı öğretim Üyesi Profesör Doktor Leyla 
Ağaoğlu, "kanserin radyasyon olayıyla paralel olarak artmasının söylenemeyeceğini; radyas
yondan kaynaklanan kanserin farklı bir belirtisi olmadığını" söyledi. Ayrıca "Bazı kişiler bu
nu reklam aracı olarak mı kullanıyor, yoksa perde arkasında politik bazı sebepler mi var, 
bilemiyorum" dedi. 

istanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Profesör Fikret Baykut, "Rad
yasyona bağlı kanser vakalarının arttığına katılmadığını; ülke genelinde epidemiyolojik bir araş
tırma yapılmadan, bu iddiaların yanlış olacağını" bildirdi. 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüsrev Hatemi, "Türkiye'nin 
Çernobil faciasından etkilendiğini, ancak belirtilen radyasyon oranının sağlığa zarar verecek 
boyutta olmadığını; klinik testlerle yapüğımız araştırmalarda bir tehlikeyle karşılaşmadıklarını" 
söyledi. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor 
Ayhan Çavdar'ın bu konuyla ilgili ifadeleri var. 

Profesör Doktor Münir Telatar, KTÜ Tıp Fakültesi nükleer tıp uzmanıdır, aynı zamanda 
da kendisi o bölgedendir ve o bölgede görev yapmaktadır; "Çernobil nükleer faciasından 
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sonra yaptıkları araştırmalar sonunda, Karadeniz Bölgesinde biyolojik etkilerin ortaya çıkma
sına sebep olacak yüksek radyasyon bulunmadığını tespit ettiklerini ve kanser vakalarında da 
artış olmadığını" ifade etmiştir. 

Ayrıca "KTÜ Farabi Hastanesinde, 1985-1992 tarihleri arasında tedavi gören hastalarda 
kanser yüzde oranlarında belirgin değişiklikler olmamıştır. Çocuklarda görülen anormallikler, 
daha ziyade, bölgemizde yakın akraba evliliklerinin fazla olmasından kaynaklanıyor" demiştir. 

Zannediyorum Sayın Hacaloğlu, Trabzon Hastanesinin, Trabzon bölgesindeki hastalarda 
artış olduğu yolundaki raporunu burada gösterdiler. 

O rapordan bizde de var; fakat, bu raporda, bir hasta artışının olduğu ifade edilmemektedir. 
Nitekim, Sayın Sağlık Bakanının Trabzon'u ziyareti sırasında kendisine verilen raporda 

da bu hastalıklarda bariz bir artışın olduğu ifade edilmemektedir; ancak, onkoloji hastanesi
nin kurulmasına gerekçe olarak, "hastalıklarda artış olduğu düşünülmektedir" şeklinde yu
varlak bir ifade vardır. - ' 

Değerli arkadaşlarım, bilim adamlarının bu konudaki görüşleri budur. Muhtelif sağlık 
kuruluşlarından gelen bilgiler de vardır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 7 öğretim 
üyesinin, Çernobil sonrası radyasyonun insan sağlığına etkileri üzerinde hazırladıkları rapor 
elimizdedir. Bu rapor, Sağlık Bakanlığına da intikal etmiştir. 

Raporu incelediğimiz zaman, çocukluk çağı kanser vakalarının, Hacettepe Üniversitesi Pe-
diatrik Bölümü ve Onkoloji ünitelerince izlendiğini görüyoruz. Burada, yıllara göre, lenfoma 
ve diğer kanser türleri izlendiği zaman, 1986'dan itibaren artma değil, azalma olduğu görül
mektedir. 

Keza, Trabzon Tip Fakültesi Farabi Hastanesi tarafından hazırlanan rapor, belirgin bir de
ğişikliğin olmadığını göstermektedir. 

Yine, son günlerde, Sağlık Bakanlığının, Türkiye'deki bütün sağlık kuruluşlarından iste
miş olduğu raporlar, yavaş yavaş Sağlık Bakanlığına intikal etmektedir ve Sağlık Bakanlığına 
şu ana kadar intikal eden raporlarda da, kanser vakalarında artışın olmadığı gözükmektedir. 

Zaten, Çernobil faciasının meydana geldiği Ukrayna'da bile, Sovyet ve tngiliz bilim adam
larının yaptıkları ve dünyaca ünlü güvenilir "The Lancet" adlı tıp dergisinde yayınlanan rapo
ra göre de, radyasyona bağlı olarak kanser türü hastalıklarında bir patlama olmadığı ortaya 
konmuştur. 

Bilim adamlarının, sağlık kuruluşlarının açıklamaları böyle. Fakat, bu arada, sözümün 
başımda da ifade ettiğim gibi, kamuoyundaki paniği yaratan, paniğin tırmanmasına sebep olan, 
en başta, Sayın Sağlık Bakanının tutarsız beyanatlarıdır. Sayın Sağlık Bakanı, ilk defa olarak, 
Çernobil olayından sonra ülkemizde ciddî hiçbir tedbir alınmadığını ifade etmiş, "Çernobil 
sonrası, insanlarımızın sağlığı Allah'a emanet edilmiştir" demiş, "1992 yılı içinde Doğu Kara
deniz Bölgesindeki kanser vakalarında artış olmuştur; bu artışın üzerine gidiyoruz" demiş ve 
yine, artan kanser vakalarının tesadüfî olamayacağını ifade etmiş; ancak, bölgeye gittikten ve 
bölgedeki paniği gördükten sonra bir ufak değişiklik yapmış... 

BAŞKAN — Sayın Parlak, süreniz dolmuştur... < 

MUSTAFA PARLAK (Devamla) — Hemen bitiriyorum Sayın Başkan. 
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"Karadeniz Bölgesinde, radyasyona bağlı ileriki günlerde, çok sayıda kanser ve lösemi va
kası çıkma olasılığı görmüyorum" demiştir. Yine, bir televizyondaki ifadesinde, "Hiç kimse 
radyasyona bağlı olarak kanser ve lösemi arttı diyemez, dememelidir "şeklinde, fevkalade dö
nüş yapan ifadeleri olmuştur. , 

Ama, bunun yanında, en talihsiz olan da şudur : Burada Sayın Tahir Köse, konuşurken 
ifade ettiği, "Konuya siyasî bakmadan, polemik konusu yapmadan konu bilimsel olarak 
araştırılmalıdır" şeklindeki bu önerisini, keşke olayla ilgili tartışmalar başladığı zaman yap
saydı, bazı Kabine üyelerinin vermiş oldukları talihsiz beyanatlar verilmemiş olurdu... 

Bakınız, sözlerimin başında, "olayın tırmanmasına sebep, Hükümettir" dedim. Bazı Ka
bine üyelerinin, sayın üyelerin vermiş olduğu beyanatlarda; bir sayın üye özellikle küçük ço
cuklarda lösemi hastalığın artmasının yürekler acısı bir durum olduğunu haırlatarak, "Bu vic
dansızlığı yapanlar, bu cinayeti işleyenler, ne pahasına olursa olsun Yüce Divana sevk edilecek
lerdir; bunu bilsinler. Bu cinayete göz yummak, cinayeti işlemekle eşdeğerdir. Kimse bu olayı 
kapatacağını, unutturacağını zannetmesin" diyor. 

Bir başka sayın üye, "Böylesine büyük ve dehşetengiz bir olayı gizlemenin ve insan haya
tıyla oynamanın büyük bir mesuliyeti vardır. Bunlar belirlenip, mesuliyetlerinin bedelini öde
yeceklerdir, bu kaçınılmazdır" diyor. 

Bir başka sayın üye, "özal ve kabinesi Yüce Divana gideceklerdir. Aslında isim önemli 
değil; ama, dönemin yöneticileri ve bu gizliliğin sorumluları da bunlardır. Hükümette sorum
luluk bütündür. Sorumluların yakasına yapışmazsak, vatandaş yakamıza yapışır" diyor. 

Yine bir başka sayın üye, "Böyle bir olay gerçekten gizlendiyse, bu insanlar vicdanen na
sıl rahat ediyor, bilemiyorum. Meclis araştırması süratle tamamlanmalı ve olayın örtbas edil
mesine asla izin verilmeden, suçlular yargı önüne çıkarılmalıdır" diyor. 

Tabiî, üyelerin beyanatları, basında sizin de izlediğiniz gibi, bu şekilde devam ediyor ve 
en nihayet, Sayın Başbakan, Sağlık Bakanından aldığı bilgiyle, "Sağlık Bakanından bilgi al
dım; Karadeniz Bölgesinde -özellikle çocuklarda- kanser vakalarında artış var" diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu sorumsuz beyanatlarla, hasta insanların ıstıraplarının istismarı, 
duygularının sömürülmesi pahasına, olay kullanılarak, halkta büyük bir panik yaratılmıştır. 
Bu panik, Sayın Aktuna'nın bölgeyi ziyaretiyle tırmandırılmıştır. Tutarsız beyanat ve hareket
leriyle şova dönüşen ziyareti, halkı çileden çıkarmış, infial derecesinde paniğe yol açmıştır. 

Şimdi de "kanser tarama" diye milleti oyalamaktadır. 
Kanser tarama diye orada başlatmış olduğu işin özünü size söyleyeyim : Pilot bölge ola

rak seçtiği mahallelerde, iki hemşireden müteşekkil ekipler kurmuştur. Bu iki hemşire, evlere 
gidiyor ve evlerde bir tür anket yapıyor... Zaten şu anda kanser şoku altında olan insanların 
vereceği cevapların ne olduğu açıktır. İnanıyorum ki, bu araştırma sonunda da hiçbir şey çık
mayacaktır. 

Bu Meclis araştırmasının sonunda ciddî bir açıklamanın yapılması gerekmektedir. Bu ciddî 
açıklamayı da, güvenirliğini kaybetmiş olan bu Hükümetin yapması, inandırıcı olmayacaktır. 

Bana kalırsa en inandırıcı açıklama Sayın Sağlık Bakanının, mesele ortaya çıktıktan son
ra, "hatamı kabul ediyorum ve istifa ediyorum" demesidir. Bu insanların kuşkularını gidere
bilmenin, bu insanların endişelerini giderebilmenin tek yolu budur. 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Geç kalındı o işte; Sayın Parlak, avans 
verdin sen! 

MUSTAFA PARI AK (Devamla) — Ben Yüce Heyetinizi yeniden selamlıyor, Mübarek Kan
dilinizi de kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Parlak. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sivas Milletvekili Sayın Ziya Halis, buyurun. 

(SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA ZtYA HALİS (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çer-

nobü faciasının verdiği zararların tespiti, zarara uğrayanların tazminatlarının ödenmesi, halkı
mıza zamanında doğru bilgi vermeyenlerin, yanıltanların ve bu yolla görevini kötüye kullanan, 
ihmal eden, tedbirsiz ve dikkatsiz davranan her düzeydeki sorumluların tespitiyle ilgili verilen 
araştırma önergesi üzerinde, SHP Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, hepi
nizi sevgi ye saygıyla selamlıyorum. 

Çığ felaketi dolayısıyla Bayburt'ta hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Tanrıdan rahmet 
diliyor, yakınlarına başsağlığı, Bayburtlulara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Hacaloğlu'nun, böyle önemli bir konuda Parla
mentonun ilgisizliğine, ilişkin sitemine ben de katılıyorum; ancak, genel başkanlarla ilgili si
tem, bence haklı değil. Çünkü, önce kendi Genel Başkanı Sayın Baykal'm da burada olmasını 
sağlaması gerekiyordu; haklı olabilmesi için. 

Sayın İnönü'ye gelince: Tabiî Sayın İnönü'nün, mesleğinde takdir kazanmış bir bilim adamı 
olduğu hepinizce hepimizce malum. Bu konuyu, benden de, Sayın Hacaloğlu'ndan da -
bağışlarsa- iyi bildiği için, belki öncelikleri halamından burada bulunmayı gerekli görmemiş 
olabilir. Bunu da ayrıca burada ifade etmek istiyorum. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Tamamen öyle. 
ZtYA HALİS (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ben Sayın ANAP sözcü

sünü dinledikten sonra, "acaba Milliyet Gazetesine Sayın Cahit Aral'ın bu demeci vermesini 
Hükümet mi söyledi" diye kendimce de düşünmeye başladım. 

Bu nedenle, Hükümetin, böyle, Çernobil faciasına can simidi gibi sarılması iddiasını bu
rada ciddiye almak mümkün değil. 

26 Nisan 1986 günü, Soveyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinde, Çernobil Nükleer Ener
ji Santralında patlama ve yangın -bildiğiniz gibi- meydana geldiği ülkemizin ve Avrupa ülkele
rinin bu kaza sonucunda az veya çok nispette radyasyona maruz kaldığı bilinmektedir. 

Çernobil kazası sonucunda, çevreye, görülmeyen ışın saçan maddelerin yayıldığı, bunla
rın da, yaydıkları ışınlarla ve aşınlahn miktarlarına göre canlı dokularda, ışınlara bağlı deği
şiklikler yaptığı bilinmektedir. 

Radyoaktif maddelerle kirlenen besin maddelerini kullananların ışınlanmaya maruz ka-
larak, aldığı doz oranında, hücre değişiklikleri sonucunda, kanser gibi ölümcül bir hastalığa 
yakalandıkları da ayrıca bilinmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; halkımızın sağlığıyla ilgili böyle önemli bir konunun, 
basınımızın ve demokratik kitle Örgütlerinin gösterdiği haklı bir duyarlılıkla kamuoyumuzun 
ve Meclisimizin gündemine gelmesini, sevindirici ve yararlı buluyoruz. 
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• * Bu arada, amacın, o dönemin yönetimindeki siyasetçilerini ve bürokratlarını haksız yere 
suçlamak olmadığını ve bundan da Parti olarak siyasî çıkar elde etmek hiç olmadığını, açıklık
la ifade etmek istiyorum. Halkımızın paniğe kapılmasını da hiç istemiyoruz. Burada amacı
mız, geçmiş dönemde yapılanlardan, kuşku yaratan, eksik yapılan, yanıltan uygulamaların, 
gerçeğin halkımızdan saklandığı konusundaki ciddî bulduğumuz iddiaların ortaya çıkarılma
sı, varsa kusurlu ve suçlu bulunanlardan hesap sorulmasıdır. 

Halk sağlığı, çevre kirliliği, insan hak ve özgürlükleriyle ilgili konularda, basınımızın ve 
demokratik kamuoyumuzun gösterdiği duyarlılığa ve bugün geldiği bu noktaya, sevinçle bak
mak, bunu içtenlikle alkışlamak, gene bunu, çağdaş bir gelişmenin işareti saymak, her demokrat 
kişinin ve sosyal demokrat düşüncenin, özlediği, onayladığı bir durumdur; böyle görmekteyim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; olay, Türkiye'nin gündemine, biraz önce söylediğim 
gibi, 18.12.1992 tarihli Milliyet Gazetesinde, o dönemin Sanayi Bakanı Sayın Cahit Aral'ın, 
"Türkiye'den özür dilerim; Türk halkı için üzgünüm" başlığıyla yayımlanan demeciyle yeni
den girmiştir. ' 

Tabiî, haberin doğru olup olmadığı ayrı bir tartışma konusudur. O günden bugüne kadar 
konuyla ilgili -ilgisi olan veya olmayan- karşılıklı kuruluş ve kişilerin yaptıkları açıklamalar, 
yayımlanan bilgiler ve belgeler, bu hususta hepimizde ciddî kuşku ve tereddütler yaratmıştır. 

Bu tartışmalardan çıkan ilk sonuçlar şudur : O dönemin sorumlularının; Cumhurbaşka
nından, Başbakanına, Bakanından Atom Enerjisi Kurumu Başkanına, YÖK Başkanından bir 
kısım bilim adamlarına kadar birçok kişinin, görevlerinin gereği, sorumlu ve ciddî davranışları 
yeterince göstermedikleri endişesi kamuoyuna hâkim olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, demokrasi ve demokratik hukuk devleti ve toplumun gereği, açıklık 
ve şeffaflıktır. Demokratik ve çağdaş toplumların yöneticileri, hiçbir olayı kendi halkından giz
lemezler. Gerçeği halkına anlatmak isteyen kurum, kişi ve kuruluşlara asla baskı yapmazlar, 
olayı da örtbas etmek istemezler. 

Olayın yaşandığı dönemde ülkeyi yönetenlerin, antidemokratik tutum ve davranışlarının 
birçok konuda yaşanmış olması, bu husustaki tereddütlerimizin haklılığını biraz da olsa gös
termektedir. Bir kere, olaydan 33 gün sonra Radyasyon Güvenliği Komitesinin kurulabilmiş 
olmasını, başlıbaşına bir ihmal ve gecikme olarak değerlendiriyorum. 

Trakya Bölgesine gelen radyasyon bulutu için uyarı yapılıp, belirli önlemler alındığı 
doğrudur. 

Bu önlemlerin yetersizliği ayrıca göze çarpmaktadır. 
Ancak, Karadenize gelen ve çay ve fındığı büyük ölçüde kirleten radyasyon bulutu sak

lanmıştır; halkımız bu husustan haberdar edilmemiştir. Karadeniz sahillerini, çayı, fındığı kir
leten bulutla ya da bulutlarla ilgili halka hiçbir uyarının yapılmadığı hatırlardadır. Çayda 89 
bin bekerele kadar kirlenme yapan bu olaydan yöre halkının haberdar edilmemiş olması, de
mokrasi anlayışımızla bağdaşmamaktadır. , . 

Radyasyondan etkilenen Batılı ülkelerin, bir araya gelerek, alınacak önlem ve tedbirler 
için oluşturdukları 1 milyon franklık bütçeye Türkiye'nin ilgi göstermemiş olması, o dönemin 
yöneticilerinin konuya ciddî yaklaşmadıkları hususundaki endişelerimizi de ayrıca haklı çıkar
maktadır. 
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Türkiye Radyasyon Güvenliği Komitesinin bilgisi ve izni dışında herhangi bir yayın yapıl
maması ve o zamana kadar yapılan çalışmaların söz konusu komiteye bildirilmesinin istenme
si, 12 Eylül sonrasının ortamında, YÖK düzeninde, bir siyasî iktidarın zincirleme bir talimatla 
bilimi susturmaya çalışması, kuşkularımızı daha da artırmıştır. Bu da, 12 Eylül'ün ve YÖK'-
ün, üniversitelerimizi, bilimi, bilim adamını nasıl kimliksiz hale getirdiğinin açık bir ifadesidir. 
Bu tutumu, bu vesileyle yeniden kınıyoruz.' 

Sayın milletvekilleri, bu dönemde yapılan açıklama, rapor ve bilgilerin birbirinden farklı
lık ve çelişki gösterdiğini bugün daha iyi anlıyoruz. 

16 Ocak 1987 tarihli, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 3 öğretim üyesinin, çayda radyo
aktivite ölçümlemeleriyle ilgili hazırladıkları raporda, çayda yüksek düzeyde radyasyon bulun
duğunu açıklanmış; bu miktarın, kamuoyunun bildiği oranın 30 kat üzerinde olduğu ısrarla 
vurgulanmıştır. 

Söz konusu raporda, halkımızca alınması gereken bazı önlemler sıralandıktan sonra, ıs
rarla, Radyasyon Güvenlik Komitesi aracılığıyla üniversitelere konulan radyasyon ölçümleri ve 
sonuçlarının açıklanması konusundaki yasağın da kaldırılması istenmiştir. 

Bilim adamları, özgürce çalışmalı, hiçbir baskıyı üzerlerinde hissetmemeli elde ettiği so
nucu da kamuoyuna açıklamalıydı; ama YÖK, bilime yasaklama getirmişti, susturmuştu. Do
layısıyla, bu bilim adamları halkımıza gerçeği duyuramadılar. 

Sayın milletvekilleri, Orta Doğu Teknik Üniversiteli 3 bilim adamının verdiği rapor üzeri
ne ve bu raporla ilgili olarak, o dönemin Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ahmet Yüksel özem-
re'nin imzasıyla, 27.1.1987 tarihinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne yazılan ya
zıda, bu rapora itiraz edilmekte; rapor, hatalı ve cahilane bulunmakta, bilimsellikten öte başka 
amaçları taşıdığı öne sürülerek, raporu hazırlayanlar suçlanmakta ve bu hocaların, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi bünyesinden uzaklaştırması gerektiği ima edilerek, bilime ve özgür düşün
ceye karşı ne kadar tahammülsüz olduğu da ayrıca sergilenmektedir. 

Bu gelişmeler karşısında, Radyasyon Güvenliği Komitesi Başkanı Sayın Cahit Aral, Atom 
Enerjisi Kurumuyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim üyelerinin iştirakiyle, Çekmece Nük
leer Araştırma Merkezinde bir Ölçümleme yapılmasını istemiştir. İstanbul'da yapılan toplantı
da, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yetkililerinin, "devletin menfaatları açısından raporunu
zun yanlışlığını kabul ediniz ve bu yönde bir açıklama yaparak paniği önleyiniz" doğrultusun
da baskı yaptıkları iddia edilmekte, bu doğrultuda sözler yaygın bir şekilde söylenmekte... An
cak, bu bilim adamları, bu iddialarından vazgeçmemişler, kendi raporlarında ısrar etmişlerdir. 

Sayın Cahit Aral'ın, "Bir insanın sağlığının milyarlara değişmeyeceği" doğrultusundaki 
sözleriyle, bu Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun bu bilim adamlarına yaptığı baskı arasında 
bir çelişki görüyorum. 

O dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Evren'in, sadece kendi içtiği çayı ölçtürmesini ve ıhla
mur içtiğini söylemesini Sayın özal'ın "radyasyonlu çay daha lezzetlidir" demesini Cahit Aral'ın, 
kendinden emin bir şekilde televizyona çıkıp çay içmesini ve "radyasyon var" diyenleri dinsiz
likle suçlamasını, ANAP lideri Sayın Mesut Yılmaz'ın "çaydan kim ölmüş ki, korkalım" şek* 
ündeki sözlerini anlamak, izah etmek ve ciddiye almak son derece zordur. 

— 387 — 



T.B.M.M. B : 56 19 . 1 . 1993 O : 1 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Karadenize gelen radyasyon bulutu sonucu, orada ye
tişen çayın, radyasyondan etkilendiğini, resmî yetkililer de kabul etmişlerdir. Aynı şey fındık 
için de söz konusudur. 

Harmanlanarak da olsa -12 500 bekerel radyasyon içeren şekliyle- söz konusu çayın, bilgi
si dışında halkımıza içirilmiş olması, önce gömülmesi istenirken daha sonra Sayın Aral'ın tali
matıyla depoda saklanması emredilen 58 binton yüksek dozda (12 500'den daha yüksek doz
da) radyasyon ihtiva eden çayın, bu depolarda bile tümüyle muhafaza edilemediğinin daha sonra 
ortaya çıkması, ne yazık ki, bu çayın önemli bir kısmının, halkımıza, bilgisi dışında içirildiği 
gibi bir kuşkuyu yine yaratmaktadır. 

MUSTAFA PARLAK (Rize) — O zaman devlete güvenmemek olur. 
ZİYA HALİS (Devamla) — Bu durum, doğal çevre radyasyon dozunun üzerinde, az veya 

çok bir dozla, insanlarımızın, isteği dışında ilave radyasyonla yüklendiği gerçeğini ortaya koyuyor. 
Alınan bu artı dozun, kanser hastalığına ne ölçüde sebep olduğu, bilim adamlarının ve 

bu konudaki uzmanların bileceği bir iştir. İlave olarak alınan radyasyon dozunun şimdiye ka
dar kaç kişide etkisini gösterdiği, kaç kadınımızın sağlıksız doğum yapmasına neden olduğu, 
ne kadar insanımızın kanserden ölümüne sebebiyet verdiği ve daha ne kadar insanımızı öldüre
ceği, bilimsel bir araştırma sonucunda uzmanlar tarafından ortaya çıkarılabilecek hususlardır. 

Umarız ve dileriz ki, hiçbir yurttaşımız bu ilave dozdan etkilenmiş olmasın. 
Bizim için şimdi asıl olan, halkın bilgisi dışında, halka bilgi vermeden radyasyonlu çay 

ve diğer besinlerin tüketime sunulmasıdır. 
Ayrıca, bizim için önemli olan, bu konuda, radyasyonla ilgili konuda bilim adamlarımıza 

baskı yapılıp yapılmadığıdır. 
Elbette gerçek ortaya çıkarılacaktır ve çıkarılmalıdır. Geçmişte bu konuda Meclisimize ve

rilen araştırma önergesinin, o dönemde, ANAP oylarının çoğunluğuyla reddedilmiş olmasını 
şimdi üzüntüyle karşılıyorum. Keşke, o dönemde de reddedilmemiş olsaydı... 

Hiç kimsenin telaşa kapılmasına gerek yoktur. Gerçeğin ortaya çıkarılması için, herkes, 
üzerine düşeni yapmalıdır. Geç de olsa, halkımıza karşı yapılmış olan her türlü haksızlığın or-' 
taya çıkarılacağı, varsa sorumlulardan hesap sorulacağı, ortaya atılan iddia ve karşı iddiaların 
araştırılıp, sonuçlarının, halkımızın bilgisine sunulacağı, bundan böyle herkesçe bilinmelidir. 

Bu böyle bilinmelidir ki, bundan sonra herkes ona göre ayağını denk alsın ve demokrasi
nin, şeffaflığın, katılımcılığın gereği olan, hukuk devleti olmanın gereği olan bu durum, bun
dan sonra, böylece, Parlamentomuzun da, bu konuda böyle bir geleneği yerleştirmesinin ilk 
örneği olsun. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; partimiz Sosyaldemokrat Halkçı Parti, toplumumuzu 
ilgilendiren bu ve bunun gibi konularda son derece duyarlıdır; basınımızın, sivil toplum örgüt
lerimizin ve kamuoyumuzun bu konudaki ilgi ve duyarlılığını takdirle karşılamaktadır. 

Tespiti halinde, bu olay nedeniyle zarar gören yurttaşlarımızın, mağduriyetlerinin Hükü
metimizce karşılanacağını, bundan sonrası için de her türlü tedbirin alınacağını umuyor ve bek
liyoruz. Ayrıca, Hükümetimizin, bu konuda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağını da biliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisimizin önüne gelen bu önemli konuda ve halkımızı doğ
rudan ilgilendiren can alıcı bu meselenin ortaya çıkarılmasında, parti ayırımı gözetmeksizin 
duyarlı olacağınıza inanıyorum. 
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Radyasyon olayının en ince detayına kadar ortaya çıkarılmasında katkınızı oylarınızla bek
lerken, Grubumuzun, bu Meclis araştırmasına olumlu oy yereceğini belirtir, bu vesileyle hepi
nizi yeniden sevgi ve saygıyla selamlarım. 

Sağ olunuz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Halis. 
Gruplar adına son konuşmayı yapmak üzere, Refah Partisi Grubu sözcüsü, Konya Millet

vekili Sayın Musatfa Ünaldı, buyurun. 
RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Çernobildeki patlamadan sonra ortaya çıkan radyasyon olaylarını araştırmak üzere verilmiş 
araştırma önergesi üzerinde, Grubum ve şahsım adına fikirlerimizi, düşüncelerimizi beyan et
mek üzere söz almış bulunuyorum, önce hepinizi saygıyla selamlarım. 

Saygılarımı sunarken, Miraç Kandilinizi tebrik ederek sözlerime başlıyor, Bayburt çığ fe
laketinde ölenlere Cenabı Hak'tan rahmet, geride kalanlara ve tüm milletimize sabır ve baş
sağlığı diliyorum. 

Bugün, güncel olayların en önemlisi olan Irak olayları ve Çekiç Güç üzerindeki yanlışları 
dolayısıyla da, Hükümet mensuplarına Cenabı Hak'tan basiret niyaz ediyorum. 

Sovyetler Birliğinin Kiev Şehrinin 100 kilometre kadar kuzeyinde yer alan Çernobil Nük
leer Santralında, 26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen patlamanın ardından yurdumuza ulaşan 
radyasyon sızıntısı, bir felaket olmuştur. 

Neden? Radyasyondan dolayı mı?.. Belki; ama, yalnız bu değil. 
Eğer, varsa radyasyon, felaket olmuştur. 
Tehlikeli dozlarda radyasyon varsa, korunma tedbirleri alınmayan bir ortamda yaşamış 

veya yaşıyor olmak, felaket olmuştur. 
Eğer radyasyon bu dozlarda yoksa, aldatıldığını sanmak, felaket olmuştur. 
Eğer tehlikeli boyutlarda radyasyon varsa, aldatılmışlığın bizzat kendisi felaket olmuştur. 
Eğer Bunun suçluları var da ortada elini kolunu sallayarak geziyorsa, bu durum, felaket 

olmuştur. 
Böyle bir suçlu yok da, var sayılıyorsa, yine felaket olmuştur. 
Bu tartışmalar gereksiz yapılıyorsa; halkı bedbinliğe, karamsarlığa ve bir panik içerisine 

sürüklemek, felaket olmuştur. 
Böyle bir şey yok da, çayımız, fındığımız başta olmak üzere mahsulümüz, emeğimiz, in

sanımız zarar görmüşse, bu, felaket olmuştur. Ekonomimiz ve sosyal hayatımız felakete uğra
mıştır. 

Bu yorumlamalar dolayısıyla, hiçbir araştırma ve hiçbir bilimsel tetkik yapılmaksızın Türk
iye'nin nükleer enerjiden yararlanması önlenecekse; bu da, bir gelişmeyi durdurma ve kalkın
mayı önleme felaketidir. 

tşte, bu saydıklarım ve atlayıp saymadığım birçok yönüyle Çernobil faciası ve Türkiye üze
rindeki etkileri, araştırılmaya değer, hatta mutlaka araştırılması gereken bir husus, bir olay ve
ya olaylar zinciri olduğu için, dört partinin temsilcileri ve milletvekilleri tarafından Meclis araş
tırması önergeleri verilmiş bulunmaktadır. 

Ben de şimdi burada, bilimsel tespitler yapmak veya olayları yorumlamak, siyaset sahne
sine getirmek yerine; önergenin desteklenmesi ve araştırmanın gerekliliği üzerinde durmak is
tiyorum. 
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Patlama sonucu ortaya çıkan büyük miktardaki radyoaktivite, patlama merkezinden baş
layarak, nüfuz gücü olan ve derinliklere de girebilen bir ışınlamayla etrafa yayılır. Tabiî, daire 
daire, ama gittikçe azalarak etrafa yayılır. Toprağa, atmosfere, velhasıl çevrede her şeye bulaşır. 
tşin kötüsü, rüzgârlar, yağmurlar, akarsular ve besinler vasıtasıyla çok uzaklara da taşınabilir. 

Radyasyon, insan sağlığını tehdit eden bir kirliliktir, bir çevre kirliliğidir, tşin enteresan 
tarafı, bu kirlilik, görünmeyen, duyulmayan, tadılmayan, koklanılmayan, hatta dokunulama
yan bir kirliliktir; zor yok olan, zor yok edilen, kaybolmayan, kalıcı bir kirliliktir. Esas tehlike 
de, bu algılanamayışından ve kalıcı oluşundan kaynaklanmaktadır. 

Belki başlangıçta, ilk patlamada bir radyoaktivite bulutu görülür; ama, bunu görenler eğer 
gerekli tedbirleri zamanında almadılarsa, zaten helak olmuşlardır. 

1 Kalıcılığı, radyoaktif serpintinin kompozisyonuna sekonder olarak gerçekleşen iyonizas-
yonların oluşturduğu maddelerin türüne göre farklı sürelerle gerçekleşir. 

Bu kirliliği tespit için, mutlaka özel cihazlara ihtiyaç vardır. Bu kirlilik, insan sağlığını 
çok yönlü olarak etkiler. 

En önemli iki etkisi ise, kanser dediğimiz hastalıklar ile genetik bozukluklardır. 
Böyle önemli etkileri olan bir etken gündeme getirilince, toplumda bir paniğin oluşması, 

tebiî ki, normal karşılanmalıdır. 
tşte, böyle bir konu olan Çernobil olayı ve radyasyon, bir yönüyle sansasyon oluşturup, 

tiraj artırdığından, öbür yandan, toplumun meselelerine sahip çıkmak, dertlerini dile getir
mek basının bir görevi olduğundan, bu konu, gerek 1986'da gerekse 1992'nin sonlarıyla 1993'ün 
başlarında, basında büyük yer tutmuştur; ancak, bu yer alış, insicamlı, belli tespitler yapan; 
doğruları yansıtan ifadelerle olmamıştır; yani, doğruları ortaya koymamıştır. Çok kere, birbi
rine zıt ifadelerin yer aldığı, karman çorman bir çorba ortaya çıkmaktadır. Doğrusu nedir, an
laşılamamaktadır. 

tşte basından örnekler; başlıklar halinde vermek istiyorum : Bunlar 1986'nın başlıkları. 
"Dünyada nükleer panik" 
"Dünyada nükleer korku" 
"Patlama bizi de etkiler" 
"Suya, süte, balığa dikkat" 
"Nükleer felaket sürüyor" . . 

Bir yandan, başka bir başlık, yine aynı gazetede : 
"O radyasyon buraya gelemez" 
"Türkiye tehlikede" . 
"Avrupada radyasyon düşüyor"' 
"Süperler, nükleer faciayrbile soya dönüştürdü*' 
"Balkanlarda alarm" 
Bir yandan, yine aynı gazetede; , 
"Türkiye için tehlike yok" 
"Ölüm bulutu 222 kilometre ötede" \ 
"Felaketin üstünden uçlum. Kalan saçlarım dökülmezse, doğru söylediklerini anlayacağım" 
Bilmiyorum, Sayın Birand, bugün o saçlarla mı geziyor (!..) 

. "Türkiye, yayılan radyasyonun etkisi altında" 
"Ölüm bulutu sızdı" 
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"Müjde, tehlike geçti" 
Aynı gazetenin bir başka başlığı : , 
"Japonya'ya sıçradı" 
"Radyasyon olayını İngilizler de gizledi" 
"Ölüm bulutu yalayıp geçti" 
"Suudiler mal alımını durdurdu" 
"Karedeniz için tehlike" 
"Nükleer Araştırma Merkezi radyasyon ölçümünü aralıksız sürdürüyor; gıdalar tertemiz" 
"Radyasyonda sıkı denetim" 
"Türkiye tertemiz, Alman dergisi radyasyon haritası yayımladı; Türkiye tertemiz" 
"Türkiye'yi güney rüzgârları kurtardı" 

_ "Ve korkunç ihtimal; Radyasyon kımıldadı" ' 
"Sanayi Bakanından nükleer itiraflar" 
"Radyasyon teyakkuzu kalktı" 
"Nükleer santral yapılacak" 
"Radyasyona suçüstü" 
"Radyasyon paniği" 
"Kuveyt mallarımızda radyasyon buldu" , 
Tarih sırasına göre okuyorum; ama, ifadeler birbirinin zıddı; çelişkilerle dolu. 
"Ünlü uzman Avusturyalı Profesör : Dünyayı felaket bekliyor, radyasyonun azı da felaket" 
"Profesör Hatemi : Türkiye'de radyasyon yok" 
"Kamuoyu araştırmasının ortaya koyduğu gerçek : Radyasyona aldırmıyoruz" 
Ve sene 1992, Mayıs ayında, yeni başlayan gündem : 
Karadeniz ve Trakya'da kan kanseri" 
Bu arada, 18 Aralık 1992 tarihli Milliyet Gazetesinde Cahit Aral'ın beyanatı çıkmıştır : 
"Türkiye'den özür dilerim... Türk halkı için üzgünüm" 
"Sovyetler'e intikam satışı*' gibi başlıklar... 
"Nükleer Tıp Uzmanı Profesör Telatar : Çernobil bizi pek etkilemedi" 

24 Aralık 1992'de, Cahit Aral'ın paralı parasız tekzip haberleri yayımlandı. Bu haberler
de, Çernobil olayının 30 uncu gününden sonra kurulan Radyasyon Güvenliği Komitesinde, in
san sağlığını tehdit eden seviyelerde radyasyonlu gıda maddesi tüketimine asla müsaade edil
mediği duyuruluyor. 

Artık, 1992'nin sonları, 1993 başlarında çıkan haberler : 
"Dünyaya radyasyon yedirdik" 
"Çernobil ikinci yüzünü gösterdi" 
"Artık harekete geçmeliyiz" 
Gazete, Çernobil nedeniyle zarar görenlere, hasta olanlara sesleniyor : "Bir an önce dava 

açın; dava açın ki, bu konu bir daha soru işaretleri yaratmayacak şekilde sonuçlansın" 
"Profesör Okumuşoğlu, '1985 ürünü diye piyasaya sürülen çayda radyasyon bulun

duğunu, bunun peyderpey harmanlama anlamına geldiğini' söyledi" 
"Çocuklara kıydılar" 
"Nükleer enerjiye geçmemiz istenmiyor" 
"Doğramacı için soruşturma'' 
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"Demirel : Radyasyona bağlı kanserin arttığını belirledik. Radyasyonu gizlemek büyük 
sorumsuzluk/Tedavileri bundan böyle devlet üstlenecek" 

Yine, "Karadenizli hastaları yeşil kart kapsamına alıyoruz,,. Tedavilerini tümüyle devlet 
üstlenecek" diyor. Bu, hangi ölçülerle olacak? Yeşil Kart Kanunu ortada; bu kanunda böyle 
bir madde yok... 

Sonra, kimin radyasyon sonucu kanser olduğunu nasıl ayıracaksınız? Ben bir tıp mensu
bu olarak, böyle bir usul olduğunu bilmiyorum; varsa öğrenmek istiyorum. Değilse, bu ifade
ler bir şov ifadesi olarak ortada kalacaktır. 

"GATA'da radyasyon çocukları" 
"Sağlık Bakanlığında Çernobil alarmı" 
"Doğu Karadeniz'de 188 sakat bebek doğdu" 
Bakan Aktuna'nın talimatıyla Giresun, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'de radyasyon tara

ması başlatıldı" 
"Profesör Telatar : Çernobil kanseri artırmadı" 
"Çernobil Santralındaki patlama ardından doğan tehdidin Türk halkından gizlenmesi, 

yalnızca basit bir siyasî rezalet midir?... Hayır; aynı zamanda cinayettir." 
"Özemre'yi kim susturdu?.. Kendisine Çernobil konusunda konuşma ambargosu kondu

ğunu iddia eden dönemin Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Profesör Doktor Ahmet Yüksel özem-
re, önümüzdeki ay içinde çıkaracağı 'Türkiye'nin Çernobil Çilesi' adlı kitapta, birçok karanlık 
noktayı açığa çıkaracağını söylüyor." 

"Çernobil kurbanı çocuklar" 
"Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Fahri Borak ile yardım

cısı Yaşar Özal: 'Biz ilk günden itibaren ölçüm yapıp Ankara'ya gönderdik. Meclis araştırma
sı yapılırsa, dosyalar ortaya çıkacaktır' dedi." 

"Radyasyonunuzu ölçtürün çağrısı" 
"Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda Çernobil patlaması: Çernobil sonrası altı yıl yargı

lanmalı." 
"Profesör Metin Sözen ortak soruşturma öneriyor" 

» "Oğlunun, Çernobil felaketinden üç yıl sonra kansere yakalandığını belirten Kayserili Ni
hat Beken, 'Radyasyon tehlikesini halktan gizleyen zamanın Başbakanı Turgut özal ve Sanayi 
Bakanı Cahit Aral hakkında 500 milyonluk maddî ve manevî tazminat davası açacağını' söyledi." 

"Memura bozuk sicil!.. Radyasyon ayıbı!.. 1987 yılında, Balıkesir'de satın aldığı çayların 
radyasyonlu olduğunu ileri sürerek, Atom Enerjisi Kurumundan aldığı raporlarla mahkemeye 
başvuran ve çay şirketini mahkûm ettiren devlet memuru Şakir Genc'e bozuk sicil verildi." 

"Radyasyon Güvenliği Komitesinin 1986'daki tebliği: radyasyon, karada, suda, havada, 
tabiî seviyededir." 

Ve Cumhuriyet Gazetesinin ocak ayındaki bir seri yazısı : 
"Kim korkar radyasyondan?.." 
Bizi gene aldattılar" 
"Radyasyonu Almanya'da ölçtürdük" , 
"Ne halin varsa gör" 
"58 milyon kilo çaya ne oldu" 
"Radyasyonlu çayı içirmesi kolay, yok etmesi zor oldu" 
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"Ürkütücü sonuçlar" 
"En kolay yol, mideye gömmek" ' 
"Bugün ödenen bedel daha ağır değil mi?.." 
"Bir bardak çayda kopan fırtına" 
"Altı yıldır tartışılan rapor" 
"Akarcalı'nın açıklaması : Kamuoyunu aldatmadık" 
"Kuşkusu kanserden de beter; yarına ışık tutmak gerek" 
"Radyasyon nedir biliyor muyuz?.." . 
"Radyasyonlu çaylar hâlâ açıkta" 
"Çay uzmanı, kanser!.. Doktarlar, 1991 nisanında Cemil'e kanser teşhisi koymuşlar. Ce

mil'in talihsizliği, 1986 ve 1987 yıllarında özel şirkete" ait bir çay fabrikasında çay ekspertizi 
olarak çalışmak." 

' 'Çernobil kazasından sonra, Trakya ve Karadeniz Bölgeleriyle birlikte Ankara çevresinde 
de radyasyon ölçümleri yapıldı. Bu ölçümlerde, Ankara civarından alınan örneklerde, özellikle 

. sütte yüksek radyasyon çıktı. Radyasyon Güvenliği Dairesi Başkanı özer özerdem; 'Hesaplar 
yanlış, siz son rakamı Avogadro sayısına bölmeyi unutmuşsunuz" dedi. 'Rakamı küçültün' de
mek istiyordu. Nitekim, Genel Müdürlük, o dönemde, rakamları küçülttü. Bizim, durumu dı
şarı yansıtmamız için doğrudan ve dolaylı ikazlar yapıldı..." Devam ediyor yazı ve olayları gös
teriyor. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, toparlayabilir misiniz.. ' 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Bugünkü gazetelere bakıyoruz; Irak olayları gibi, Bayburt çığ olayı gibi oldukça önemli 

haberler arasında, gene radyasyon haberlerine ve yorumlarına rastlıyoruz. İşte birkaçı : 
"Radyasyon deposu (!..) Büyükdere'deki Çay-Kur depolarında halen bekletilen 5 bin ton 

radyasyonlu çay, yedi yıldır tehlike saçıyor" ' 
Gene bugünkü gazetede bir yorum yazısı : "Çernobil suçluları yargılanmalı" 
"Duygu sömürüsü" 
"Çocuklarımızı öldürenler cezasını çekmeli" 
"Hanım öylesine hırslı ki (bir açık oturumdan bahsediyor) karşısındakilere söylemediğini 

bırakmıyor" 
"İnsanlar, zamanın idarecileri ve ilim adamları alabildiğine suçlanıyor" 
"YÖK baskı yaptığı için araştırma yapamadıklarını ileri süren ODTÜ'lü 4 öğretim üye

sinden İnci Gökmen, Radyasyon araşürması için YÖK'ten 15 milyon lira aldıklarını kabul etmiş" 
•'Sormak isterdim; YÖK, sadece bu işe değil, kime, hangi öğretim üyesine, hangi araştır

ma için, ne zaman ve nasıl bir baskı yapmıştır?.. Bunu belgeleriyle açıklayabilir misiniz? Han
gi bölgede, ne kadar lösemi veya kanser artışı görülmüştür ve bunların gerçekten radyasyona 
bağlı olduğu kim tarafından, ne yolla ispat edilmiştir?.." Bunu yazan da bir tıp profesörü. 

Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Sayın Cahit Aral'ın itirafları; bunu takiben basında yer alan, 
tehlikenin vahametine ve sürekliliğine işaret eden açıklamalar; sonra, paralı ilanlarla yalanla
malar ve toplumda sağlık ve güvenle ilgili endişeler... 

Halkın, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu söylenilen Anayasa
da, insan haklarına saygılı, sosyal bir hukuk devleti diye tarif edilen ve yine Anayasanın 17 nci 
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maddesinde, bireyin yaşama ve maddî -manevî varlığını koruma, geliştirme hakkının güvence 
altına alınması görevi verilen devlete karşı saygı ve güven duygularının zedelenmesi, doğru mu
dur? Bu Anayasa hükümlerini yürütmek, bu Meclisin sorumluluğu altında değil midir? 

Çernobil sonucu üzerinde, geniş, muhtevalı ve şümullü bir çalışma, doğruları tespit eden 
bir araştırma ve istatistikî bir değerlendirme yapılamamıştır. Aksine, gündemi değiştirmek is
teyenler, özellikle Hükümet üyeleri, birbirini tutmayan beyanlarda bulunmuşlardır. 

Geçmişte veya gelecekte, hiçbir zaman, halkın sağlığı, ekonomik sebeplerle veya başka se
beplerle tehdit edilmemelidir. Bu konu bizi uyandırmak. Çernobil benzeri tehlikelerle İcarşı karşıya 
olduğumuz kaynaklara karşı tedbirli olmalıyız. 

Şimdi, Sayın Hükümet üyelerinden Sayın Demirel, Sayın Akyol, Sayın Aktuna, Sayın İnö
nü, farklı şeyler söylemektedirler. Neden?.. Sayın Demirel, Sayın Aktuna tarafından bilgilen
dirilmiştir; onu geçelim. Sayın Akyol, Sayın Aktuna'nın bilmediği neyi bilmektedir ki, farklı 
beyanat vermektedir veya tersine, neyi bilmemektedir ki, böyle beyanat vermektedir? Sayın Ak-
yol'un 1992 başındaki beyanatlarıyla, 1993 başındaki beyanatları da terstir. Bunları basına gö
re söylüyorum. , 

Aynı şekilde, Sayın Aktuna'nın da çelişkili ifadeleri olmuştur. Burada ne gibi bir bilgi de-
1 

ğişikliği olmuş da, böyle çelişkili ifadeler ortaya çıkmıştır? 
Maksadımız, ne savunmaktır, ne yermektir. Zaten şu haber başlıklarının içerisinde görül

mektedir ki, ne yermek ne de savunmak mümkündür. Meclis olarak olaya el koyup bilgilen
mek, varsa suçlularını belirlemek ve tecziyelerini ortaya çıkarmak veya suçsuzlarsa, aklamak, 
bizim görevimiz olmalıdır. 

İşte, iddialar, iddialar, iddialar... Sorular, sorular, sorular.., ithamlar, ithamlar, ithamlar... 
Suvunmalar, savunmalar, savunmalar... Sonuç : Kararsızlık, bilgisizlik ve çaresizlik veya buna 
mukabil, oluşmuş, haklı veya haksız, bir hınç ve hesap sorma isteği... 

Sözlerimin sonunda şunu ifade etmek istiyorum : Toplumu bu kadar tedirgin etmeye, pa
nikte bırakmaya hakkımız yoktur. Bütün soruları cevaplandıracak, doğruları tespit edecek, te
reddütleri giderecek -Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre- bir Meclis araştırmasını gerçek
leştirmeliyiz. 

Grubum ve şahsım adına tekrar hepinize saygılar sunuyorum. (RP, DYP, SHP ve CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, teşekkür ediyorum. 
Böylece, gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
önerge sahibi sıfatıyla söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Algan Hacaloğlu. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli üyeler; konuşmama kaldı

ğım yerden devam ediyorum. 
Biraz evvel söylediğim gibi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 1988. yılı nisanında ya

yımlamış bulunduğu bu yayın içinde, Türkiye'de, en kritik 100 bin kişinin yüklenmiş olduğu 
nükleer kirlilik, miktarı absorbe ettiği nükleer kirlilik miktarı, 59 milirem olarak verilmiştir. 

Bu rakam yanlıştır. Bu rakam değişik nedenlerle yanlıştır. Birincisi: 1986-1987 yılında Türki
ye'nin çok kritik belirli bir yerindeki toprakta 170 bin bekerel/metrekareye kadar radyoaktivite 
olmuştur. 
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İkincisi : Buradaki hesaplarda, çaydan kaynaklanan radyoaktif doz, 20 milirem olarak 
verilmiştir. Oysaki günde beş bardak çay içen, 20 bin bekerel/kilogram kirlilikteki çayı içen 
bir kişinin, bir yıllık alacağı doz, yaklaşık 88 miliremdir. Piyasada 89 bin bekerellik çayların 
da satıldığını dikkate alırsak -ki, özellikle özel sektörün ürettiği çayların hiçbir şekilde deneti
me tabi tutulmadığı da dikkate alınırsa- yüksek doz birinci olarak bundan kaynaklanmaktadır. 

İkinci olarak da, biraz evvel belirttiğim gibi, yerden yansımayla alınan doz, asgarî -bu yö-
re için- 100 - 150 milirem düzeyindedir. 

Sonuç itibariyle : Belirli miktarda insanımız, bu yörelerde, yani Rize'nin doğusunda, Sa
türn'ün batısında yaşayan insanlarımızın bir bölümü, burada belirtildiği gibi, 59 milirem de
ğil, 400 - 500 milirem düzeyinde doz almışlardır. 

Şimdi, bütün kurum ve kuruluşlarla, OECD'ye ve araştırma kurumlarına, Atom Enerjisi 
Kurumu ve dolayısıyla Başbakanlık, bu bilgileri vermiştir ve de değerlendirmeler bu bilgiler 
üzerinden yapılmıştır. 

Bu bağlamda, doğal olarak yapılan değerlendirmeler -örnek olarak, Hacettepe Üniversi
tesinin yaptığı değerlendirmelerde- bu dozda kirliliği esas alarak geliştirilen yorumlan içer
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, OECD, tüm ülkelere, Çernobil'le ilişkili olarak alınması gerekli ön
lemlere ilişkin bir yayın göndermiş, bu yayınla önerilerini belirtmiştir. 

Bu öneriler içinde önde gelen ilk iki fi- ••:: .ir : Her yerde ölçümlerin yapılması ve bul
guların derhal halka bildirilmesi. 

Belirtilen bu iki husus yerine getirilmemiştir. 
Onun ötesinde, bu yayında, Türkiye ile ilgili alınması gerekli 20'ye yakın önlem vardır. 

Bu önlemlerin yüzde 90'ı yapılmamıştır. Bir bölümü Trakya için uygulanmıştır, ama Doğu Ka
radeniz için hiçbiri uygulanmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, zamanım olmadığı için, konuları zabıtlara geçmesi için kısa kısa 
belirtiyorum. ' 

Bazı üniversitelerimizde, bazı bilim adamlarımız, Türkiye'de, Çernobil olayı nedeniyle alınan 
radyasyon dozundan kaynaklanan erken doğumlar veya kusurlu doğumlar gibi yayınlarda bu
lunmuşlardır. 

Daha evvel şunu belirtmek istiyorum : Mister Luning ve arkadaşlarının, tıp literatüründe 
yer alan, 4 Kasım 1986 tarihli bir yazıları var. Bunlar, Güney Almanya'da sadece 200 milirem 
düzeyinde kirlenmenin olduğu bit ortamda yoğun kanserojen vakalar tespit etmişlerdir ve bu, 
resmî belgelerde yer almıştır. 

Biraz evvel belirttiğim gibi, Türkiye'de oluşan kirlenme, bu dediğimin yaklaşık iki misli
dir. Dolayısıyla, Türkiye'de de bazı kanserojen oluşumları beklemek doğaldır. 

500 miliremlik rakam, güvence rakamının üst sınırı olarak görünmekle beraber, özellikle 
Değerli eski Genel başkanım ve doktor arkadaşlarımın da bilebileceği gibi, 500 milirem sınırı, 
riskin sıfır olduğu sınır değil; belirli ölçülerde riski içeren bir sınırdır. 

Hasan Alkan'ın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji, iç Hastalıkları, Ço
cuk Hastalıkları Ana Bilim Dallarında hazırlanan bir çalışması vardır. Profesör Yavuz Özoran 
ile Profesör Hilal Mocan'ın ve arkadaşlarının çalışmaları vardır. Nejat Akar'ın, dışarıda, bi
limsel tıp dergisi The Lancet'de 20.1.1990'da yayımlanan bir çalışması vardır. Sami Ulus'un 
ve Trabzon Valisinin 16.12.1992 tarihinde belirttiği hususlar vardır. 
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Bütün bunlar, Türkiye'de, belirli ölçülerde kanserojen vakalar olma potansiyelini dile ge
tirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, dediğim gibi, pazar günü Doğu karadenizdeydim. Bana 150 kişilik 
listeler verdiler, kanserden ölen insanların listeleri; ama, değerlendirmemizde, bunun direkt Çer-
nobil ile ilişkisini orada çok net kuramadığımız için getirmedim. 

Açıklıkla belirtiyorum ki, insanlar, müthiş bir endişe içerisindedirler ve Işıklı Köyü; örne
ğin, şu nda orada 15 bin ton çay depolanmış haldedir. 1988'de buranın nüfusu 2 550 imiş; ama, 
artık insanlar durmuyor orada ve göç ediyor. 

MUSTAFA PARLAK (Rize) — Sebep sadece o değil. . 
ALGAN HACALOöLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, basında da yer aldı, dertli 

babaların ve çocuklarının isimlerini sayacaktım; Şurada, elimde, 20 tane baba ve çocuğunun 
ismi vardı. Bunların bağrı yanık ve bunlar feryat içindeler. 

Şimdi, "acı Çekenlerin vicdanî faturası kime ait?" diye Sayın Aral'a soruyorlar ve Sayın 
Aral da "hepinize, herkese ait" demekte. * 

Hayır Sayın Aral; bu fatura, başta Sayın özaPa, sonra ANAP Hükümetine, sonra da Hü
kümetin o zamanki sözcüsü Ve o bölgenin milletvekili olan Sayın Mesut Yılmaz'a aittir. 

MUSTAFA PARLAK (Rize) — Zaten maksat, üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek!.'. 
ALGAN HACALOÖLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu konuda, milletvekilimiz 

Sayın Eler, bundan bir yıl evvel, 15 Şubatta, Trakya'daki kanser hastalıklarıyla ilgili olarak 
durumu belirtmiş ve şimdiki Sağlık Bakanımıza Plan ve Bütçe Komisyonunda bir soru yönelt
mişti. Maalesef o günden bugüne -Partimize mensup bir milletvekili bu konuyu dile getirdiği 
halde- iktidar partisi bu konuda duyarlığını göstermemiş ve Bakanımız da bu soruya yanıt ver
memiştir. . . f 

Eski Genel Başkanım Sayın tnönü, bugün, şu anda, küçükçekmece'deki reaktörün önün
deki alanda bir TIR bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi, bu TIR'da bulunan cihazlar, vücuda alın
mış bulunan bütün radyoaktivite yükünü saptayabilmektedir. Ben de girip ölçtürdüm ve temiz 
çıktım. Fakat, 1988 yılından beri bu TIR, o reaktörün önünde duruyor ve hiçbir iş yapmıyor. 
"Neden?" diye sorduğumda, "çekicimiz yok" dediler! 

Bugün, özellikle Doğu Karadeniz'de insanlarımız ciddî bir kuşku içindeler. Lütfen tali
mat veriniz ve bir çekici temin edilsin ve bu TIR'a yüklü teçhizat, öncelikle Trabzon, Rize ve 
Rize'nin ilçelerine gitsin. Zaten bunu oradaki bütün belediye başkanlarına söyledik ve bu TIR'ı 
bekliyorlar, halkımız da bekliyor. Bu TIR'da, belirli sayıda insanımıza ölçüm yapılsın ve rad
yasyon olmadığı kanıtlansın. 

Hiç kimse, insanlarımızın kanser olmasını, çocuklarımızın sağlıksız olmasını istemez. Hiç
birimiz; burada açılmasını istediğimiz ve talep ettiğimiz araştırmanın olumsuz sonuçlar ver
mesini arzu etmiyoruz; gönlümüzden o geçmiyor; ama, çok ciddî kaygılar taşıdığımızı özellik
le belirtmek istiyorum, 

Tabiî, geçmişte, o dönemde, Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığının ilgili araştırmacılara 
ve kurumlara yazdığı şu yazıyı da burada şiddetle kınıyoruz ve o günün 12 Eylül anlayışından 
kaynaklanan bu tür tavırlarını biraz da doğal karşılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 

— 396 — 
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Değerli arkadaşlarım, bu konu gerçekten çok ciddidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 
biz, bu konuyu, o yıllarda, 1986 döneminde, biraz da 12 Eylül'den kalma bazı alışkanlıklar 
sebebiyle, insanların sağlığına, ihsanların kendi sağlıkları ve yaşamlanyla ilgili bilgi edinme 
haklarına olan çok ciddî duyarsızlığın, ilgisizliğin, gayri ciddîliğin bir ifadesi, bir görüntüsü 
olduğu için çok önemsiyoruz. Bunu, o günlerde, toplumdan gerçekleri saklamanın bir alışkan
lık haline getirildiğinin demokrasi ve şeffaflığın yetersiz olduğunun bir göstergesi olarak alıyo
ruz. 

1986 ve 1988 yıllarında verilmiş olan Meclis araştırması önergeleri o zamanki iktidarın 
oylarıyla reddedilmişti. Meclisin demetiminden kendi oylarıyla kaçmış'bulunan p dönemin yö
netiminin, bugün, bu defa bu sınavdan geçmesini ve burada açılacak olan Meclis araştırmasıy
la hakikatlerin tüm boyutlarıyla ortaya çıkmasını istiyoruz, talep ediyoruz. Bu konuda tüm 
Yüce Meclisin destek vermesini, önerge sahiplerinden biri olarak şahsen de talep ediyorum. 

Bu vesileyle, hepinize saygılarımı sunuyorum. 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 
Buyurun Sayın Kalemli. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, biraz önce yerimden yaptığım müda

halede, Sayın Hacaloğlu'nun ilk konuşmasında, Sayın Genel Başkanımız açıkça ismini zikre
derek sataşmada bulunduğunu, ikinci konuşmasında bunu geri alacağını ümit ettiğimi arz et
miştim; ama, Sayın Hacaloğlu, aynı tutumunu sürdürmeye ısrarla devam ettiler. 

Şimdi, Sayın Genel Başkanıma açıkça sataştığı için, içtüzüğün 70 inci maddesine göre söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Yerimden yanıt verebilir miyim efendim? 
BAŞKAN — Efendim?.. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Yanıt verebilir miyim? 
BAŞKAN — Şimdi efendim, Sayın Kalemli'ye söz vermemin nedeni şu : Buyurdunuz ki, 

"Mesut Yılmaz, bu işin sorumlusudur." 
Tabiî, bu bir hükümdür. Hüküm koyduğunuz için, tabiî, bir cevap hakkı doğdu. O hük

mü koymasaydınız, ismini zikretseydiniz, söz vermeyecektim. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — İki cümleyle yanıt verebilir miyim? 
BAŞKAN — Söz verdim efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Peki efendim. 

VII. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'-

nun, Genel Başkanlarına sataşmada bulunması nedeniyle konuşması 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalemli. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; akşa

mın bu saatinde zamanınızı almak istemiyorum; ama, olabildiğince dikkatli davranarak ye
rimden bir uyarıda bulunmuştum; ancak, CHP Grubunun sayın sözcüsü aynı sataşmayı sür
dürünce, söz alma ihtiyacı hissetim. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu konu gündeme geldiğinden beri, ANAP Grubu 
olarak, bütçe görüşmeleri sırasında da, onun akabinde Meclisin gündemine geldiği anda da 
hiçbir önyargımız olmaksızın müspet katkıda bulunacağımızı açıkça ilan ettik. Bugün de, ge
rek şahsen yerimden yaptığım konuşmada gerekse Grup Sözcümüzün ağzından, bu araştırma 
önergesine destek vereceğimizi ifade ettik. Ayrıca, Danışma Kurulunda da, bütün partiler ta
rafından verilmiş bu araştırma önergesine destek vereceğimizi bir kere daha teyit ettik. Ama, 
bundan önceki dönemde verilen araştırma önergesinin reddedilmesini gerekçe tutarak'bazı şeyleri 
suçlama konusu yapma gündeme gelince, cevap verme ihtiyacım doğdu. 

O zaman, araştırmanın gereğine inanmıyorduk, bugün de inanmıyorum ve Grup olarak 
da inanmıyoruz; ama, mademki kamuoyunu bu şekilde alarman hale getirdiniz, mademki in
sanları tedirgin ettiniz, mademki insanları bir korku paniğine kaptırdınız ve bütün partiler "böyle 
bir araştırma açılsın" diye ittifak ettiler; memnuniyetle katılıyoruz. Katkımız bu noktadadır, 
yanlış anlaşılmasın. 

Şimdi bakınız, buraya geliyorsunuz, birtakım gazete haberlerini, birtakım raporları bura
da ileri... 

AHMET NEÎDtM (Sakarya) — Sataşmayla ilgili konuşulacak. 
- BAŞKAN—Efendim, sataşmayla ilgili... 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Bağrmal... Ne bağırıyorsun!.. 
BAŞKAN ~ Değerli arkadaşlarım... 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Müsaade eder misiniz?.. Bu Parlamentoda nasıl ko

nuşulacağını çok iyi biliyorum; onsenedir bu Parlamentodayım ve sizden de öğrenecek deği
lim. Sözümü kesmeyin lütfen. Ben olabildiğince disiplinli davranmaya gayret ediyorum sayın 
milletvekili. 

AHMET NEİDlM (Sakarya) — Konuşun da, gideceğiz; lütfen... Kandil gecesi... 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Sizin rica etmenize gerek yok; ben o hassasiyeti za

ten gösteriyorum. Sözümü bitirirken onu da söyleyecektim; hepimize mübarek olsun efendim. 
Sayın milletvekilleri, bakınız, burada birtakım raporlar... 
AHMET, NElDİM (Sakarya) — Sayın Başkan, sataşma için sözaldı. 
MUSTAFA KALEMLt (Devamla) — Evet, sataşma için söz aldım; susarsanız tamamla

yacağım. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlar... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Bağırma!... Ne bağırıyorsun!... 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... 
MUSTAFA KALEMLt (Devamla)— Konuşacağım! 

'. AHMET NEİDİM (Sakarya) — Şenden mi korkacağım!.. Ne bağırıyorsun!.. 
MUSTAFA KALEMLt (Devamla) — Sen oradan bağırınca, ne olacak, bir şey mi olacak; 

beni buradan indirebilecek misin? 
AHMET NEİDİM (Sakarya) — Dışarıda indiririm, burada indirmem! 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Efelik dışarıda değil, efelik burada, bu kürsüde... 
AHMET NEİDİM (Sakarya) — Adam gibi konuş! ' 
MUSTAFA KALEMLt (Devamla) — Sen adam gibi ol, ben adam gibi konuşmaya devam 

ederim. 
Sayın milletvekilleri, bitiriyorum... 
BAŞKAN — Şimdi o kadar seri cereyan etti ki, bize iş kalmadı (!) 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım, hassasiyetinize iştirak 

ederek bitiriyorum. 
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Sayın milletvekilleri, birtakım raporlar geldi, birtakım gazete haberleri geldi, bu kürsüde 
iddia edildi. Hepimiz bu iddialarda bulunuyoruz, iddiaların sübuta bağlanması, açıklığa ka
vuşturulması için araştırma açılsın diyoruz. Burada, hâkim ve savcı edasıyla hareket etme hak
kına sahip değilsiniz. Eğer, bu olayı Genel Başkanıma mal ederek birtakım siyasî çıkar umu
yorsanız, onun sonunda Karadeniz'deki bütün oylar CHP'ye akacak diyorsanız; aldanıyorsu
nuz, hava alırsınız! 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalemli. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 
1. — İstanbulMilletvekili Algan Hacaloğluve 12 arkadaşının, Çernobil faciasının Türki

ye'deki etkilerini araştırmak ve halkı aydınlatmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/77) (Devam) 

2. — Sosyaldemokrat Halkçv Parti Grubu adına Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili 
Aydın Güven Gürkan ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Çernobil faciasıyla ilgili ger
çeklerin ve sorumlularının ortaya çıkarılması ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) (Devam) 

3. — Ordu Milletvekili Refaiddin Şahın ve 24 arkadaşının, Çernobil Faciasının Türkiye'
deki etkilerini araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) (Devam) 

4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, Çernobil faciasının verdiği za
rarların tespiti ve giderilmesi için alınacak önlemleri belirlemek amacıyla, Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/84) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, böylece, Meclis araştırması önergeleri üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Şimdi, önergeleri oylarınıza sunacağım : Meclis araştırması açılmasını kabul edenler işa
ret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Meclis araştırması açılması kabul edilmiştir. 

Meclis araştırması yapacak komisyonun 12 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden başlamak üzere üç ay olmasını oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususuna oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, sağlık ve başarı dolu daha nice yıllar idrak etmeniz dileğiyle ben 
de, Divandaki arkadaşlarımla birlikte, Miraç Kandilinizi tebrik ediyorum ve gündemin "Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmındaki işleri sırasıyla gö
rüşmek için, 20 Ocak 1993 Çarşamba günü, alınan karar gereğince, saat 14.00'de toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.11 
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VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın 'in, 20 Kasım 1991 tarihinden bugüne kadar verilen 

teşviklere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/477) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Gaffar Yakıtı 
Afyon 

Soru : 
20 Kasım 1991 tarihinden bu yazılı soru önergesinin cevaplandırıldığı güne kadar hangi 

kuruluşlara hangi alanlarda ne kadar teşvik verilmiştir? 

T C . . • • ' • ' • ' . . ' 

Başbakanlık 
Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı 11.1.1993 

Sayı :TUGM/268İ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı Sayın Akın Gönen'in 26.11.1992 tarih ve B.02.0.006/394 sayılı yazısı ile Af
yon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanı
mızın kendileri adına tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri, 7/477-2833 sayılı olan 
yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Devlet Bakanı 
Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın, 7/477-2833 sayılı yazılı soru önergesi ile, 20.11.1991 

tarihinden itibaren hangi kuruluşlara, hangi alanlarda ne kadar teşvik verildiğini sormuştur. 
Anılan tarihler arasında Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen İhracat ve Yatırım Teşvik Bel

gelerinin karakteristik değerlerini taşıyan bilgisayar çıktıları dosyada yer almaktadır. 

2. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 20 Kasım 1991'den bugüne kadar Türkiye Kal
kınma Bankasınca ödenen kaynak kullanımı destekleme primlerine ilişkin Başbakandan soru
su ve Devlet Bakanı Cavit Çağlar Un yazılı cevabı (7/478) (2) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. / 

Gaffar Yakın 
Afyon 

(1) < Cevap hacimli olduğundan yayımlanamamıştır. Aslı dosyasındadır. 
(2) Cevap hacimli olduğundan yayımlanamamıştır. Aslı dosyasındadır. 
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Soru : 
20 Kasım 1991 tarihinde bu yazılı soru önergemin cevaplandırıldığı güne kadar Türkiye 

Kalkınma Bankasınca kimlere ne kadar kaynak kullanımı destekleme primi ödemesi yapılmıştır? 

T,C. 
Devlet Bakanlığı 17.12.1992 

Sayı : B.02.0.002-2.03/03514 
Konu : Yazılı Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16.11.1992 Tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/478-2834/139M sayılı yazınız. 
Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettikleri ilgi yazınız 

eki yazılı soru önergesi tetkik edilmiştir. 
Sözkonusu önerge ile talep edilen kaynak kullanımı destekleme primine ait bilgiler, adı 

geçen soru sahibine iletilmek üzere ekte sunulmuştur. 
Gereği için bilgilerinize arz ederim. 

Cavit Çağlar 
Devlet Bakanı 

5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, İstanbul'da sahil dolgu alanlarının beledi
yelerce farklı amaçlar için kullanıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı İsmet Sezgin'-
in yazılı cevabı (7/517) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

• Adnan Kahveci 
istanbul 

Soru : İstanbul'da sahil dolgu ile kazanılan alan Millî Emlâk tasarrufundadır. Bu arazinin esas 
kullanma amacı; ulaşımın kolaylaştırılması ve yeşil alandır. Buna rağmen sahil belediyeleri bu 
arazi üzerinde rant tesisleri kurmaya çalışmaktadır. 

1. Belediyelerce sahil dolgu alanında kurulan hangi tesisler için Maliye Bakanlığından 
müsaade alınmıştır? 

2. Hangi tesisler için Maliye Bakanlığı, Millî Emlâktan müsaade alınmamıştır. Hangi 
tesisler Millî Emlâk arazisini işgal etmişlerdir? 

3. İşgalciler hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 
4. İşgalci Belediye Başkanları hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 18.1.1993 
Sayı : B050MAH0650002/30 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Millet meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 27.11.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.02-7/517-2965/14390 sayı
lı yazısı. 
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İlgi yazınız ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen İstanbul Milletvekili 
Sayın Adnan Kahveci'nin "İstanbul'da sahil dolgu alanlarının amaç dişi kullanıldığına" iliş
kin yazılı soru önergesiyle ilgili olarak; • ' • , ' • • • ' 

1. İstanbul Valiliği vasıtasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan bilgide; 
Belediye olarak dolgu alanlarının amaç dışı kullanılmasına karşı oldukları, bu alanların 

amacına uygun olarak kullanılmalarının sağlanabilmesi için Büyükşehir belediye Başkanlığı
na tahsis edilmeleri gerektiği, bu amaçla Maliye ve Gümrük Bakanlığına başvurdukları, yazış
maların halen devam ettiği, bu arada Kartal-Bostancı-Küçükyalı dolgu alanı üzerinde yapılan 
yapıların 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18 inci maddesi uyarınca yıkılacağı hususunda il
gililerine tebligat yaptıkları, bunlardan Kartal-Maltepe dolgu alanı üzerinde Kartal İlçe Bele
diyesi tarafından özel bir şirkete yaptırılan "WonderIand Eğlence Merkezi ve Agua Parkı" in
şaatının yıkımının Kartal 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinin 7.9.1992 tarih ve 992/33 sayılı ihti
yarî tedbir kararıyla durdurulduğu; Kartal İlçe Belediye Başkanlığı tarafından kiraya verilen 
Küçükyalı Spor Kulübü Derneği lokalinin tahliyesi için yasal yollara başvuracakları; Kartal-
Bostancı-Küçükyalı dolgu alanının diğer kısımlarının İstanbul Defterdarlığı tarafından parsel
ler halinde kiralama veya ecrimisil alma yoluyla üçüncü şahısların kullanımına verildiği belir
tilmektedir. 

2. Konuyla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığından alınan bilgide; 
İstanbul'da sahilde oluşturulan dolgu alanlarının İstanbul Boğazı ve Marmara Denizine 

kıyısı bulunan ilçelerde bulunduğu; Eminönü, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Küçükçekmece, 
Adalar, Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy, Kartal, Pendik, Üsküdar ve Beykoz İlçelerinin denize kıyısı 
bulunan alanlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince çeşitli tarihlerde dolgu 
işleri yapıldığı, dolgu işlerinin mevcut imar planlarına uygun olarak yapıldığının tespit edildi
ği, bu yolla elde edilen alanların büyük bir kısmının Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyele
rince kıyı şeridi, park, yeşil alan ye yürüyüş alanı olarak düzenlendiği, 3030 sayılı Büyükşehir 
Belediye Kanununun 7/8 inci maddesi gereğince dolgu alanlarının bir kısmının Büyükşehir 
Belediyesine terkininin yapıldığı, bir kısmının terkininin de yapılmak üzere olduğu, dolgu alan
larının bir kısmı üzerinde çeşitli ilçe belediyelerince halı saha, spor tesisi, idare binası, büfe, 
balıkçı dükkânı, lokanta, kafeterya, kahvehane, tuvalet vb. binalar yapılmak suretiyle muhte
lif kişilere kiraya verildiğinin tespit edildiği, bunların bir çoğundan ecrimisil tahakkuku ve tah
silatı yapıldığı, bakanlık ve bazı belediyeler arasında düzenlenen protokol gereği tespiti yapı
lan bu gibi yerlerin bakanlık kontrolünde ihale suretiyle kiralandığı; rıhtım olarak kullanılan 
yerlerin Bakanlık onayı ile Denizcilik Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğüne devredildiği, bir kı
sım dolgu alanlarının intifa hakkı tesisi yoluyla, bir kısım yerlerin de tahsis suretiyle ilgili Bele
diyelerin kullanımına bırakıldığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından tama
mına yakın bölümü 1990 yılı ve öncesinde yapılan dolgu işlerinin imar plajlarına uygun oldu
ğu, ancak doldurulmaya başlanmadan önce bakanlıktan izin alınmadığı, esasen 3621 sayılı Kı
yı Kanununa göre böyle bir izin alınmasına gerek olmadığı, eski hale getirme yasal olarak müm
kün olmadığından bu alanlar üzerinde belediyelerce yapılan tesislerin mevzuat çerçevesinde idare 
edildiği ifade edilerek, aynı konuda İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci tarafından veri
len yazılı soru önergesine Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın Sümer Oral tarafından cevap veril
diği belirtilmektedir. 

3. Ayrıca Bakanlığımca; 
a) Kadıköy Belediye Başkanı Cengiz Özyalçın, Başkan Yardımcısı Yalçın Ersoylu, Encü

men Üyeleri Kamil Kalyoncu, Selami öztürk, Türer Ercan, Mustafa Demircan, Mustafa To-
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köz, Belediye Yazı İşleri ve Kararlar Müdürü Ruşen Yıldırım, Hesap İşleri Müdürü Atalay Gül-
tekin, Sağlık İşleri Müdürü Dr. Fatih Toğay, Veteriner Müdürü Güngör Yıldırıcı, Personel Mü
dürü Hatice İpekten, Fen İşleri Müdürü Zekai Dede, Fen İşleri Müdür Muavini Mustafa Açı-
kel, Kontrol Amiri Mehmet Yıldırım, Kontrol Mühendisi Nevin Demirbenk haklarında "Züh-
tüpaşa Mahallesi, Fenerbahçe Köyü, 89 pafta, 420 ada ve eski 6 no'lu parselde, bir kısmı dolgu 
olan yere İmar Mevzuatına aykırı olarak Fenerbahçe Sahil Tanzim İnşaatı adıyla Magic Center 
inşaatı yaptırılması" iddiasını soruşturmak üzere 7.12.1992 tarihinde mülkiye müfettişi görev
lendirilmiş olup soruşturma halen devam etmektedir. 

b) Küçükçekmece belediye Başkanı Ertuğrul Tığlay, Küçükçekmece Avcılar Belediyesi Şube 
Müdürleri Gülten Belkaya, Haydar Yıldız, mıntıka mühendisleri İsmail Sabır, Nursel Yılmaz 
ve İsrafil Namlı haklarında "Küçükçekmece Avcılar sahillerinde belediye tarafından dol duru-
lan, mülkiyeti hazineye ait olan imar planında park ve rekreasyon alanı olarak gösterilen saha
da 1990-1991 yıllarında Küçükçekmece Spor Kulübü yetkilileri tarafından ruhsatsız olarak 17 
adet 7x12 ebadında tek katlı betonarme gazinolar inşa edildiği" iddiasını soruşturmak üzere 
23.9.1992 tarihinde mülkiye müfettişi görevlendirilmiş olup soruşturma halen devam etmektedir. 

c) Silivri Belediye Başkanı Selami Değirmenci hakkında "Deniz kenarında bulunan men
direğin yanının doldurulması ile elde edilen yerde 4 adet çay bahçesi yaparak, bunların usulsüz 
olarak ihale edilmesi" iddiasının soruşturulması neticesinde mülkiye müfettişleri tarafından-
düzenlenen 14.5.1992 tarihli fezleke üzerine İstanbul İl İdare Kurulunca verilen "Kısmen meni 
muhakeme, kısmen lüzumu muhakeme kararı" Danıştaya intikal etmiş olup konu Bakanlığı
mızca takip edilmektedir. 

4. Anayasa ve Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde, Bakanlığımızca belediyelerin usul
süz veya mevzuata aykırı uygulamalarını haber alınması veya tespit edilmesi halinde konu has
sasiyetle tetkik ve tahkik ettirilmekte ve bunun sonucuna göre yetkili mercilere iletilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
vlsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

4. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya*nın, Giresun-Yağlıdere Millî Eğitim Müdür
lüğünce yapılan imtihana ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam Koksal Toptanın yazılı cevabı 
(7/591) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. . . . 
Halit Dumankaya • 

İstanbul 

Giresun'un Yağlıdere Millî Eğitim Müdürü aynı zamanda kaymakam vekilidir. 
1. Vekil öğretmen imtihanına giren 60 kişiden 12 kişi kazandırıldı. 
a) Bu 12 kişinin torpilliler olduğu basın organlarında yer aldı, doğru mu? 
b) Kazanan İskender özbay, koalisyon ortağınız İlçe Başkanının oğlu olduğu söyleni

yor, doğru mudur? 
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c) Kazanan Atilla Kırlak tlçe Müdürünün köylüsü Gazi Kırlak'ın (Şube Müdürünün) 
oğlu olduğu doğru mudur? 

d) Nurcan özdemir koalisyon ortağı parti üyesi Osman özdemir'in kızı olduğu doğru 
mudur? * 

e) Engin Macera, koalisyon ortağı parti üyesi İbrahim Maceranın oğlu olduğu doğru 
mudur? 

f) Aysel özbay koalisyon ortağı ilçe başkanının yeğeni olduğu söyleniyor doğru mudur? 
g) Mehmet Cayan, ilçe Millî Eğitim Müdürünün köylüsü olduğu söyleniyor, doğru mudur? 
2. Bu sorular doğru ise ortada bir partizanlık yapılmıştır, bu müdür hakkında bir işlem 

yapmayı düşünüyor musunuz? 

• T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 18.1.1993 

Sayı : 022.1. Koor. Dai. Bşk.-93/153 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: T.B.M.M. Başkanlığın Genel Sekreterliğinin 21.12.1992 tarih ve Kan. Kar. Dai. Bşk. 

7/591-3153/14941 sayılı yazısı. ' 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nın "Giresun-Yağlıdere Millî Eğitim Müdür

lüğünce yapılan imtihana ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 
1. Yağlıdere ilçesine tahsis edilen 12 vekil kadrosu için 67 kişi başvurmuş bunlardan 46'sı 

sınava girmiştir. Sınav, ilçe Millî Eğitim Müdürünün Başkanlığında 4 kişiden oluşan komisyon 
tarafından, 27.11.İ992 tarihinde yapılmıştır. Sınavı kazananlardan İskender özbay, Nurcan Öz
demir ile Engin Macera'nm koalisyon ortağı parti üyelerinin çocukları Atilla Kırlak'ın da ilçe 
Millî eğitim Müdürünün köylüsü olduğu doğrudur. Ancak, önergede sınavı kazandıkları ve 
biri koalisyon üyesinin çocuğu, diğeri de yine ilçe Millî Eğitim Müdürünün köylüsü olduğu 
ileri sürülen Aysel özbay ile Mehmet Çayart sınava bile girmemişlerdir. Bir kimsenin parti üye
lerinden birinin çocuğu veya ilçe Millî Eğitim Müdürünün köylüsü, olması, sınavda kazandır
mamasını gerektirmez. Sınav, kurallara uygun olarak yapılmıştır. Partizanlık söz konusu ol
saydı, kazanan 12 kişinin partilerin çocukları veya yakınları olması gerekirdi. 

2. Bununla birlikte vekil öğretmen alımıyla ilgili olarak Giresun'un tüm ilçelerindeki sı
navlar, valilikçe yapılmak üzere 30.11.1992'de iptal edilmiştir. 

Arz ederim. 
Koksal Toptan 

Millî Eğitim Bakanı 
5. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci 'nin, A taköy 'de yapılan kon ut ihalelerine ilişkin 

sorusu ve Devlet Bakam Erman Şahin'in yazılı cevabı (7/600) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı Sayın Erman Şahin tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 
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Soru : 
Ataköy'de yapılan konut ihalelerinde fesat olduğu iddiaları gündeme geldi. Şöyle ki ihale

lere anlaşmalı girildiği ve çok yüksek fiyatlar verildiği basında çıkan haberlerdendi. İhaleye 
çıkarılan evleri satın alanların ihalede en yüksek fiyat verenler olmadığı iddia edildi. 

1. İhaleye çıkarılan ev sayısı kaçtır? 
2. İhalede en yüksek fiyatı verenlerden ev alanların sayısı kaçtır? 
3. İhalede en yüksek fiyatı vermeyenlerin aldıkları ev sayısı ne kadardır? 
4. İhalede en yüksek fiyatı vermeyenlerle ihalenin en yüksek rakamı arasındaki toplam 

fark ne kadardır? 
5. İdareyi bu şekilde ihaleye fesat karıştırarak aldatmış olanlar varsa bunlar hakkında 

herhangi bir işlem yapılabilmiş midir? 
6. Bundan sonraki ihalelerde Türk zekâsının ihaleye bu şekilde hile karıştırmaması için 

ne gibi tedbirler aldınız? 

t. C. 
Devlet Bakanlığı 15.1.1993 

Sayı•: B.02.0.013/2.02.0057 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 22.12.1992 gün ve 7/600-3164/14968 sayılı yazı. 
İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Ataköy'de yapılan konut ihalelerine ilişkin yazı

lı soru önergesine cevaplar ekte sunulmuştur. 
Saygılarımla arz ederim. , 

Erman Şahin 
Devlet Bakanı 

Devlet Bakanı Erman Şahin'in İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin Yazılı Soru Öner
gesine Cevaplar 

1. Istanbul-Ataköy 7-8 ve 11 nci mahallelerde Toplu Konut İdaresinin açık artırma ile 
satışa sunulan 100 konut için 3-13 Kasım 1992 tarihleri arasında Emlak Bankasındaki "Toplu 
Konut Ataköy Bloke Hesabı"na 50 milyon TL. tutarında teminat yatırmak üzere 578 kişi baş
vurmuştur. 

2. Satışa sunulan 100 konut, 14 Kasım 1992 günü Maçka İTÜ Maden Fakültesi Salo
nunda yapılan açık artırma ile en yüksek fiyatı veren 75 başvuru sahibine satılmıştır. Konutla
rın dökümü, muhammen bedelleri ve açık artırma sonucunda ulaşılan fiyatları ektedir. (Ek 1) 

3,4. Satış öncesi duyurularda, broşürde (Ek-2) ve müzayede katalogunda (Ek-3) açıkça 
belirtildiği gibi, artırma sonucunda en yüksek peyi süren kişi konutu satın almaktan vazgeçtiği 
takdirde konut, kendisinden önce pey sürene satılmamakta, Toplu Konut İdaresinin stoğunda 
kalmakta, 50 milyon TL. tutarındaki teminat ise geri verilmemektedir. 100 konut alıcısından 
25'i çeşitli nedenler ile konutu satın almaktan vazgeçmiş, haklarından vazgeçenlerin konutları 
kendinden önce pey sürene satılmamış, Toplu Konut İdaresi stoğunda kalmış ve teminatları 
irat kaydedilmiştir. ' < 

5. Görüldüğü gibi, ihaleye fesat karıştırarak idareyi aldatma gibi bir durum söz konusu 
değildir. 

6. İhalelere hile karıştırılmaması için aldığımız tedbirler yeterlidir. 
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ATAKÖY 7-8 VE 1 1 . MAHALLERDE AÇIK ARTTIRMA İLE SATILAN 

100 KONUT 

1 YATAK ODALI KONUTLAR TOPUM: 11 odot 

BLOK 
ADI 

ORKİDE 
C03 
C03 
C04 
C04 

DENİZ 
DENİZ 

YOSUN 
YOSUN 
MARTI 
MARTI 

TOPLAM 

DAİRE 
NO 
11 
52 
56 • 
15 . 
16 
64 
104 
102 
143 
104 
142 

KATI 
Zemin 

1 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 

YAPIMCI 
FİRMA 
MESA 
MESA 
MESA 
MESA 
MESA 
MESA 
MESA 
MESA 
MESA 

SUTEK 
SUTEK 

BRÜT 
ALAN 
60.63 
7B.08 
76.08 
81.87 
78.08 
78.08 
78.08 
78.08 
81.87 
79.42 
79.42 

EKLENTİ 
ALANI 
7.07 

10.2 
7 

Muhammen 
Badeli 

398 
526 
516 
536 
516 
505 
505 
526 ' 
536 
543 
545 

5,652 ! 

AÇIK ARTIRMA 
FİYATI 
'850 
1,070 
960 

1,110 
1,010 
990 
065 

1,010 
776 
960 
950 

10,551 

2 YATAK ODALI KONUTLAR TOPLAM: 6 adet 

BLOK 
ADI 
A32 
A32 
A32 

MARTI 
L12 
L12 

TOPLAM 

DAİRE 
NO 
4 
32 
33 
141' . 
57 
59 

KATI 
Zomin 
Zemin 
Zemin 

3 
3 
4 

YAPIMCI 
FİRMA 
MESA 
MESA 
MESA 

SUTEK 
SUTEK 
SUTEK 

BRÜT 
ALAN 
100.98 
100.98 
98.36 
99.64 
99.64 
99.64 

EKLENTİ 
ALANI 
3.69 
3.69 

'3.69 

, 7 

r5.2 5.2 

Muhammen 
Badeli 

610 
610 
610 
645 
643 
632 

3,752 

AÇIK ARTIRMA 
FİYATI 
1,250 
1,110 
1,330 
965 

1.210 
1.270 
7.135 

4 YATAK ODALI KONUTLAR (DUBLEKS) TOPLAM: 2 odot 

BLOK 
ADI 
LALE 

ORKİDE 
TOPLAM 

DAİRE 
NO 
8 
16 

KATI 

' 4 '. 
3 

YAPIMCI 
FİRMA 
MESA 
MESA 

BRÜT 
ALAN 
186.08 
186.08 

EKLENTİ 
AUNI 
< 7.89 

9.99 

Muhammen 
Bodell 
1,363 
1,417 
2.780 

AÇIK ARTIRMA 
FİYATI 
3,020 
2,980 

* 6,000 

5 YATAK ODALI KONUTLAR (VİLLALAR) TOPLAM: 11 ödet 

BLOK 
ADI 
VME 
VME 
VME 
VME 
VME ' 
VME 
VME 
VME 
VME 
VME 

, VME 
TOPLAM 

DAİRE 
NO 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
24 
25 
26 
28 
30 . 

KATI 
Tripleks 
Trlploks 
Tripleks 
Trlploks 
Tripleks 
Trlploks 
Tripleks 
Tripleks 
Tripleks 
Tripleks 
Tripleks 

YAPIMCI 
FİRMA 
MESA 
MESA 
MESA 
MESA 
MESA 
MESA 
MESA 
MESA 
MESA 
MESA 
MESA 

BRÜT 
ALAN 
264.47 
264.47 
264.47 
264.47 
264.47 
264.47 
264.47 
264.47 
264.47 
264.47 
264.47 

EKLENTİ 
ALANI 

14 
14 
14 
14 
14 
14 

. 14 
14 
14 
14 
14 

Muhammen 
Bedeli 
1,900 
1,000 
1,900 
1,900 
1,900 
1,900 
1.900 
1,900 
1,900 
1.900 
1,900 

20,900 

AÇIK ARTIRMA 
FİYATI 
3,820 
3,640 
3,250 
3,250 
3,170 
3,350 
3,580 
3,470 > 
3,170 
3.610 
3,610 

37.920 
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ATAKÖY 7-8 VE 11. MAHALLERDE AÇIK ARTTIRMA İLE SATILAN 

100 KONUT 

1 YATAK ODALI KONUTLAR TOPLAM: 11 ndot 

BLOK 

ADI 

ORKİDE 

C03 

C03 

C04 

C04 

DENİZ 

DENİZ 

YOSUN 

YOSUN 

MARTI 

MARTI 

TOPLAM 

DAİRE 

NO 

11 

52 

56 

15 . 

16 

64 

104 

102 

143 

104 

142 

KATI 

Zemin 

1 

YAPIMCI 

FİRMA 

MESA 

MESA 

3 j MESA 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

MESA 

MESA 

MESA 

MESA 

MESA 

MESA 

3 I' SUTEK 

2 1 SUTEK 
1 
I 

BRÜT 

ALAN 

60.63 

78.08 

78.08 

81 87 

78.08 

7B.08 

78.08 

78.08 

81.87 

79.42 

79.42 

EKLENTİ 

ALANI 

7.07 

10.2 

7 

Muhammen 

Bedeli 

398 

526 

516 

536 

516 

505 

505 

526 

536 

543 

545 

5,652 

AÇIK ARTIRMA 

FİYATI 

850 -•• 

1,070 

960 

1.110 

1,010 

990 

865 

1,010 

776 

960 

950 

10,551 

2 YATAK ODALI KONUTLAR TOPLAM: 6 adet 

BLOK 

ADI 

A32 

A32 

A32 

MARTI 

L12 

L12 

TOPLAM 

DAİRE 

NO 

4 

32 

33 

141 

57 

59 

KATI 

Zemin 

Zemin 

Zemin 

3 

3 

4 

YAPIMCI 

FİRMA 

MESA 

MESA 

-MESA 

SUTEK 

SUTEK 

SUTEK 

BRÜT 

A U N ' 

100.98 

100.90 

98.36 

99.64 

99.64 

99.64 

EKLENTİ 

AL/(NI 

3.69 

3.69 

3.69 

7 
5.2 

5.2 

Muhammen 

Bedeli 

610 

610 

610 

645 

643 

632 

AÇIK ARTIRMA 

FİYATI 

1,250 

1,110 

1.330 

965 

1,210 . 

1,270 _ , 

3,752 | 7,135 

4 YATAK ODALI KONUTLAR (DUBLEKS) TOPLAM: 2 odot 

BLOK 

ADI 

LALE 

ORKİDE 

TOPLAM 

DAİRE 

NO 

8 

16 

KATI 

4 

3 

! YAPIMCI 

1 FİRMA 

! MESA 

j MESA 

! 

BRÜT 

ALAN 

186.08 

136.08 

EKLENTİ 

ALANI 

.7.99 

9.99 

Muhammen 

Bedeli 

1,363 

1,417 

2,780 

AÇIK ARTIRMA 

FİYATI 

3,020 

2.980 

6,000 

5 YATAK ODALI KONUTLAR (VİLLALAR) TOPLAM: 11 adet 

BLOK 

ADI 

VME 

VME 

VME 

VME 

VME 

VME 

.VME 

VME 

VME 

VME 

VME 

TOPLAM 

DAİRE j 

NO I KATI 
2 JTripleks 

3 

4 

Triploks 

Trlpleks 

5 İTripleks 

6 ;Tripleks 

7 İTripleks 

24 Jr ip leks 

25 İTripleks 

26 JTripleks 

28 

30 . 

Triploks 

Tripleks 

YAPIMCI 

FİRMA 

MESA 

MESA 

MESA 

BRÜT 

ALAN 

264.47 

264.47 

264.47 

MESA , 264.47 

MESA ! 264.47 

MESA 

MESA 

MESA 

MESA 

MESA 

MESA 

264.47 

264.47 

264.47 

264.47 

264.47 

264.47 

EKLENTİ 

ALANI 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

Muhammbn 

Bedeli 

1,900 

1,900 

1,900 

1,900 

1,900 

1,900 

1,900 

1.900 

1,900 

1,900 

1,900 

20.900 

AÇIK ARTIRMA 

FİYATI 

3,820 

3,640 

3.250 

3,250 

3,170 

3.350 

3,580 

3,470 

3,170 

3,610 

3,610 

37,920 
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3 YATAK ODALI KONUTLAR TOPLAM: 70 adol 

"öToir-

ADI 
A32 

BEGONYA 
ÇİĞDÇM 

loe 
C03 
C03 
C03 
C03 
C03 • 
C03 
C03 
C03 

DENİZ 
DENİZ 
DENİZ 
DENİZ 
DENİZ 
DENİZ 
DENİZ 
DENİZ 
DENİZ 
DENİZ 
DENİZ 
OENİZ 
OENİZ 
DENİZ 
DENİZ 
DENİZ 
DENİZ 
DENİZ 
DENİZ 
DENİZ 

C04 
C04 
C04 

. C04 
C04 
C04 -
C04 
C04 

YOSUN 
YOSUN 
YOSUN 
YOSUN 
YOSUN 
YOSUN 
YOSUN 
YOSUN 
YOSUN 
YOSUN 
YOSUN 
YOSUN 
YOSUN 
YOSUN 
YOSUN 

. YOSUN 
YOSUN 
YOSUN 
MARTI 
MARTI 
MARTI 
MARTI 
MARTI 
MARTI 
MARTI 
MARTI 
MARTI 
MARTI 
MARTI 
MARTI 

T O P U M 

ÛÂTfisT 
NO 
39 
1 
2 
2 
1 
2 
19 
24 
28 
39 
40 
46 
2 
9 
10 
31 
32 
53 
91 
92 
109 
110 
119 
120 
123 
124 
127 
132 
135 
136 
153 
154 
6 
19 
21 
23 
24 
27 

' 28 
40 
7 
11 
13 
15 
29 
30 
40 
47 
48 
51 
68 
91 
92 
111 
112 
118 
131 
132 
3 
4 

13 
109 

110 
111 
112 
125 
126 
127 
128 
136 

KATI 
1 

Zemin 
Zomin 
Zomin 
Zemin 

YAPIMCI 
FİRMA 

I" V E S T ' 
P" VESA" ' 
" VESA ' 

SUTEK 
MESA 

Zemin I MESA 
1 ' MESA 
3 j MESA 
1 L MESA 
3 

" 3. 
2 

L M E S A 
MESA 
MESA 

Zemin j MESA 
Zemin j MESA 
Zemin MESA 

3 MESA 
3 MESA 
2 ! VESA 
1 I MESA, 
1 | MESA 
2 ' VESA 
2 i VESA 
3 , l MESA 
3 I MESA 
1 ! VESA 
1 ı VESA 
3 • i VESA 
1 : VESA 
3 ; VESA 
3 . VESA 

Zemin ! VESA 
Zemin ' VESA • 

2 | VESA 
1 i MESA 
2 | VESA 
3 ; MESA 
3 VESA 
1 ; VESA 
1 ' VESA 
3 | VESA 
3 | VESA 
'1 i VESA 
2 j MESA 
3 ' MESA 
2 
2 
3 
3 

« 3 
1 

VESA 
VESA 
VESA 
MESA 
MESA 
MESA 

1 MESA 
1 
1 
3 
3 
2 

MESA 
MESA 
MESA 
MESA 
MESA 

1 MESA 
1 VESA 
1 SUTEK 
1 ı SUTEK 

•2 I SUTEK 
2 I SUTEK 
2 . j SUTEK 

. 3 ! SUTEK 
3 
2 
2 
3 

. 3 
3 

SUTEK 
SUTEK 
SUTEK 
SUTEK 
SUTEK 
SUTEK 

' BUUT 
; ALAN 
h 132:92' 
r 122.97 

[7 İ 22.97 ~ 
I 133.33 
' 129.78 
' 129.78 
' 129.78 
' 129.78 

129.78 
129,78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
'29.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78, 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
129.78 
132.00 
132,00 
132.00 
132.00 
132.00 
132.00 
132.00 
132.00 
132.00 
132.00 
132.00 
132.00 

EKL£NTT Mutummon 
ALANI B tda l l 

4.39 . 
8.04 
5.39 
3 9 8 
9.2 
9.2 
9.1 
9,2 

9.1 
9.2 
9.2 
12 
6.6 . 
7.1 
10.1 
10.3 
7.1 
10.3 

' 9.1 • 
10.3 
9.1 

• 10.3 
9.2 
9.2 
7.6 
9.1 
10,3 
10.3 
9.2 
9.2 
7,1 
10.3 
9.1 
9.1 
10.3 
9.2 
9.2 
7.6 
9.1 
9,2' 
12.1 
9.1 
10.3 
9 2 
10.3 
9.1 
9.2 
10.3 
7.1 
9.1 
10.3 
9.1 
10.3 
7.1 
7.1 
9.1 
9.1 
10.3 . 
14.1 
10.4 
10.9 
10.9 
10.1 
14.1 
13.8 
10.9 
10.1 
14.1 
13.1 
10.1 

883 
857 
680 
779 
818 
816 
912 
894 
912 
894 ' 
894 
917 
813 
813 
819 
882 
876 
900 
927 
929 
912 
915 
881 

• 881 
910 
912 
396 
915 
894 
894 
813 
819 
912 
912 
915 
894 
894 
910 
912 
894 

• 900 
912 

, 915 
894 
900 
898 
881 
882 
878 
898 
929 
927 
929 
889 
889 
912 
912 
915 
937 
929 ' 
931 
931 

929 
918 
918 
931 
929 
918 
918 
910 

62,253 

ÂÇl t fÂr t İT l İMA 
FİYATI 
2,220 
1,650 
t , 480 
1,650 
1,530 
1,500 
1,520 
1,520 
1,680 
1,560 
1,560 
1,640 
1,560 . 
1,590 
1,510 
1,720 
1,680 
1,660 
1,580 
1,620 
1,660 
1,520 
1,600 
1,600 i 
1,580 
1,610 
1,660 
1,780 
1,600 
1,680 
1,520 ! 

1,560 | 
1,520 j 
1,580 1 
1,620 , 
1,640 
1,520 
1,600 
1,640 
1,640 
1,600 
1,600 
1,720 
1,660 
1,670 
1,760 
1,580 
1,560 
1,620 
1,700 
1,680 
1,600 
1,620 
1,560 
1,580 
1,880 
1.560 
1,560 
1,720 
1,900 
1,920 
1,720 
1,640 
1,620 
1,620 
1,720 
1,760 
1,660 
1,620 
1,700 

114,670 
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6. — Van Milletvekili Şerif Bedihanoğlu'nun, Van-Bahçesaray İlçesi Ortaokulunun öğret
men ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/605) 

v Türkiye Büyük Millet. Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Şerif Bedirhanoğlu 

Van 

Van iline bağlı Bahçesaray ilçesi ortaokulunda öğretmen açığı mevcut olup, bu konularla 
ilgili olarak; 

1. Acilen bir çözüm düşünüyor musunuz? 20 öğretmene ihtiyaç duyulan ve halen 4 öğ
retmenle eğitimi sürdürme gayretinde olan bu ilçemize ne zaman ve kaç öğretmen daha ataya
caksınız? 

2. Bitmiş olan Yatılı bölge okulunu ne zaman eğitime açacaksınız? öğretmen ataması 
yapılmamış okula ne zaman ve kaç öğretmen atayacaksınız? 

3. İlçeye bağlı Ulubeyli, Ünlüce ve Yaylakonak Köylerindeki 3 derslik okullarımızda bi
rer öğretmen mevcuttur, öğretmen açığını en kısa zamanda tamamlayarak eğitimi faal hale 
getirecek misiniz? 

4. Her biri 200'er öğrenci kapatiseli ilçemize bağlı Çatboyu ve Sip Köyü okulları halen 
kapalı olup, öğretmeni yoktur. Bu okulları ne zaman açacaksınız ve öğretmen açığını ne za
man kapatacaksınız? . • 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 18.1.1993 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022. Koor. Dai. Bşk.-93/152 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 21.12.1992 tarih ve Kan. Kar. Dai.-Bşk. 
7/605-3149/14918 sayılı yazısı. 

Van Milletvekili Sayın Şerif Bedirhanoğlu'nun "Van-Bahçesaray İlçesi Ortaokulunun öğ
retmen ihtiyacına ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. " 

1. Bahçesaray Ortaokulunda 76 öğrenci öğrenim görmekte ve 9 öğretmen görev yap
maktadır. 

1992 atama döneminde bu okula 4 öğretmen daha atanmıştır. İl genelinde ihtiyaç duyulan 
İngilizce, Beden Eğitimi, Müzik, Resim-tş ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenlerinin 1993 
yılında verilmesi planlanmıştır. 

2. Yatılı Bölge Okulu açılmaya hazır duruma getirilmiş ve 2 öğretmen atanmıştır, öğret
men ihtiyacı Valilikçe karşılanacaktır. 

3. İlçeye bağlı Ulubeyli Köyü İlkokuluna 3 öğretmen, Yaylakonak Köyü İlkokuluna ise 
iki öğretmen ataması yapılmış bunlardan birer öğretmen göreve başlamıştır. Ünlüce Köyü İl
kokulunda da bir öğretmenle eğitim öğretime devam edilmektedir. 
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4. Bahçesaray Çatbayır Köyü İlkokuluna 3 öğretmen atanmıştır. Ancak istifa ettikleri 
için bu okulun öğrencilerine Gevaş Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda öğrenim imkânı sağlan
mıştır. Şip Mezrası İlkokulunda ise 1 öğretmen görev yapmaktadır, öğretmen atamalarında 
ilçenin öğretmen ihtiyacı ayrıca dikkate alınacaktır. 

Üçüncü atama dönemi öğretmen alımında bu il emrine 40 sınıf öğretmeni ile ihtiyaç du
yulan branşlarda branş öğretmeni verilmesi planlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Koksal Toptan 

Millî Eğitim Bakanı 

7. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, yabancı güreş antrenörlerinin yurt dışı edil
diği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin sorusu ye İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı 
cevabı (6/611) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın tsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 

Türk Güreşine hizmet veren insanları, yabancı diye aşağılamak ve kamu görevinden kay
naklanan yetkileri kötüye kullanmak ne derece doğrudur. 

Basında Sapunov, Tantan tarafından yurt dışı ediliyor haberi ne ölçüde doğrudur. Doğ
ruysa ne tedbir alacaksınız? 

, • < • • • ' • • 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 15.1.1993 

Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-7/611-024134 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 22.12.1992 gün ve Kan. Kar. Md. 
A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/611-3182/15039 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafım- . 
dan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Güreş Federasyonunda sözleşmeli antrenör olarak çalışmış olan Rus uyruklu Andrei ve 
Anna oğlu 1938 doğumlu Guennadi Sapounou'nun sözleşmesi 31.12.1992 tarihinde bitmiş ol
duğundan ülkemizde ikamet edebilmesi için yeni bir sözleşme yapması veya şahsen ikamet ta
lebinde bulunması gerekmektedir. Adı geçenin sınırdışı edilmesi sözkonusu değildin 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 
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8. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Andırın - Kahramanmaraş karayolu için 
yeterli ödeneğin ne zaman etmin edileceğine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur 
Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/626) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

Esat Bütün 
Kahramanmaraş 

1. Andırın - Kahramanmaraş karayolu için yeterli ödeneğin temin edilememesinin ne
denleri? Ne zaman temin edilecektir? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 19.1.1993 
Sayı : B.09.0.BHI.0.00.00.25/2-A/230 
Konu : Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: T.B.M.M.'nin 22.12.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/626-3185/15020 sayılı yazısı. 
Andırın-Kahramanmaraş karayolu için yeterli ödeneğin ne zaman temin edileceğine iliş

kin, Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

48 km. uzunluğundaki Kahramanmaraş-Andırın ti yolunun 12 km.'lik kesimi Sir Barajı
nın yapımı nedeniyle önceki yıllarda asfaltlanarak trafiğe açılmıştır. Geriye kalan 36 km.'sinin 
Andırın Ayrımı itibaren emanet olarak ele alınan 65 km.'lik bölümün alt yapısı büyük ölçüde -
tamamlanmıştır. Bu kesimin eksik kalan işleri de dahil olmak üzere yolun tamamında tesviye, 
sanat yapıları ve üst yapı işleri ihale edilmiştir. 

Kahramanmaraş 0+000 Km.'ler olmak üzere; 18+200—22+500 Km.'ler arasında 1992 yılı 
sonu itibariyle sanat yapısı ve toprak işleri, 32 + 000—32 + 600 Km.'ler arasının ise sanat yapısı 
çalışmaları bitirilmiştir. 22+500—24+500 Km.ler arasında da sanat yapısı ve toprak işleriyle 
ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

1993 yılında; 18+200—24+500 Km.'ler arasında alttemel, 24+500—36+ 600 Km.'ler ara
sında da sanat yapısı ve toprak işlerinin ikmaline çalışılacaktır. 

Ayrıca, tamamı 1995 yılında bitirilmesi planlanan söz konusu projenin 5.5 Milyar TL. 
olan 1992 yılı başlangıç ödeneği kaynak aktarımı ile 11 Milyar TL.'sına çıkarılmış olup, ti Yol
ları Global Projesi kapsamında yer alan bu projeye 1993- yılında da 18 Milyar TL. ödenek ay
rılması planlanmıştır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
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9' — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, tzmit-Kandırayolunun yapımına ilişkin soru
su ve Bayındırlık ve İskân Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/631) 

Türkiye Büyük Millet Melcisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve iskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delâletinizi saygılarımla arz ye talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Soru : 
1. tzmit-Kandıra yolunun yapılmasına ne zaman başlanacak, ne zaman bitirilecektir? 
Yolun güzergâhı ne olacaktır? 

' T.C. ' • » 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği , 19.1.1993 
Sayı : B.09.0.BHİ.0.00.00.25/2-A/228 
Konu : Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M.'nin 22.12.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/631-3206/15105 sayılı yazısı. 
tzmit-Kandıra yolunun yapımına ilişkin, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın Bakanlığı

mıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
40 Km. uzunluğundaki tzmit-Kandıra yolunun etüt-proje çalışmaları, Karayolları Genel 

Müdürlüğümüzün 1 inci Bölge Müdürlüğünce emanet olarak yürütülmektedir. 
Bu çalışmaların, tahminen 1993 yılı ortalarında tamamlanmasını müteakip, aynı yıl için

de projenin yapım işi merkezden ihale edilmek suretiyle 1996 yılında tamamlanması planlan
maktadır. 

Ayrıca, hazırlanmakta olan yeni projenin güzergâhı da mevcut yol ile aynı civardadır. 
Bilgi ve gereğini arz ederim. 

Onur Kumbaracıbaşı 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

10. —istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, İstanbul'da bir esnafın Hasköy Karakolun
da gözaltına alındığı ve ağır bir şekilde dövüldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/645) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın tsmet Sezgin tarafından yazılı olarak yanıt
lanmasını arz ederim. 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

1. İstanbul'da 58 yaşındaki esnaf Sadettin Köse, basit bir trafik uyuşmazlığı yüzünden 
götürüldüğü Hasköy Polis Karakolunda iki gün gözaltında tutulmuş ve ağır biçimde dövül
müştür. SHP İstanbul İl Başkanı Sayın Yüksel Çengel'in 4 Aralık Cuma günü düzenlediği 
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basın toplantısı ile kamuoyuna duyurduğu ve ertesi gün çeşitli basın organlarına da yansıyan 
bu dövülme olayı ile ilgili olarak, söz konusu karakol görevlileri için ne gibi bir işlem yapılmış
tır? Sorumlular hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? 

2. Hasköy Polis Karakolunda dövülen Sadettin Köse'ye, SHP üyesi olduğunu söyledi
ğinde yaptıkları işkencenin dozunu daha arttıran karakol görevlilerin isimleri nedir? Bu konu
da kamuoyunu bilgilendirme yoluna gidilmiş midir? 

3. Sadettin Köse'ye işkence yapan polisler daha sonra mağduru hastaneye götürerek sağlam 
raporu almışlardır. Aradan geçen süreye rağmen bedeninde hâlâ işkencenin izleri bulunan mağ
dura, sağlam raporu veren sağlık görevlileri kimlerdir? Konu araştırılıp, hakkında herhangi 
bir işlem yapılmış mıdır? 

4. Maalesef hemen her gün tarafımıza yurttaşlar tarafından işkence olayları iletilmekte
dir. Hükümet programında "bir insanlık suçu" olarak red edilen işkencenin önlenmesi için 
Bakanlığınızda son bir yılda ne gibi çalışmalar yapılmış ve hangi önlemler alınmıştır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 18.1.1993 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-7/645-J024984 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: TBMM Başkanlığının 22.12.1992 gün ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/645 
-3222/15158 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

28.11.1992 günü saat 20.00 sıralarında Sadettin Köse isimli şahıs, Kasımpaşa semtinde al
kollü bir şekilde kendisine ait oto ile yanında oğlu Fatih Köse olduğu halde geçit sokaktan geç
mekte iken aynı sokak üzerinde bulunan ve Semih Kara isimli şahsa ait olan otonun yoldan 
kaldırılması hususunda kavga etmiştir. 

Sadettin Köse aracında bulunan demir bir çubukla Semih Kara'nın başına vurup yarala
mış, olay yerinden geçmekte olan ve devriye görevi yapan Hasköy Polis Karakolunda görevli 
polis memurları olaya müdahale etmişlerdir. 

Adı geçen şahıs aşırı derecede alkollü olduğundan görevli polislere küfür ederek saldır
mış, müştekinin oğlu Fatih Köse ise polis memurlarından birisini yumruklu darp ederek olay 
yerinden kaçmıştır. 

Görevliler tarafından karakola getirilen Sadettin Köse alınan ifadesinde; aşırı derecede al
kol aldığını, Semih Kara isimli şahsa demir çubukla vurduğunu, görevlilere zorluk çıkardığını, 
polis memurlarına vurup vurmadığını hatırlamadığını kendisinin olay yerinde darp edildiğini, 
ancak kim veya kimler tarafından darp edildiğini bilmediğini ifade etmiştir. 

Adı geçen şahıs 30.11.1992 günü Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş ve bura
dan serbest bırakılmıştır. Ancak ilgili hakkında Beyoğlu 7 nci Asliye Ceza Mahkemesinde da
va açılmış, dava halen devam etmektedir. 
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Bahse konu olayla ilgili olarak İstanbul Valiliğince idarî soruşturma açılmış olup, soruş
turma devam etmektedir., 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

11. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş 'in, İnsan Hakları Derneği ile Halkevleri Derne
ğinin Konya Şubelerinin kapatıldığı ve Mücadele isimli dergi bürosunun emniyet güçlerince 
arandığı ve çalışanlarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı İsmet Sez-
gin'in yazılı cevabı (7/646) 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak yanıt
lanmasını arz ederim. 

Ercan Karakaş 
İstanbul 

1. Konya'da geçtiğimiz günlerde İnsan Hakları Derneği ile Halkevleri Derneğinin Konya 
Şubeleri kapatılmış, mücadele isimli dergi bürosu ise ardarda üç kez emniyet güçleri tarafı n-

._• dan aranarak, dernek ye dergide bulunan insanlar gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan va
tandaşlardan bazıları dövülmüş, bazılarına işkence yapılmıştır. Nitekim SHP Konya İl Başka
nı Sayın Recai Ersoy'da 6 Aralık 1992 tarihinde düzenlediği basın toplantısında durumu ka
muoyuna açıklamış ve aynı toplantıda işkence gören Mustafa Köprülü basına tanıtılmıştır. Ba
kanlığınızca, söz konusu işkence olayları konusunda hangi işlemler yapılmıştır? Herhangi bir 
soruşturma açılmış mıdır? 

2. Adı geçen dernekler hangi nedenlerle kapatılmıştır? Bu konuda kamuoyuna açıkla
ma yapılmış mıdır? 

3. Koalisyon hükümeti insan haklarına dayalı bir demokrasi kurmak için çaba sarfeder-
ken, bu çabaları başarısız kılmak hedefiyle eskiden olduğu gibi işkence yöntemlerini sürdüren 
devlet görevlileri kimlerdir? 

İşkence ayıbına son vermek için Bakanlığınıza hangi özel çalışmalar yapılmakta ve ne gibi 
önlemler düşünülmektedir? 

\ ' . ' • - • • • • • ' • ' • 

T C , 
İçişleri Bakanlığı , ı ' 

Emniyet Genel Müdürlüğü . . ' 15.1.1993 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-024136 , 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 22.12.1992 gün ve Kan. Kar. Md. A.01.0.GNS.0.10.00.02 
-7/646-3223/15199 yazılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafım
dan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 
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20.4.1992 ve 8.11.1992 tarihlerinde, tnsan Hakları Derneği Konya Şubesinde yapılan dene
timlerde, dernek üyesi olmayan kişilerin bulunduğu tespit edildiğinden 2908 sayılı Dernekler 
Kanununun 54 üncü maddesine göre vilayet onayı ile kapatılmış, adlî işlemler tamamlandık
tan sonra tekrar açılmıştır. 

15.7.1992 tarihinde Halkevleri Derneği Konya Şubesinde yapılan denetim ve kontrollerde, 
üye olmayan kişilerin kabul edildiği ve amacı dışında faaliyet gösterdiğinden Dernekler Kanu
nunun 48 inci ve 54 üncü maddeleri gereğince vilayet onayı ile faaliyetten men edilmiştir. Adlî 
işlemler devam etmektedir. 

8.11.1992 tarihinde bir ihbarı değerlendirmek üzere Mücadele Dergisi Bürosuna gidildi
ğinde, Polise karşı mukavemette bulunularak arama ve kimlik kontrolü yapılmasına engel ol
mak istenilmiştir. Bu olayı gerçekleştiren 15 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 8'i mahkemece 
tutuklanmış, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişlerdir. Ayrıca büroda yapılan ara
mada.çok sayıda yasaklanmış neşriyat, yurt dışından gönderilen yıkıcı bölücü içerikte örgüt 
talimatları ele geçirilmiştir. 

Derneklerin ve dernek mensuplarının Anayasa ve kanunlara uygun çalışmaları, tüzükle
rinde bulunan faaliyetleri dışına çıkmadıkları sürece herhangi bir şekilde engellenmeleri doğru 
değildir. 

Dövülme ve işkence konusunda herhangi bir müracaat yoktur. Dayak, işkence ve keyfî mu
amele diye bir durum kesinlikle sözkonusu değildir. 

Arz ederim. 
tsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

12. — İstanbul Milletvekili Halil Dumankaya'nın, bayilerde satılan kaçak benzine ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/660) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevap-
landırılrnasına delaletlerinizi arz ederim. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

1. Kaçak benzinin İstanbul'daki benzincilere kadar geldiği basında bile yer aldı. Bu ko
nuda bugüne kadar ne gibi bir tedbir aldınız? Bundan sonra ne gibi tedbirler almayı düşünü
yorsunuz? 

2. Kocaeli İlimizde yapılan denetimlerde totâl benzin bayilerinde satılan benzinlerde ka
çak benzin olduğu saptandı. Bu bayiler hakkında ne gibi bir işlem yaptınız? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

.Emniyet Genel Müdürlüğü 15.1.1993 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-024137 
Konu : Yazılı Soru önergesi. . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 24.12.1992 gün ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 

-7/660-3256/15325 sayılı yazısı. 
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İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tara
fımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Kaçak benzin olayı ile ilgili olarak hudut kapıları ve kaçakçıların kullandıkları güzergah
larda gerekli her türlü yasal önlemlerin alınması hususunda tüm illerimiz Bakanlığımızdan gön
derilen tamimlerle uyarılmış ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması istenilmiştir. 

Ayrıca bazı kimyevî maddelerin akaryakıta karıştırılarak maksatları dışında kullanılma
larının önlenmesi için ikmal, dağıtım ve pazarlama aşamalarında zabıta tarafından sıkı bir kont
role tabi tutulması bir yazı ile tüm valiliklere tamim edilmiş olup, yapılan kontrollerde; İstan
bul, Kocaeli ve Zonguldak illerinde 27 olayda 35 sanık ve 28 000 Lt. solventlerle karışık benzin 
ele geçirilmiştir. 

Adlî makamlara sevk edilen sanıklardan birisi tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştır. 
Akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi için konu üzerinde hassasiyetle durulmakta ve titizlikle ta
kip edilmektedir. 

Arz ederim. •, . 
. ' • \ . tsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

13. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Güneydoğu'da güvenlik güçlerimizce kulla
nılmak üzere satın alman panzerlere ilişkin sorusu ve içişleri Bakam ismet Sezgin 'in yazılı ce
vabı (7/668) 

• • ' / . , . ' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın tsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevap
landırılması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Abbas tnceayan 

>'.'• • . B o l u ••' 

Güneydoğuda PKK terör örgütüne karşı, mücadeleye katılan Güvenlik güçlerimizce kul
lanılmak ve onların en azından can güvenliğini sağlamak üzere alınması ve zırhlı oldukları bi
linen panzerlerin daha ilk kullanıldıklarında isabet aldıkları mermiler sonucu delik -deşik 
oldukları- basındaki deyimiyle "KevgirV' döndükleri haberleri yer almış bulunmaktadır, Bu 
haberler üzerine içişleri Bakanlığı Müsteşarının açıklamalarıda yine basın aracılığıyla kamuo
yunun malumlarıdır. , 

Daha ilk kez kullanılması sırasında, güvenlik güçlerimizin can emniyetini dahi sağlayacak 
durumda olmayan bu araçların alınması sırasında; 

1. Uluslararası nitelikte bir ihale açılmış mıdır? Açılmışsa bu ihaleye hangi Devlet ve İma
latçı firmalar katılmıştır? 

2. İhalede şartnamesindeki özellikler nelerdir ve yapılan sözleşmede ne gibi şartlar yer 
almıştır? Sözleşme kimler tarafından imzalanmıştır? 

3. Teslim alınan araçların kalite kontrolü yapılarak şartname ve sözleşmelerdeki özellik
leri taşıyıp taşımadıkları tespit edilmiş midir? Bu alım için kaç kişi kaç kez Amerikaya gitmiş
tir, ve araç bedellerinin dışında yapılan masraf ne kadardır? 

4. Panzerlerin bazı mermilere karşı mukavemetsiz olduğu güvenlik güçlerimizden niçin 
saklanmıştır? 
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5. Alınan araçların bazı mermilere karşı mukavemeti olmadığı daha peşinen bilindiğine 
göre hangi düşünce ve zihniyetin ürünü olarak PKK'ya karşı kullanılmıştır? 

6. Belirli mermilere karşı mukavemeti olmadığı bilinen bu panzerlerin PKK terör örgü
tüne karşı, Türk yurdunun ve milletinin bölünmez bütünlüğü ve güvenliğini sağlamak için ca
nı pahasına mücadeleye giren güvenlik güçlerimizin hayatlarını hiçe saymak ve Büyük Millet 
Meclisinin gururuyla oynamak değil midir? 

7. Denenmiş ve üstünlüğü kanıtlanmış BTR'lerin Rusya'dan, Almanya'dan ve hatta Türkî 
Cumhuriyetlerden temini mümkün iken "Cadillac Gage" firmasından Cadillac Panzerlerin alın
masındaki tercih faktörleri nelerdir, şayet tercih sebebi sadece fiyat faktörü ise, sizce fiyatlar 
Türk güvenlik güçlerinin onur ve hayatlarından daha mı önemlidir? 

8. Cadillac Gage firmasının Türkiye'de temsilciliği var mıdır? Varsa ortakları kimlerdir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı , 

Emniyet Genel Müdürlüğü 18.1.1993 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-024985 
Konu : Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Başkanlığına 

tlgi : TBMM Başkanlığının 24.12.1992 gün ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02 
-7/668-3276/15379 sayılı yazısı. 

Bolu Milletvekili Abbas tnceayan tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

Zırhlı araçlar, 285 sayılı Olağanüstü Bölge Valiliği İhdası Hakkındaki Kanun Hükmünde 
Kararname'nin 3 üncü maddesine göre satın alınmıştır. 

1974 ve 1980 yıllarında satın alınan ve halen bir kısmı Güneydoğu tilerimizde kullanılan 
Kaleşnikov, G-l, G-3 tüfeklerle atılan 7,62 mm normal mermilere mukavim olan 54 adet Ca
dillac Gage Textron Inc. firmasının ürettiği zırhlı panzerlerin özelliklerine sahip 50 adet yeni 
panzer alınmıştır. Ayrıca bu panzerlerin üzerine 7,62 ve 12,7 mm çapındaki etkili silahlar ilave 
edilerek satıh alınmıştır. 

Olağanüstü Hal Bölge Valiliği bütçesinden alınan 40 adet panzer sözleşmesi bizzat tara
fımdan, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kanalıyla alınan 10 adet panzer sözleşmesi 
ise Emniyet Genel Müdürü Yılmaz Ergun tarafından imzalanmıştır. 

Bu araçların alımı için beş kişi bir hafta süre ile A.B.D. gitmiştir. Araç bedellerinin dışın
da beş kişiye 6245 sayılı Kanuna göre harcırahları ödenmiş ve başka bir masraf yapılmamıştır. 

Bir kısım yazılı basın ve bazı özel televizyonlarda bu araçların zırhlarının her türlü silah 
mermisi ile delindikleri iddialarının ortaya atılması üzerine; 22.12.1992 günü saat 14.00'de Em
niyet Genel Müdürlüğünün Ankara Gölbaşı'nda bulunan açık atış poligonunda TRT, Anado
lu Ajansı ve yazılı basın mensuplarının huzurunda bu panzerlerin üzerine muhtelif silah ve 
mermilerle 30 metreden deneme atışları yapılmış ve delinmediği görülmüştür. 

Bölücü terör örgütüne karşı Türk Yurdunun ve Milletinin bölünmez bütünlüğü ve güven
liğini sağlamak için canı pahasına mücadele eden güvenlik güçlerimizin moral gücünü arttır
mak, etkin ve verimli bir şekilde mücadele edebilmesini sağlamak için bu panzerler satın alın
mıştır. 
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Rusya'da üretilmekte olan BTR zırhlı araçları askerî amaçlı olup, Emniyet Teşkilatında 
kullanılmaya elverişli değildir. Cadillac Gage Textron Inc. firmasının Türkiye temsilcisi tnge 
Ltd. Şti. dir. 

Arz ederim. 
1 tsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

14, — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, kadrosu Artvin'de olan bir eczacının 
Ankara'da görevlendirildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Meh
met Moğultay'ın yazılı cevabı (7/672) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 

Süleyman Hatinoglu 
. Artvin , 

17.12.1992 Tarihli Günlük Gazetede yayınlanan bir haberde belirtilen, Artvin Bağ-Kur ec
zacısı olarak çalışan ilgili, Ankara'da oturup sadece maaş ve vergi iadesi için Artvin'e gittiğini, 
ayrıca kendisinin görevi olan işlere de ilgisiz davranarak, eczacı ve vatandaşımızı zarara uğrat
tığı belirtilmektedir. ' 

Bu nedenle sorularım : 
1. Bu olay doğru mudur? Ecz. Adnan Tamer nereden maaş alıyor? 
2. Bir eczacının kadrosu Artvin'de olup, kendisi Ankara'da nasıl ve hangi mevzuata gö

re Ankara'da geçici görevli olarak çalıştırılmaktadır? 

3. İlgili eczacının yapmış olduğu hatasından dolayı zarara uğrayan eczacılarımızın so
runlarının çözümü konusunda ne düşünüyorsunuz? 

4. Adı geçen eczacı hakkında ne düşünüyorsunuz? ' 

Bağ-Kur 
Genel Müdürlüğü 15.1.1993 

Sayı : B.13.1.BKG.0.71.00.01/505 
Konu : Adnan Tamer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(T.B.M.M. Genel Sekreterliği) 

tlgi : 24.12.1992 tarih ve 672-3285/15441 sayılı yazınız. 
Bakanlığıma bağlı Bağ-Kur penel Müdürlüğünde eczacı olarak görev yapan Adnan Ta

mer ile ilgili olarak Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoglu tarafından Bakanlığıma yöneltilen 
yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bağ-Kur'un sigortalı ve haksahiplerinin reçete kontrolleri, 11.11.1987 tarihinde yapılan an
laşma gereği Türk Eczacıları Birliğince yapılmaktaydı. Ancak daha sonra Türk Eczacıları bir
liği ile Bağ-Kur arasında çıkan çeşitli uyuşmazlıklar nedeniyle sözkonusu anlaşma 31.12.1990 , 
tarihinde fesh edilmiştin , 
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Bu nedenle, daha önce Türk Eczacıları Birliğinde Bağ-Kur sigortalıları ve haksahiplerine 
ait reçetelerin kontrollerini yapan eczacılar̂  anılan Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkila
tında boş bulunan eczacı kadrolarına atanmışlar ve daha sonra bu eczacılar, reçete kontrolleri
nin daha düzenli ve denetim altında yürütülebilmesi ve reçete kontrollerinin zamanında yapı
larak Bağ-Kur sigortalılarının şikayet ve sızlanmalarına meydan verilmemesi için 1991 yılı baş
larında Kurumun merkez teşkilatında görevlendirilmişlerdir. 

Yazılı soru önergesinde adı geçen eczacı da, yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı Bağ-
Kur Personel Yönetmeliğinin 9., 10., 11. ve 657 sayılı Kanunun değişik 36/A-5., 36/C-2., 45 
inci ve 54 üncü maddeleri gereğince, 2.1.1991 tarihinde Artvin il müdürlüğüne ataması yapıla
rak aym tarihte Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık tşleri Dairesi Başkanlığında harcırahsız ve 
yevmiyesiz olarak görevlendirilmiştir. Anılan personelin her türlü özlük haklan Bağ-Kur Art
vin ti Müdürlüğü'nce ödenmektedir. 

Öte yandan, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü bilgisayar kapasitesini genişletmek üzere çalış
malar yapmakta olup, kurumun bilgisayar kapasitesini genişletmesi halinde yeni bir sağlık projesi 
yürürlüğe konulacaktır. 

Bu çerçevede, kurumun merkezde fazla sayıda eczacıya ihtiyacı kalmayacağından, kadro
ları il müdürlüklerinde olup, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında 
görevlendirilen eczacıların il müdürlüklerine gönderilmeleri mümkün olabilecektir. 

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı Ankara'da görev yapan eczacı Adnan Tamer'in, 
Artvin'li eczacılarla ilgili zararın oluşmasında herhangi bir hatası yoktur. Oluştuğu iddia edi
len zararın tespiti konusunda Artvin il Müdürlüğü'nde gerekli teftiş ve tahkikat devam etmek
te olup, zarara uğrayan eczacılarla ilgili olarak teftiş sonucuna göre, işlem yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Moğultay 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

75. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan 'in, istanbul Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan 
bir şahsa işkence yapıldığına yönelik iddialara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı îsnıet Sezgin'in 
yazılı cevabı (7/673) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ
lanmasını arz ederim. 

Orhan Doğan 
/ Şırnak 

istanbul Emniyet Müdürlüğünce 13 kez gözaltına alınan Sabahat Varol'un, 14 üncü kez 
gözaltına alınarak, "işkencede kobay" olarak kullanıldığı ve güvenlik kuvvetlerine bu yöntemle 
uygulamalı işkence dersi verildiği bana yansıyan haberlerde iddia edilmektedir. 

— Basına yansıyan bu olay nedeniyle herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? 
Açılmamış ise, açılması düşünülmekte midir? 
— işkence, bir suçu veya bir olayı aydınlatmak ya da kabullendirmek için, ilkel toplum

larda bile terkedilen bir sorgu yöntemi olmasına rağmen; bu olayda mağdura herhangi bir suç 
yüklemeden işkence yapılmış olması nasıl izah edilebilir? 
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— Ülkemizde, işkencesiz sorgulamaya hangi tarihte başlanacağı konusunda bir bilgi var 
mıdır? 

— İşkence iddialarının özellikle bu hükümet zamanında yoğunlaşması bir raslantı mıdır? 

T,C. ' 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 15.1.1993 
Sayı : B.05.1.EGM.0.12.01.01-024135 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 

ligi : TBMM Başkanlığının 30.12.1992 gün ve Kan. Kar. Md. A.Ol.O.GNS.0.10.00.02. 
7/673-3288/15444 sayılı yazısı. 

Şırnak Milletvekili Orhan Doğan tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tarafımdan 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkartılmıştır. 

İsmail Nebahat kızı 1967 Aşkale doğunlu Sebahat Varol; 13.12.1990 günü İstanbul Üni
versitesi Cerrahpaşa Tip Fakültesi bahçesinde lYÖ-DER'in kapatılmasını protesto etmek ama
cı ile forum düzenleyen 20-25 kişilik öğrenci grubu arasından 6 arkadaşı ile birlikte yakalana
rak gözaltına alınmıştır, 

. 18.12.1990 günü İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına sevk edil
miş, anılan savcılığın görevsizlik kararı vermesi ile havale olundukları Fatih Cumhuriyet Savcı
lığınca serbest bırakılmışlardır. 

Adı geçenin basına vermiş olduğu haberde iddia ettiği hususlar asılsız olup, yukarıda belirti
len suçtan dolayı, bir defa gözaltına alınmış, gözaltında kaldığı sürece kötü muameleye maruz 
kalmadığı 18.12.1990 tarihli Adlî Tabip raporuyla sabittir. 

Arz ederim. 
, İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanlığı 

— 420 — 



TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
56 NCI BİRLEŞİM 19 . 1 . 1993 Salı Saat : 15.00 

1" 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

(3^>2) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 44 arkadaşının, Çernobil faciası ile ortaya 
çıkan radyoaktif kirlenme konusunda kamuoyunu yanıltıcı fiil ve beyanlarda bulunarak 
toplumun genel sağlığını tehlikeye attığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Cahit Aral hakkın
da Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin öner
gesi (9/13) (Görüşme günü : 26.1.1993 Salı) 

2. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 49 arkadaşının, Fındık İhraç Fonunu düşürerek 
bazı.çevrelerin haksız kazanç sağlamasına neden oldukları, bu suretle Devleti zarara uğratarak 
görevlerini kötüye kullandıklan ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine 
uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı Tansu Çiller ve Sanayi ve Tica
ret Bakanı Mehmet Tahir Köse haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Mec
lis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/14) (Görüşme günü : 26.1.1993 Salı) 

3 • • 

S E Ç İ M 
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4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

(3^>S> 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

YAPİLMASİNA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür re

zervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alınacak ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

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

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

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

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

6. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuş
landırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gü
cün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp 
taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin 
tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

7. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımı
zın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti 
ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

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

9. — 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) 

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

11. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

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



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER _ _ 

13. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu personelinin 
içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/25) 

14. — 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) 

15. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

16. — Ştrnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 tarihin
den 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuruluşlarının 
temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 

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

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

19. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağlık 
sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/30) 

20. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının önle
nebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/31) 

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

22. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hayvancılı
ğını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

23. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin sorunla
rını ve yanlış uygulamalarını tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarını araştırmak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

24. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik sorununun 
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) 
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25. — Ankara Milletvekili t. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, korunmaya muhtaç 

çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/36) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Rad
yo Televizyon Kurumunun yayınları konusunda Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

27. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygulanan eğitim 
politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

28. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların ülke 
yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/37) 

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

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

31. _ Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz madencili
ğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 

32. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem bölge
sinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uymadığını son 
depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/41) 

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

34. _ Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik sek
töründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

35. _ İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında çalışan 
işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

S 
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36. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşının, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

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

38. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin 
problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 Ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

39. _ Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde kurul
muş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin 
faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

40. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

41. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depreminde 
binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/50) 

42. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün içinde 
bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/51) 

43. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımızın ve
rimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

44. _ Sımak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

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

46. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fa
hiş 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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47. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
minde 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) 

48. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur İlçe
si Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öl
dürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

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

50. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yılında 
öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması için Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

51. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parlamenterlere 
düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

52. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek Partisi 
İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve sorumlularını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

53. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

54. _ Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi için
de bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

55. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de 
Newyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katılan kişiler ve ya
pılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 

56. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Şekerbank'ın İstanbul 
şubelerine yatırılan sahte dolar ile döviz piyasasında yaşanan sahte döviz olaylarını araş
tırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

57. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 10 arkadaşının, Erzincan depreminde za
rar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımın adilane dağıtılmadığı iddialarını araştır
mak ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve İ03 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66^ 
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58. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/67) 

59. — İstanbul Milletvekili Tunca Toskay ve 27 arkadaşının, TRT'nin taraflı ve key
fî tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
tçtüzüğün Î02 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/68) ' 

60. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 12 arkadaşının, esnaf ve sanatkârların 
sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/18) 

61. —: Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 9 arkadaşının, Güneydoğuda ve özellikle 
Şırnak'ta meydana gelen olayları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, tç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/69) 

62. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 21 arkadaşının, Tarım Satış Kooperatifleri
nin uyguladıkları fiyat politikası konusunda Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/22) 

63. — Ankara Milletvekili Mehmet Sağdıç ve 22 arkadaşının, Ankara'nın Samanpa-
zarı Semtindeki Saraçlar Çarşısı yangınından zarar gören esnafın sorunlarının tespiti ve 
çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

64. — tzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 30 arkadaşının, Sinop ekonomisini canlandır
mak ve burada yaşayan insanların hayatlarını kolaylaştırmak için alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

65. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır tli Kulp 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/72) 

66. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 18 arkadaşının, Kayseri Kapalı Çarşısı
nın restorasyon çalışmalarında küçük esnafın karşılaştığı problemlerin tespiti ve çözüm 
yollarının bulunması amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştirması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

67. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 12 arkadaşının, Kontrgerilla ve özel 
Harp Dairesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/74) 

68. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 16 arkadaşının, Ege Denizinde NATO 
tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi Faciasını araştırmak üzere Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/75) 

69. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 22 arkadaşının, Ege Denizinde NATO 
tatbikatı sırasında meydana gelen Muavenet Muhribi faciasını araştırmak üzere Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/76) 

_ : : _ . _ 0 _ 
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70. — istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 12 arkadaşının, Çernobil faciasının 
Türkiye'deki etkilerini araştırmak ve halkı aydınlatmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçt 
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/77) 

71.— Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Grup Başkanvekilleri İçel Millet
vekili Aydın Güven Gürkan ve istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, Çernobil faciasıy
la ilgili gerçeklerin ve sorumlularının ortaya çıkarılması ve alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/78) 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 18 arkadaşının, ormanlarımızın 
ve orman köylülerimizin sorunlarını tespit etmek ve çözüm yollarını araştırmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/79) 

73. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için oldukça 
; zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak haksız kazanç 

sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi( 10/80) 

74. — Konya Milletvekili Servet Turgut ve 11 arkadışının, Doğu Türkistan'daki in
sanlık dışı davranışları ortaya çıkarmak ve gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) -',' 

75. — Ordu Milletvekili Refaiddin Şahin ve 24 arkadaşının, Çernobil Faciasının 
Türkiye'deki etkilerini araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/82) 

76. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası ka
rayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tespit edil
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

77. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, Çernobil faciasının ver
diği zararların tespiti ve giderilmesi için alınacak önlemleri belirlemek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/84) 
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1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi sitesi 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/83) 

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

*3. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleştirile
ceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

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

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

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

*7. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

*8. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı - Sefa-
köy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

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

* 10. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kur'Iulardan danışma ücreti alın
dığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/137) 

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

12. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme suyunu 
karşılayacak olan Ayvalı Barajına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/144) 

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

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

15. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İli Küçükçekmece - Büyük-
çekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir hastanenin 
ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

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

* 17. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, fakir vatandaşların hastane mas
raflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

_ . ; ; ^9 
/^,\ Tri",*",x",Y< 07 «/•! mnıMûti MvnYinm anriîtmAri hir defa ertelenmiştir. 
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18. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanı
nın ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

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

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

*21. —Afyon Mületvekili İsmet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme primi öde
melerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

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

23. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/199) 

24. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yanlış 
ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/202) 

25. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sarıoğlan 
ve Yemliha barajları ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/203) 

26.— Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne zaman 
ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) 

27. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) 

28. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Okulu 
binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/208) 

*29. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi ve Pi
raziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Baka
nından sözlü soru önergesi (6/209) 

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

*31. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün görev
den alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/213) " 

*32. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

*33. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

34. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna 
akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 
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*35. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde üreti
mine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

*36. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sanayii Böl
gesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

•37. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Afyon, Eski
şehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/220) 

38. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

39. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

*40. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde ye
tiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

*41. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çullar 
Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/224) 

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

43. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

44. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygulanan do-
ğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/228) 

45. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Ayrancı - Kâzımka-
rabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

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

47. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebekir -
Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*48. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya'yardım ettiği ileri sürülen 
HOVNANÎAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/234) 

49. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman 
- Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

50. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/236) 

51. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru Önergesi (6/237) 
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52. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.I. kömür sahalarında kömür çıka
rılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/238) 

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

54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirketin rek
lam vermeyen firma ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/240) 

55. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandıkla
rı sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

56. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağa'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün Köyü
nün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

57. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden bir 
Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/243) 

58. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak vergi ve 
fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekkebinin ek
lendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 

59. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) 

60. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını 
önlemek için teklif ettiği projenin T.K.t. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

61. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 
ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

62. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak ordu
dan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/247) , 

63. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik Sant
raline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

64. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı karakol-
lardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/251) 

65. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

66. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/254) 
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67. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının neden
lerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

68.— Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fener'de yapıldığı 
iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/256) 

69. —Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia edilen 
asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 

70. — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia edilen 
bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

71. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüs-
tü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

72. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin nedenle
rine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

73. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki ba
zı iddüara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

74. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indiri
minden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262) 

75. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) 

76. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan Asfalt 
Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/264) 

77. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
Sözlü soru önergesi (6/265) 

78. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanlarından bi
rinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/266) 

79. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Kaçakçı kar
deşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 

80. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer aldığı id
dia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/268) 

81. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

82. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca ilçesi Tarım Alet ve 
Makineleri Fabrikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

83. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - İkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 
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84. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum İli hava kirliliğinin önlene
bilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/272) 

85. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri ile, 
tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

86. — İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı hak
kındaki bazı iddişlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

87. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne yapı
lan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

88. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

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

90. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz olarak 
yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/277) 

91. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

92. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Eximbank Genel Müdürünün göre
vinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

93. —- Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük ve bir gazetede yayınlanan "Fal
cı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/280) 

94. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, TARİŞ ortaklarının alacaklarının 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

95. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini ödeme
yenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/282) 

96. — 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) 

97. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, bazı basın organlarında çıkan, Irak'a 
Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/284) 

98. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. hasta
nelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/285) 

99. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı P.T.T.'le-
rin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/286) 

_ [ÎTİ • : — 
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100. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopotamya 
Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/287) 

101. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yardım eder
ken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288) 

102. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilise
sinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 

103. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istih
dam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

104. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesinde yaşlı 
bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

105. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Hastane
sinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

106. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/294) 

107. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

108. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

109. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil İlçesinde ika
met eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldü
rüldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

110. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sarıerik 
Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

111. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen 
vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

112. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

113. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin gö
revi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

114. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflanna ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

115. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hız
landırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) 
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116. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen yasanın 
12 nci maddesinde yeralan ecrimisil aflarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/305) 

1 n'. _ istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp ulaşmadı
ğına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/306) 

118. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri 
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/307) 

119. _ İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

120. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

121. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

122. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

123. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

124. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

125. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne za
man başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

126. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama 
sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

127. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel 
ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

128. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle 
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru • 
önergesi (6/317) 

129. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin para
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

130. — benizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline dÖT 
nüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/319) 

131.— Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

16 — . i ; . ' , : 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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132. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine 

yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 
133. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İstanbul Ruh ve Sinir Hasta

lıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptığı sırada hastalara zorunlu bekâret kont
rolü yaptırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 

134. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam Hatip Lisesi 
öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 

135. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında ba
zı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

136. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankayafnın, Vergi affı olarak bilinen Yasa
dan 50 milyon TL. sının üzerinde yararlanan kişilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/325) 

137. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, milletvekillerinin Amerika gezilerin
de Elçilikten ikamet belgeleri alarak silah aldıkları ve bunları yurda getirdikleri iddiaları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/326) 

138. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Köy Hizmetlerinden Or
man İşletme Atölyesine devredilen iş makineleri ve çalışanlarının durumuna ilişkin Or
man Bakanından sözlü soru önergesi (6/328) 

139. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

. 140. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

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

142. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasın
da çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/335) 

143. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutum
lar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

144. —Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışında yapılan 
tedavisi ile masraflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

145. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, son bir ay içinde Afyon'da açı
lan sağlık ocaklarına ve tahsis edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/337) 

146. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

147. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katıldığı iddia 
edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

148. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'-
nm kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

_ 17 
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• 149. — Bitlis Milletvekili Edip-Saf der Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 va
tandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

150. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa tünde kurulacak olan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından, sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

151. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

152. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/344) 

153. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) 

154. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

155. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

156. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağlıkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

157. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/349) 

158. —İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Başbakanlık basın müşavirlerinden biri 
hakkında Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

159. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

160. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu
goslav vatandaşlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

161. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

162. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bülutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

163. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan,.Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

164. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

165. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'm, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik işbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

166. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, Afyon Sağlık Müdürlüğü ile He-
kimevi inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/358) 
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167. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359) 

168. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

169. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergisini ödemediği iddia edilen 
bir holdingin bir bakan tarafından korunduğu iddialarına ilişkin Maliye ve "Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361) 

170. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan-: 
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

171. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada önce
likli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

172. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, AGİK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

173. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 

174. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mille
timizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/366) 

175. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

176. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde yer alan "Ada-
na'da Türk çocuklarının vaftiz edilerek Hıristiyan eğitimi verildiği" iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/368) 

177. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'iri, basında yer alan Emlak Bankası 
Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/369) 

178. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, PTT Genel Müdürlüğü Ankara Ahlatlı-
bel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) 

179. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara 
ulaşan gürültü ile mücadele konusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) 

180. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, denizlerde ve boğazlarımızda giderek 
artan çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Çevre Baka-, 
nından sözlü soru önergesi (6/372) 

181. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, sağlık için zararlı ve çevre kirliliğine 
yol açan egzoz gazlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin Çevre Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/373) 

182. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374) 
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183. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş ŞendiIIer'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

184. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, son zamanlarda yaşanan açılış törenle
ri, dış geziler ve karşılama törenlerindeki organizasyon bozukluklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/376) 

185. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüz
ler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 

186. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) 

187. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

188. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teşkila
tı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

189. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

190. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

191. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta tüne yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

192. — İçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta tüne yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

193. -T- ŞanlıurfaMilletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

194. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 

195. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

196. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

197.—Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

198.— Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

199. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

200. —Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 
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201. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

202. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

203. — İstanbul Milletvekili Fevzi tşbaşaran'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

204. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

205. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

206. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

207. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

208. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400) 

209. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

210. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

211. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

212. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta tline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

213. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

214. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

215. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

216. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

217. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

218. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

219. —Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

220. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nm, bazı basın organlarında yer alan 
"vergi borcunu ödemeyenler arasında bir bakanın da bulunduğu" iddialarına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/525) (1) 
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221. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

222. — IstanbuIMiIIetvekiIi Adnan Kahveci'nin, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/527) (1) 

223. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, vergi borcunu ödemeyen mükellefle
re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

224. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

225. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya - Simav ilçesinde orman ta-
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

226. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş.'nin 
özelleştirilmesi ile ilgili iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/530) (1) 

227. — îçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) 

228. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

229. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

230| — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un Amasyalı markası ile üretilen bozuk 
fırın ve ocakların GİMA T.A.Ş.'ye satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/417) 

23İJ -— Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık: alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

232] — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

233İ — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'lü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

234. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide-. 
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

235İ — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 

236. ş—Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere sağ
lanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyaana ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

238.;—- Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

239. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalının, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426V 
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240. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, 20 Kasım 1991 - 20 Eylül 1992 
tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi için 1992 yılı hizmet programının gerçekleşme 
durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/427) 

241. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkinİçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

242. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah Öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

243. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 

244. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti Belge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

245. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

246. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) ' 

247. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

248. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

249. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

250. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/439) 

251..— Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde hayvancılığın teşviki ve ge
liştirilmesi için alınacak tedbirlere ve Bayburt'daki Et Kombinasına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/440) 

252. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Sımak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

253. -— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/442) 

254. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ereğli'de 12 Eylül 1992 tarihin
de düşen Ereğli Demir Çelik İşletmelerine ait uçağa ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/443) 

255. •— Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, U. M. Denizcilik A.Ş.'ye bazı bankalar 
tarafından açılacağı iddia edilen kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/444) 

256. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/445) 

257. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Bir armatöre Etibank'tan usul
süz kredi sağlanması için Banka yöneticilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/446) 

258. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/447) 
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259. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'ntn Çekirge Bölgesinde sit ala
nına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın
dırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

260. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, tlhami Sosyal'ın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) -

261. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, bir gazetede yer alan "Hayali İhracat 
Komisyonu, SAĞLAR'ı gündemine aldı" başlıklı habere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi (6/449) 

262. — Kastamonu Milletvekili Refik Arslan'ın, Yapı İşleri ve Afet İşleri genel mü
dürlüklerince gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/544) (1) 

263. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

264. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

265. — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, İstanbul Küçükarmutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

266. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aziz Nesin'i fahri danışman seçtiği 
iddiasına ve Michael Jackson'un Topkapı Sarayında çekim yapmasına izin verilmemesi
nin nedenine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/451) 

267. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştınlmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma 
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

268. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan İstanbul Cemil Reşit 
Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

269. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/454) 

270. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, 1991 yılında çıkarılan küçük esnafa 
yazarkasa sağlanmasına yönelik Kanunun uygulanmadığı iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/565)(l) 

271. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

272. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

273. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

274. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültürü
müze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

275. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

: ~2Â] • — : : — i — 
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276. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) 

277. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozito 
uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

« 278. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) ' 

279. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

280. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

281. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

282. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

283. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

284. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

285. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

286. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

287. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

288. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP tstanbul İl 
Başkanlığının geleneksel balosu ile ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/473) 

289. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

290. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

291. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski îl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

2921 — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, özel Çevre Koruma Kurumu Başkan
lığının Gölbaşı özel koruma bölgesi çevre düzeni nazım imar planı hakkındaki iddialara 
ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/478) 

293. — Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

294. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

295. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçiçeği 
alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

296. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayındır-' 
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 
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297. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebicanhn, Kastamonu Küre ve Devrekani ilçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

298. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

299. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ilinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

300. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, 2330 sayılı Kanun çerçevesinde res
mî hastanelerden ücretsiz yararlananların refakatçilerinden ücret alındığı iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

301..— Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 30 Ekim 1992'de istanbul'da ya
pılacak olan Türk Cumhuriyetleri toplantısına KKTC'nin davet edilmemesinin nedenine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/489) 

302. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, SSK Genel Müdür Muavininin 
SHP'nin istanbul balosu için müteahhitlere bilet sattığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 

303. —Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, otoyol müteahhitlerine 1992 yılı içinde 
yapılan hakediş ve fiyat farkları ödemelerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/566) (1) 

304. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, KİT'lerde çalışan ve 30 fiilî 
hizmet yılını doldurmuş olanların resen emekliye sevkedildikleri şeklinde basında çıkan 
haberlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/491) 

305. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 16 Ekim 1992'de Abdi ipekçi Spor Sa
lonunda yapılan memur imtihanında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/492) 

306. — Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın, bir gazetede yer alan "Yolsuz
luk Bakanlığında Yolsuzluk" başlıklı haberde ortaya atılan iddialara ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/493) 

307. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 

308. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

309. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 4.10.1992 tarihli Resmî Gazete
de yayınlanan Para Kredi Koordinasyon Kurulu Tebliğine ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/496) 

310. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Hanı
mın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/497) 

311. — istanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, istanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

312. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

26 
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313. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

314. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

315. —* Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedeni
ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/502) 

316. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçİ'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

317. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

318. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, izmir'de faaliyette bulunan "insan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

319. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Avrasya Projesi"ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506) 

320. — istanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/507) 

321. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, seks-shoplarda satılan cinsel gereçle
rin ithaline sağlık malzemeleri adı altında izin verildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/508) 

322. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

323. —Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

324. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

325. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. Işıkkent Ajans Müdü
rünün haksız olarak açılan soruşturma yüzünden intihar ettiği iddiasına ve olayın sorum
lularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/512) 

326. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi ipek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

327. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

328. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

329. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

330. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen birlik
lerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

331.— istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 
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332. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, dinlenme tesisi olarak Gümül-
dür sahillerinde bir otel satın alındığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/519) 

333. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, tzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

334. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Malatya TEK Müessese Müdü
rünün misafirhane olarak kullanılan bir binayı villaya çevirdiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/521) 

335. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi. 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

336. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

337. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

338. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

339. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü sofu önergesi (6/533) 

340. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

341. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

342. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 

343. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş'ın 
TRT'nin hava tahmin raporlarında yeteri kadar yer almadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/537) 

344. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

345. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında ça
lışan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/540) 

346. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

347. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, İkizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

348. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca İlçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

349. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

350. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent İlçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 
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351. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, 10.10.1992'de Mardin Dargeçit Yanıl-
maz Köyünde güvenlik güçlerince yapılan operasyonla ilgili olarak ortaya atılan iddiala
ra ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/553) 

352. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

353. _ Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarbakır-
Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/555) 

354. _ Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük ilçesi içme suyu ile 
Kızıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/556) 

355. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nı'n, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

356. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağın
da meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/558) 

357. — Antalya Milletvekili Hasan Namal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçiören-
Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/559) 

358. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen 
sağlık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi 
(6/560) v 

359. _ Afyon Milletvekili Halil ibrahim Özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
"TEK'in Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/562) 

360. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6"da yayımla
nan "Aile içinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563) 

361. — istanbul Milletvekili Fevzi Işbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/564) 

362. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59*a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına îlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
29.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6. — 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hak
kında 292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/97) 
(S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

7. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) (Dağıtma tari
hi : 16.10.1992) 

8. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

9. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 45 Arkadaşının; 30 Ekim 1989 Tarihinde Ya
yımlanan 89/14657 Sayılı Karar ile Otoyol Yapımlarını Üstlenen Firmalara Fazla ve Haksız 
ödemeler Yapılmasına Neden Oldukları, Dolayısıyla Devleti Zarara Uğratarak Görevle
rini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci ve İlgili Mad
delerine Uyduğu İddiasıyla, Söz Konusu Kararda İmzaları Bulunan Bakanlar ile Eski 
Başbakan Yıldırım Akbulut ve Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Hüsamettin örüç Hakla
rında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İliş
kin önergesi ve (9/1) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı : 
202) (Dağıtma Tarihi: 8.1.1993) 
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10. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 47 Arkadaşının, îmar Bankasına Ay
rıcalıklar ve Kolaylıklar Sağlayarak Görevlerini Kötüye Kutlandıkları ve Bu Eylemlerinin 
Türk Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla eski Başbakanlar 
Yıldırım Akbulut ve Ahmet Mesut Yılmaz, Devlet eski Bakanları Hüsnü Doğan ve Güneş 
Taner, Maliye ve Gümrük eski Bakanı Adnan Kahveci Haklarında Anayasanın 100 üncü 
Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin önergesi ve (9/3) Esas Nu
maralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 213) (Dağıtma tarihi: 8.1.1993) 

11. — Tunceli Milletvekili Kamer Genç ve 45 Arkadaşının, Türkiye Gübre Sanayi 
A.Ş.ni Haksız ve Keyfî Zarara Uğratarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 240 ve İlgili Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet eski Bakanı 
Mustafa Taşar Hakkında Anayasanın 100 üncü Maddesi Uyarınca Bir Meclis Soruştur
ması Açılmasına İlişkin Önergesi ve (9/5) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyo
nu Raporu (S. Sayısı : 235) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

X 12. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sa
yısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

13. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

14. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma 
tarihi : 30.6.1992) 

- 15. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma 
tarihi : 7.12.1992) 

16. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik 
Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve 
Anayasa Komisyonu Raporu (1/471) (S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

17. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

18. — Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna Göre Kaçak ve Kaçak Zannı ile 
Tutulan Her Çeşit Eşya, Alet ve Taşıma Vasıtalarının Tasfiyesi Hakkında Kanun Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/462) (S. Sayısı: 195) (Dağıtma tarihi: 11.11.1992) 

19. -r- Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı: 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 
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20. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka

nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 21. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi :'4.2.1992) 

22. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

23. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili tçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
nun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

24. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

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

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

X 27. — Uluslararası Sivil Havacılık'Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Uİaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayışı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

30. —.İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

~32İ : :—: 
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31. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969Tarih ve 1177 

Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ye Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı : 39) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 34. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

35. — thraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

36. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal işler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

37.— 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 (0 Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı: 60) (Dağıtma tarihi: 14.4.1992) 

38. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet komisyo
nu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

39. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

40. — Manisa Milletvekili Tevfık Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı 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) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birle
şik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
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 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

33 
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X 43. —Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İm
zalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağılma tarihi : 25.5.1992) 

44. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

45. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansr ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 47. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/269) (S. 
Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

48. — 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 Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayı
sı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 50. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

51. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

52. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

. 53. _ Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

34 
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X 54. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 55. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbir
liği ve tyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

X 56. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Arasında Eğitim, Kültür 
ve Bilimsel Alanlarda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/386) (S. Sayısı : 
125) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/347) (S. Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 58. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür, Bilim, Eğitim, Sağlık, Spor ve Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/354) (S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 59. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Arasındaki 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/289) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

60. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
• Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 

130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 
61. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 

Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.İ992) 

62. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

63. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

64. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

65. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hpkkmda Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 
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X 66. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür işbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/384) (S, Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 67. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki ilişkilerin ilke 
ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

68. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı icra ve 
iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı icra ve iflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

69. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma idaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma idaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 70. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 71. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/272) (S. Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

72. — 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Dip
lomatik ilişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlan
dırılmalarına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı: 
154) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 73. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/281) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 74. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/302) 
(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 75. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, iyi Komşuluk ve iş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 76. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Da
ir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/297) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 
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X77. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ıie ı ayland Krallığı Hükümeti Arasında Kül

tür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 78. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayısı : 
160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

79. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 80. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

81. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlık
ların Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayı- , 
sı : 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 82. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 83. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 84. — Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

85. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

86. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

87. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

88. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 
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89. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa-. 
vu.nma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

90. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

91. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

92. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

93. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

94. — Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

95. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Içşileri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

96. —Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

97. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/412) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

98. —Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin 12.4.1991 Tarih ve 3713 Sayılı 
Terörle Mücadele Kanununun 22 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/427, 2/283) (S. Sayısı: 181) 
(Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

99. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

100. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

101. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 
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102. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

103. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

104. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : .6.11.1992) 

105. —- Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

X 106. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

107. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir 
Adamı Ömer Okçu (Namı Müstean Hekimoğlu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

108. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

109. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Ta
rihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 
Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11,1992) 

110. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı İmar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

111. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 
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112. — Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

X 113. —Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 
1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 
3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma Tarihi : 
11.1.1993) 

X 114. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Meksika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Eğitim ve Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/443) (S. 
Sayısı : 225) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 115. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 116. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 117. — Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

X 118. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) . 

X 119. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

120. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

121. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı : 233) 
(Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

122. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma Tarihi : 
11.1.1993) 

40 —- . -

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


