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3. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Bayburt'un Üzengili Köyünde 
meydana gelen çığ felaketine ilişkin gündem dışı konuşması ve Bayındırlık ve 
tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın cevabı 113:120 

B) ÇEŞÎTLt İŞLER 120 
1. — Bağımsaz milletvekillerine düşen, Dilekçeye insan Haklarını incele

me Komisyonlarında l'er, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda 2'şer üye
lik için aday olmak isteyen bağımsız milletvekillerinin Başkanlığa yapacakları 
başvurulara ilişkin Başkanlık duyurusu 120 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 120,129 
1. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Cumhurbaşkanı Turgut 

özal'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı Hüsamettin Cin-
doruk'un vekâlet edeceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/797) 120 

2. — Almanya'ya gidecek olan Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in dönü
şüne kadar, Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/798) 120 

3. — Kuveyt, Suudî Arabistan, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikle
rine gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin dönüşüne 
kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Orman Bakanı Vefa Tanır'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/799) 120:121 

4. — Mısır Arap Cumhuriyetine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Ersin Faralyalı'nın dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/800) 121 

5. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Akın Gö
nen'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın ve-

j killik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/801) 121 
6. — isviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dönüşüne ka

dar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/802) 121:122 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Japonya Parlamentolara-
rası Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/̂ 803) 129:130 

8. — (9/11) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonun görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/804) 130 

9. — Başbakan Süleyman Demirel'in, Kuveyt, Suudî Arabistan, Katar, Bah
reyn ve Birleşik Arap Emirliklerine yapacağı resmî ziyarete Elazığ Milletvekili 
Ali Rıza Septioğlu'nun da katılmasının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi (3/805) 130:131 
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D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE 
MECLÎS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 122 

1. — Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 30 arkadaşının, son Irak Bunalı
mında, Anayasayı İhlal Ederek Türkiye'yi Savaş Taraf Haline Getirdikleri ve Ger
çekleri T.B.M.M. ve Kamuoyundan Gizledikleri İddiasıyla, Başbakan Süleyman 
Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi (11/14) 122:124 

2. — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grupbaşkanvekili ve Ankara 
Milletvekili H. uluç Gürkan'ın, Müttefik Ülkelerin Kuzey Irak'a Yaptığı Müda
halede İncirlik Üssünün Kullanılmasına Göz Yumarak Anayasaya Aykırı Hare
ket Ettikleri İddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu Üye
leri Hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/15) 124:125 

3. — Refah Partisi Grubu Adına Grupbaşkanvekili ve Malatya Milletvekili 
Oğuzhan Asiltürk'ün, T.B.M.M. Kararına Aykırı Bir Şekilde Çekiç Güç'e Men
sup Uçakların Irak'ı Bombalamalarına Göz Yumarak Millî Menfaatlerimize Zarar 
Verdikleri İddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri 
Hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/16) 125:127 

4. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 Arkadaşının, Uğur Mumcu 
cinayetini ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak ama
cıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/86) . 127:128 

5. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 19 Arkadaşının, Uğur Mumcu 
cinayetini ve Güneydoğu Anadoludaki faili meçhul diğer cinayetleri açıklığa ka
vuşturmak, emniyet güçlerine yardımcı olmak ve olayların nedenlerini ortaya 
koymak amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 128:129 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 122 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıytay Başkanlığının 1991 Malî Yı
lı Kesinhesabına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu Raporu (5/8) (S. Sayısı : 216) 122 

VI. — ÖNERİLER 131 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ y 131 

1. — (9/13) esas numaralı Meclis soruşturması önergesi üzerinde, Sanayi 
ve Ticaret eski Bakanı Cahit Aral'a verilecek söz süresine; (11/14), (11/15) ve 
(11/16) esas numaralı gensoru önergelerinin gündemdeki yeri ve görüşme günü 
ile 2.2.1993 Salı günkü çalışma süresine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 131:132 

VII. — SEÇİMLER 132 

1. — TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan kâtip üyelik için seçim * 132 
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VIII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 132,150 

A) ÖNGÖRÜLMELER 132,150 
1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 44 arkadaşının, \Çernobil faciası 

ile ortaya çıkan radyoaktif kirlenme konusunda kamuoyunu yanıltıcı fiil ve be
yanlarda bulunarak toplumun genel sağlığını tehlikeye attığı ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ti
caret eski Bakanı Cahit Aral hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin 
önergesi (9/13) 132:148 

2. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 49 arkadaşının, Fındık thraç Fo
nunu düşürerek bazı çevrelerin haksız kazanç sağlamasına neden oldukları, bu 
suretle Devleti Zarara uğratarak görevlerini kötüye kullandıkları ve bu eylemle
rinin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan 
Süleyman Demirel, Devlet Bakanı Tansu Çiller ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Meh
met Tahir Köse haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/14) 150:169 

IX. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 148 
1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğah'ın, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in, 

kendisine sataşması nedeniyle konuşması 148:150 

X. — SORULAR VE CEVAPLAR 169 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 169 
\.—r Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, tahsis edilen kadrolara 

yeteri kadar personel alınmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldı
rım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/522) 169:172 

, 2. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, 2.11;1992'de Diyarbakır -
Dicle Boğazköy Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/544) 172:173 

3. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Te
pecik Beldesi Sağlık Ocağına ambulans alınıp, alınmayacağına ilişkin sorusu ve 
Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı cevabı (7/577) 173:174 

4. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Karabük Demir ve Çelik İş
letmelerinin kömür satışlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Ersin Faralyalı'nın yazılı cevabı (7/589) 174:176 

5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, T.E.K. ve elektrik fiyatları
na ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın yazılı 
cevabı (7/597) 176:180 

6. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, bazı KİT'lere yapılan tah
sisli satışlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Orman Bakanı Vefa Tanır'ın yazılı 
cevabı (7/598) , * . ' . 181:182, 

7. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Aşkale Çimento Fabrikası
nın özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Çağ
lar'in yazılı cevabı (7/602); 182:183 
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8. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, çifte vatandaşlık için baş
vuran vatandaşların taleplerinin aylarca cevapsız bırakıldığı iddiasına ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı îsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/608) 183:185 

9. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, İstanbul'da taşımacılığın özel
leştirilmesi ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sez
gin'in yazılı cevabı (7/619) 185:186 

10. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, İzmit-Yalova-Orhangazi yolu
nun çift şerit yapılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur 
Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı (7/629) 186:187 

11. — İstanbul Milletvekili Haîit Dumankaya'nın, 1 Ocak 1992-10 Aralık . 
1992 tarihleri arasında Tarım Satış Kooperatiflerinin üreticiden aldıkları mah
sullere ve ödemelere ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/639) 187:188 

12. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Denizli Çimento Fabrikasının 
satılmasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 

, Cavit Çağlar'ın yazılı cevabı (7/641) 189:190 
13. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Ahıska Türk

lerinin yurdumuza getirilmeleri ve yerleşimlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun yazılı cevabı (7/648) 190:191 

14. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış
ma Vakfında geçici işçi statüsünde çalışan sözleşmeli personele ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/657) 191:192 

15. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Ankara Belediyesine bağlı oto
büs işletmelerinde görev yapan şoförler hakkındaki bazı iddialara ilişkin soru
su ve İçişleri Bakanı îsmet Sezgin'in yazılı cevabi (7/658) 193:194 

16. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi tnceöz'ün, Tokat ilinin 1993 yılında 
1 inci derecede kalkınmada öncelikli iller sırasına alınıp, alınmayacağına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/664) 194:195 

17. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Ankara, İstanbul ve İzmir 
belediyelerinin toplu konut ve imar planlarına ilişkin sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Sümer Oral'ın yazılı cevabı (7/669) 195:197 

18.— İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Denizli Çimento Fabrika
sının satışına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın ya
zılı cevabı (7/678) 197:198 

19. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in^ Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığınca Başbakanlığa gönderildiği iddia edilen bir yazıda yer alan hususlara iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Orhan Kilercioğlu'nun yazılı cevabı (7/687) 199:200 

—,—: 0 _ 
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TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bağdat'ta katıldığı bir toplantı sırasında kaldıkları 

El Reşid Otelinin bombalanmasına, İncirlik Üssünün Irak'a karşı kullanılmasının Iraklı yöne
ticilerde kırgınlık yarattığına, bütün islam ülkelerinin, Türkiye'nin tarihî misyonundaki yerini 
almasını beklediğine ilişkin gündem dışı konuşmasına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Erdal İnönü, 

istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Koalisyon Hükümeti tarafından yapılan inşa
at ihalelerindeki yolsuzluklara ilişkin gündem dışı konuşmasına Millî Eğitim Bakanı Koksal 
Toptan, 

Cevap verdiler. 
Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle de, kapıcı ve kalorifercilerin sorunlarına ilişkin gün

dem dışı bir konuşma yaptı. 
Gündemin düzenlenmesinde bir hata bulunduğunu ifade etmek amacıyla söz alan Tunceli 

Milletvekili Kamer Genc'in sözü, söz alış gayesinin dışına çıkması nedeniyle Başkan tarafın
dan kesildi. 

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 saat ve yere ilişkin duyuruda bulunuldu. 

Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Askerî Ceza Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini (2/488) geri aldığına ilişkin 
önergesi okundu; Millî Savunma Komisyonunda bulunan kanun teklifinin geri verildiği açıklandı. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı (1/202, 1/17.6, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek) ile, 

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 içişleri ve Plan ve 
Bütçe (1/306) (S. Sayısı : 82), 

Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na ilişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe (1/201, 1/319) (S. Sa
yısı : 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 Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
391 Sayılı 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 
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411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede De
ğişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma, Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/137,1/181,1/52,1/62) (S. Sayısı: 116), 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 292 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim (1/97) (S. Sayısı : 121), 

ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet ve 
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), 

Komisyonları raporlarının görüşülmesi; komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun
madıklarından ertelendi. 

İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının (1/376) (S. Sayısı: 139) tümü üzerindeki görüşme^ 
ler tamamlandı; maddelerine geçilmesi için yapılan oylamada karar yetersayısı bulunmadığı 
anlaşıldığından, 

26 Ocak 1993 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.32'de son verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun Ali Günaydın 
İstanbul Konya 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

25 . 1 . 1993 Pazartesi 

Rapor 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığının 1991 Malî Yılı Kesinhesabına 
İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/8) (S. Sa
yısı : 216) (Dağıtma tarihi : 22.1.1993) (GÜNDEME) 

Gensoru önergeleri 
1. — Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 30 arkadaşının, son Irak Bunalımında, Anayasayı 

İhlal Ederek Türkiye'yi Savaş Taraf Haline Getirdikleri ve Gerçekleri T.B.M.M. ve Kamuoyun
dan Gizledikleri İddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkın
da Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına İliş
kin Önergesi (11/14) (Başkanlığa geliş tarihi :; 21.1.1993) 

2. — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grupbaşkanvekili ve Ankara Milletvekili H. 
Uluç Gürkan'm, Müttefik Ülkelerin Kuzey Irak'a Yaptığı Müdahalede İncirlik Üssünün Kulla
nılmasına Göz Yumarak Anayasaya Aykırı Hareket Ettikleri İddiasıyla, Başbakan Süleyman 
Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci Mad
deleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi (11/15) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.1.1993) 

3. — Refah Partisi Grubu Adına Grupbaşkanvekili ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asil-
türk'ün, T.B.M.M. Kararına Aykırı Bir Şekilde Çekiç Güç'e Mensup Uçakların Irak'ı Bomba
lamalarına Göz Yumarak Millî Menfaatlerimize Zarar Verdikleri İddiasıyla, Başbakan Süley
man Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci 
Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesi (11/16) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 21.1.1993) 

26 . 1 . 1993 Salı 

Meclis Araştırması önergeleri 

1. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 Arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetini ve geç
mişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/86) (Başkanlığa geliş tarihi : 25.1.1993) 

2. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 19 Arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetini ve Gü
neydoğu Anadoludaki faili meçhul diğer cinayetleri açıklığa kavuşturmak, emniyet güçlerine 
yardımcı olmak ve olayların nedenlerini ortaya koymak amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/87) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.1.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Feridun Pehlivan (Bursa) 

• o 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59 uncu Birleşimini açıyorum. 

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

da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 
(Hatay Milletvekili Abdullah Kınalı'ya kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — içişleri Bakam İsmet Sezgin'in, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun menfur bir suikast 

neticesinde öldürülmesine ilişkin gündem dışı açıklaması ve SHP İçel Milletvekili Aydın Gü
ven Gürkan, ANAP Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli DYP Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse, CHP Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve RP Malatya Milletvekili Oğuzhan Asil-
türk'ün grupları adına konuşmaları 

BAŞKAN — Görüşmelere geçmeden önce, demokrasi ve insan hakları savunucusu, de
ğerli gazeteci Uğur Mumcu'nun katledilmesiyle ilgili bilgi vermek üzere İçişleri Bakam Sayın 
İsmet Sezgin'e gündem dışı söz veriyorum; buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri, aziz arkadaşlarım; Meclisimizin, ulusumuzun, basınımızın ve Türkiye'nin aydınlık ve 
güzel geleceğinden kendini sorumlu gören herkesin üzüldüğü bir konu üzerinde, İçişleri Baka
nı olarak verebileceğim ölçüde bilgi arz etmek üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

24 Ocak 1993 günü saat 13.30 sularında, Gaziosmanpaşa Karlı Sokak," Erdem Apartmanı 
65/9 numaralı dairede ikamet eden ve ülkemizin demokratik düzende yaşaması için, kendine 
özgü üslubuyla, her türlü gayreti, anlayışı; bilgisi çerçevesinde, yolsuzluklarla mücadeleyi, araş
tırmayı kendine şiar edinen değerli dostum, arkadaşımız, kardeşim, gazeteci yazar Uğur Mumcu, 
ikamet yerinin karşısında bulunan ASKİ'ye ait su deposu duvarı önüne park ettiği 06 AR 245 
plakalı otosuna bindiği esnada, daha önceden, otonun hareketli kısımlarının birisine yerleşti
rilen, tahrip gücü yüksek bir bombanın patlaması sonucunda hayatını yitirmiştir. 

Acımız büyüktür. Gerçekten, bir döneme adlarını veren gazeteci arkadaşlarımızdan birisi 
olan ve özellikle son yıllarda terör ve anarşi belası ve gailesi'üzerindeki araştırmaları, gayretle
ri ve yapıtlarıyla, devlete, ulusa büyük hizmetleri olan değerli bir kalem, usta bir kalem sustu
rulmuştur. , 
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Söz konusu olayın meydana gelmesinden sonra, Milliyet Gazetesi Ankara, Cumhuriyet 
Gazetesi istanbul bürolarıyla, tnter Star televizyon yönetimine telefon eden bazı şahıslar, eyle
mi, tslamî Kurtuluş örgütü adına gerçekleştirdiklerini söyleyerek, üstlenmiş bulunmaktadırlar. 

Olayın vuku bulduğu anda seçim bölgemde bulunuyordum. Seçim bölgem ve İzmir'deki 
etkinliklerimi bırakarak, hemen olay yerine döndüm. 

Olay duyulur duyulmaz, başta Sayın Başbakanımız ve Başbakan Yardımcımız olmak üze
re, devletin bütün emniyet görevlilerif yetkilileri, sorumluları ve bütün ilgililer vaka mahallin-
deydiler. 

Olaydan hemen sonra bir araştırma grubu oluşturduk; Emniyet Genel Müdürlüğü, emni-
" yet müdürlüğü, Millî İstihbarat Teşkilatı elemanlarından oluşan bir araştırma grubu derhal 
faaliyete geçti; halen çalışmalarını devam ettirmektedirler. Arkadaşlarımız, iki gün geceli gün
düzlü devam eden-6ir "çalışma dizisi içerisindedirler. ( 

Olay yerinde uzman personelce toplanan parçaların incelenmesinde de anlaşıldığı üzere, 
araca yerleştirilen patlayıcının, kitlesi küçük, ancak tahrip gücünün yüksek, önceden uzman 
bir çalışma neticesi, uzman bir kişi tarafından ancak yapılabilen, konacak yere 45 ilâ 60 saniye 
arasında yerleştirilebilin RDX-C4 olarak tabir edilen, yüksek yatlayıcı özelliğine sahip bir pat
layıcı türü olduğu belirlenmiştir. 

Yerli örgütlerin bugüne değin bu tür patlıyıcı kullandığına rastlanılmamıştır. 
Bu olayda kullanılan patlayıcının, ilimizde bundan önce, 28.10.1991 tarihinde, Amerika 

Birleşik Devletleri uyruklu Wictor Marvick'in, 28.10.1991 günü Mısır Büyükelçiliği Basın Ata
şesi Hüseyin Kurabi'nin ve 7.3.1992 tarihinde tsrail Büyükelçiliğinde koruma görevlisi Ehud 
Sadda'nın öldürülmesi eyleminde kullanılan patlayıcıların aynısı olduğu ve aynı yöntemin kul
lanıldığı, ilk belirlemelere göre saptanmış bulunmaktadır. 

Laboratuvar incelemelerimiz halen devam etmektedir. Eylemi gerçekleştiren fail veya fail
lerin yakalanmasıyla ilgili olarak birtakım araştırmalar yaptık. Değerli arkadaşlarım, bu araş
tırmaların üzerine, 11 kişiyi gözaltına aldık. Bunların büyük çoğunluğu yabancı uyrukludur 
ve bunların sorgulamalarına devam edilmektedir. 

Daha evvel de müteaddit vesilelerle ifade ettiğim gibi, emniyetimiz, bu olayın çözülmesini 
kendisi için bir imtihan olarak görmekte, Hükümet olarak da, emniyet örgütü olarak da hepi
miz, Merhum Uğur Mumcu'nun ölümündekî esrar perdesinin kaldırılması ve menfur cinaye
tin, bu alçak cinayetin, doğrudan doğruya Türk demokrasisine yönelen bu saldırının failleri
nin bulunmasını bir onur sorunu haline getirdiğimizi ve bu konuda bütün vatandaşlardan yar
dım istediğimizi; ellerinde bilgi, belge, delil olabilecek, ne olursa olsun, bir görüşü içeren bilgi
lerin emniyete verilmesi için belirli telefon numaralarımızın, hatta benim ve bütün arkadaşla
rımızın telefon numaralarının emirlerinde olduğunu söyledik, bunu kamuoyuna duyurduk,ve 
bunun dışında da, Hükümet olarak, bu cinayetin, bu menfur, bu alçak cinayetin failinin yaka
lanmasında yardımı olacak kişi ve kişilere de, emniyetin bugüne değin verdiği ikramiyelerin 
en büyüğünü verecek şekilde ödüllendireceğimizi de ifade ettik. 

Tekrar arz ediyorum ve yüce milletimizin, basınımızın, değerli ve kederli ailesinin acıları
na Hükümet olarak iştirak ediyoruz. Ayrıca Yüce Meclisimizin ve siyasal partilerimizin gös
terdiği zarafete ve duyarlılığa da şükranlarımızı sunuyoruz. 

Yüce Meclisimizin emin olmasını rica ediyorum : Hükümet olarak, Başbakanından bu 
konuyla ilgili bekçisine kadar bu konunun süratle çözülmesi için elimizden gelen gayreti göste
receğiz. 

. • ' • — 9 2 — V ' ' ' 
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Bu duygu ve inançlarla Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum efendim. (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
SHP Grubu adına Sayın Aydın Güven Gürkan; buyurun efendim. (SHP sıralarından al

kışlar) 

SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; bilindiği üzere, 24 Ocak 1993 Pazar günü Uğur Mumcu arabasına konulan bir bom
bayla yok edildi. 

Mumcu'nun kişiliği üzerinde burada yeniden övücü sözler söylemeyi gereksiz sayıyorum. 
Mumcu'nun çok saygın ve örnek kişiliği üzerinde söylenebilecek yeni bir şey kalmadı. Ulusal 
ve uluslararası düzeyde sözü dinlenen ve ağırlığı olan yüzlerce insan, Uğur Mumcu hakkında 
söylenebilecek her türlü güzel sözü söylediler, yapılabilecek her türlü değerlendirmeyi yaptılar. 
Bütün bunların, büyük bir içtenlikle yapıldığına inanıyorum. Ayrıca, toplumumuzun sağlam 
dokusunu oluşturan milyonlarca sade yurttaşımız da, siyasal eğilimleri ne olursa olsun, Uğur 
Mumcu'nun acımasızca öldürülmüş olmasından çok derin bir biçimde sarsıldılar. Büyük bir 
üzüntü, keder ve elem duydular. 

Uğur Mumcu'nun tüm bunları hak etmiş olduğundan hiç kuşkum yok; çünkü o, bütün 
ömrünü ve varlığını ülkesi için, halkı için, ulusu için doğruları aramaya ve bulmaya adamıştı. 
Mumcu'nun bulduğuna inandığı, benimsediği ve savunduğu doğruları herkes kendi doğrusu 
saymıyor olabilir, bu çok doğaldır; ama hiç kimse, Mumcu'nun bir ömür boyu büyük bir dü- v 

rüstlük ve erdemlilikle halkı ve ülkesi için doğruları aradığını yadsıyamaz. 

Uğur Mumcu, insanlığın ve toplumumuzun demokrasi, özgürlük, barış, adalet ve refah 
yolundaki ortak arayış ve çabalarının çok önemli bir simgesidir. Kendisinin söylemiş ve savun
muş olduğu düşünceler de önemlidi, bu düşüncelere katılmayıp karşı düşünce üretenlerin söy
ledikleri de aynı derecede önemlidir. Bunların tümü, birbirini besleyen ve üreten bir bütünlük 
içinde ortak birikimimizi ve ortak düşünce zenginliğimizi oluşturmaktadır. 

Sayın milletvekilileri, Türkiyemiz, çok uzun bir süredir siyasal amaçlı cinayetlerin kol gezdiği 
bir ülke haline dönüşmüştür. Bunların bir kesimi kolay açıklanabilir cinayetlerdir. Failleri, isim 
olarak bulunmuş olsa da, olmasa da, bunların amaçları kolayca tahmin edilebilmekte, toplum 
büyük bir belirsizlik've sahipsizlik duygusu içine düşmemektedir. Bu tür cinayetlerin bir bölü
mü intikam cinayetleridir; bir bölümü, çeşitli örgütlerin iç hesaplaşma cinayetleridir; bir bölü
mü ise, gözdağı cinayetleridir. Bunların tümü de elbette çok önemlidir ve çok kötüdür. Elbette 
bunlar da mutlaka önlenmeli, suçluları bulunmalı ve kökleri kurutulmalıdır. 

Siyasete, şiddetin ve cinayetin bulaşmış olması, en sonunda siyasal yaşamı ve onu besle
yen düşün yaşamını yok eder ve kurutur. Siyasetini şiddetten, korkudan ve cinayetten arındıra-
mamış bir toplum, nihaî tahlilde bozuk bir pusulayla enginlere salınmış bir gemiye benzer ve 
yazgısı da onunkinden farklı olamaz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiyemizde siyasal cinayetler içinde, yine eski bir tür oluşmuştur 
ki, kanunca, sonuçları en ağır olan da bu tür cinayetlerdir. Bunlara, rejim cinayetleri de denebilir. 

Bu cinayetlerin en önemli yanı, çözülememeleri durumunda, büyük toplumsal yabancı
laşmalara, kutuplaşmalara ve husumetlere neden olmasıdır. 
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Bunlar, bir toplumun iç diyaloguna ve iç bütünlüğüne yöneltilmşi cinayetlerdir. Bunların 
faillerini bulamadığımız zaman, bu cinayete kurban giden etkili ve önemli insanın simgelediği 
siyasal düşüncenin yanlıları, bir bütün olarak kendilerini saldırıya uğramış sayıyorlar; bir ci
nayet ve bir ölümle bir anda binlerce cinayet işlenmiş, binlerce insan öldürülmüş gibi oluyor; 
öfke, husumet ve tepki de aynı ölçüde büyük oluyor. 

Eğer cinayetin sulçluları bulunamamışsa, bu öfke, husumet ye tepki, varsayımsal suçlula
ra yöneliyor ve karşı siyasal akımları benimseyen kitleler -ki bunlar bireysel olarak ne kadar 
barışçıl olursa olsun- suçlu olarak görülüyorlar. Bu, büyük bir toplumsal parçalanmayı bera
berinde getiriyor. Bu cinayetleri işleyenler için de asıl hedef ve amaç da budur. 

Aslında herkes de bilir ki, bir kişinin, on kişinin, yüz kişinin öldürülmesiyle hiçbir dava 
ve düşünce doğrudan zaafa uğratılamaz. Aksine, çoğu zaman cinayetler, o cinayetle zaafa uğ
ratılmak istenen düşünce ve davaların daha da taraftar bulmasına neden olur; ama bu tür ci
nayetlerde asıl amaç, bir düşünceyi ve davayı zayıflatmaktan çok, bu düşünce ve davanın yan-
daşlarıyla karşıtlarını acımasız bir kitlesel mücadeleye itmektir. Amaç, toplumun iç diyalogu
nu, iç saygısını, iç sevgisini ve iç bütünselliğini yıkmak ve düşünsel gelişimini yok etmektir. 
Bugün, önümüzdeki büyük tehlike de budur. Toplumun çeşitli katmanları, çeşitli inanç grup
ları, çeşitli düşün odakları, çeşitli etnik grupları, çeşitli siyasetleri karşı karşıya getirilmek is
tenmektedir. Onun için, bu cinayetler, rejim cinayetleridir. Katledilenin adı ne olursa olsun, 
düşüncesi ne yönde bulunursa bulunsun, katledilen, özünde, iç barıştır, iç sevgidir, iç saygıdır 
ve iç bütünlüktür. 

Sayın milletvekilleri, bu tür cinayetlerin istenilen etkiyi oluşturmasının ve amacına ulaş
masının en önemli koşulu, çözümsüz kalmasıdır. Bu nedenle de, büyük bir özen, dikkat ve 
ustalıkla işlenmektedir. Bu yüzden de yerleşik soruşturma ve kovuşturma mekanizmaları da, 
yerleşik kadrolar da, failleri bulmakta yetersiz kalmaktadır. Bu durum ise, sonunda devlete 
yönelik, büyük bir güven bunalımına neden olmaktadır. Faili bulunmayan bu tür cinayetlerde 
kullanılan her bomba ve kurşunla, aynı zamanda devlet ve toplum arasındaki güven ilişkisi 
de katledilmiş oluyor. 

Sayın milletvekilleri, faili bulunmayan bu tür rejim cinayetlerinde halk diyor ki, "Devlet 
bunları bulmuyor, çünkü devlet içinde bazı güçlü odaklar, bunların bulunmasını istemiyor." 
Halk diyor ki, "Devlet bunları bulmuyor, çünkü devlet içindeki bazı odakların bunlara karış
mış olabileceğinden çekimliyor." Halk diyor ki, "Devlet bunları bulmuyor, çünkü bulamıyor, 
kendi zaaf içinde." 

Bunların hangisi doğru olursa olsun, sonuç değişmiyor ve hep aynı kalıyor. O da, halkla 
devlet arasındaki güven ilişkisinin büyük ölçüde zedeleniyor olmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, sözünü ettiğim rejim cinayetlerinin arkasında, genelde, çok karma
şık ve gizli siyasal ilişkiler, dokular, hedefler, örgütlenmeler ve çıkarlar vardır. Bunların bütü
nünü bu boyutlarıyla çözmek ve ortaya çıkarmak çoğu zaman klasik bir güvenlik ve adalet 
bürokrasisinin doğal yapısını da, kadrolarını da, yöntemlerini de ve hatta yetkilerini de aşar. 
Bu tür rejim cinayetlerinin birçoğunun, hatta hemen hemen tümünün karanlıklar içinde kal
mış olmasında, sanıyorum, en yetkili siyasal organ olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu 

.soruna bugüne değin yeterince kapsamlı olarak ve süreklilik içinde el atmamış olmasının kü
çümsenemez bir payı vardır. 
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Bugün halk, artık faili meçhul kalmış bu rejim cinayetlerinin çözülmemiş olmasının, çö
zülememiş olmasının nedenlerini araştırmak, bulmak ve gidermek üzere, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin duruma el koymasını istemektedir. Uğur Mumcu cinayeti nedeniyle benim halk
tan aldığım izlenim odur ki, halk, bu tür cinayetlerin önlenmesini ve katillerinin bulunma yol
larının açılmasını Türkiye Büyük Millet Meclisinden talep etmektedir. Halk, Melisine halen 
daha büyük güven duymaktadır; onun sorunu çözeceğine ve çözebileceğine inanmaktadır. Halk, 
tüm yasal siyasal partilerden, bir bütünlük ve dayanışma içinde, yaşadığımız, siyasal cinayetler 
trajedisine bir son vermesini beklemektedir. Korkarak söylemek isterim ki, bunu yapmamamız 
ya da yapamamamız durumunda, bu cinayetler, ulaşabilecekleri en üst ve nihai amaca da ulaş
mış olacaklardır, o da, halkın rejime ve onun kalbi olan Meclise olan güven duygusunu yitir-
mesidir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kadroları arasında, adalet, gü
venlik, istihbarat, iç siyaset ve dış siyaset konusunda yetkinliği ve uzmanlığı bilinen çok değerli 
parlamenterlerimiz vardır. Bunlardan, büyük bir özen ve sorumlulukla oluşturacağımız bir Meclis 
araştırması komisyonunun, faili meçhul cinayetler konusunda yapacağı geniş ufuklu ve siyasal 
nitelikli bir araştırmanın çok yararlı olacağına inanıyoruz. Böyle bir komisyon, büyük bir ola
sılıkla, bazı somut sonuçlara da ulaşacaktır; bu da, toplumumuzu ve rejimimizi çok rahatlata
caktır. 

Sayın milletvekilleri, biz, SHP Grubu olarak, böyle bir Meclis araştırma önergesini tek 
başımıza verebilirdik; ancak, bizim SHP Grubu olarak asıl istediğimiz, Parlamentonun ve hü
kümetin bir bütün olarak duruma el koymasıdır. Bu nedenle, Parlamentoda temsil edilen tüm 
siyasal partilerin yetkililerinin bir araya gelerek, böyle bir Meclis araştırmasının, gereği, yararı, 
gerekçesi ve kapsamı üzerinde düşünce alışverişinde bulunmalarını istiyoruz; ortak bir Meclis 
araştırması önergesini hedefliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, burada, rahmetli Abdi İpekçi'nin eşi Sibel tpekçi'nin, Abdi İpekçi 
Barış ve Dostluk Ödülü törenine katılamayışının nedenlerini açıklayan mektubundan bir pa
ragraf okumak istiyorum. Sayın ipekçi diyor ki: "Aradan tam onüç yıl geçti. Değerli Andreas 
Politakis'in girişimleriyle kurulan bu ödül, kök saldı, gelişti, yüzlerce değerli ürün verdi; ama 
bu onüç yıl içinde, eşimin yaşamını noktalayan kurşunların neden sıkıldığına dair, halen, kesin 
bir bilgi elde edilemedi, kimi ipuçları yeterince değerlendirilmedi. Onüç yıl içinde, görev ba
şında bulunan hükümetler bu konuda yeterli duyarlılığı göstermediler. Eşime o kurşunların 
sıkılmasına kim, neden karar vermişti; bu sorunun cevabı açıklığa kavuşmamışken, böylesine 
yüce, böylesine saygıdeğer bir törende bile olsa, kamuoyunun karşısına çıkma hakkını kendimde 
görmüyorum. Ya da, başka bir deyişle, şu ya da bu nedenle kamuoyu karşısına çıkmak gerekir
se, içimden yalnızca şu soruyu haykırmak geliyor : Kim, neden?!." 

Sayın milletvekilleri, bu feryat, yalnızca Sibel tpekçi'nin feryadı değildir. Yıllardır, toplum 
olarak hep birlikte, tıpkı Bayan İpekçi gibi aynı haykırışı yapıyor ve aynı kayıtsızlıkla karşılıyo
ruz. Kim, neden, niçin?!. 

Sayın milletvekilleri, Meclisimizin, durumun önemine uygun kararlar alacağı inancı için
de, sizlere saygılar sunuyor, bugüne değin siyasal cinayetlerde yitirdiğimiz değerli evlatlarımı
zın ve kardeşlerimizin anısı önünde, SHP Grubu olarak bir kez daha saygıyla eğiliyoruz, (SHP, 
CHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ekrem Pakdemirli, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA EKREM PAKDEMİRLÎ (Manisa) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Değerli Yazar Sayın Mumcu'nun katledilmesi dolayısıyla, Sayın Bakanın verdiği 
bilgiler üzerine, Grubumun bu olayla ilgili fikirlerini, görüşlerini arz etmek için huzurunuzda
yım. Hepinize saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, sizlere, bir köşe yazarı, bir milletvekili ve Anamuhalefet Partisinin 
Genel Başkan Yardımcısı olarak, hatırası önünde saygıyla eğildiğimiz merhum Uğur Mumcu 
hakkında derin üzüntümüzü ifade etmeye çalışacağım. 

Ankara'nın köklü Mumcuoğlu Ailesinden olan merhum Uğur Mumcu, ülkemizde tartış
masız olarak bir başyazar unvanına sahipti. 

Her gün, okuyucuya, değişik konularda, sağlam, mantıklı, incelemeye dayanan ve onu 
sıkmayan bir yazı yazma, fevkalade zor bir iştir. Bu zor işi, merhum Mumcu her gün başar
maktaydı. 

Yazılarınızda belli kesimlerin büyük tepkisini almayı göze almak ve tehditlere rağmen bu 
üslubu devam ettirmek, büyük irade ve cesaret işidir. 

Merhum Mumcu, bu yönüyle çelikten bir irade ve üstün bir cesarete sahipti; ülkenin üs
tün menfaatlarını, Atatürk ilkelerine sıkıca bağlı olmakta görür, toplumda görülen yolsuzluk 
ve suiistimal hastalığının kökünün kazınması için kalemini kullanırdı; düşüncelerini yazar, on
ların istismarını yapmazdı. 

Siyasî görüşlerini kabullenmeyen insanlarımız dahi, bu vasıflarından dolayı merhum Mum-
cu'yu sayardı; savunduğu fikirler çerçevesinde yaşayan, olduğu gibi görünen, göründüğü gibi 
olan bir kimseydi. 

Değerli milletvekilleri, hiç kimsenin, ama hiç kimsenin yaşama hakkını, hiçbir kimsenin 
elinden alamayacağını bütün semavî dinler emretmekte ise de, maalesef, insanlık tarihi, taşıdı
ğı fikirler için öldürülmüş insanlarla doludur. 

ilkel bir düşünce olan insan öldürme, artık çağımızda olmamalıdır. 
Ülkemizde çeşitli siyasî, ekonomik ve inanç mozaiğinin olması, toplumumuzun demokra

tik yapısındaki sağlamlığı ve kültürünün zenginliği olarak düşünülmelidir. Bu anlayıştan yok
sun, ilkel ve katil ruhlu satılmış bir avuç insan, maalesef, bu alçak saldırıları dün de yapmak
taydı, bugün de yapmakta bir sakınca görmemektedirler. 

Basın müntesibi olarak, bu kirli elleri lanetliyor ve bu büyük yazarın hatırası önünde say
gıyla eğiliyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir milletvekili olarak bu çirkin saldırıyı, demokrasiye, insan hak
larına ve adalete indirilmek istenen bir darbe olarak görüyor ve siz milletvekillerini, bu tür 
cinayetlerin faillerinin süratle ortaya çıkarılması ve sonuçlandırılması için gerekli yasal düzen
lemeleri yapmaya çağırıyorum. 

Terör suçlarına verilen cezaları gözden geçirmekte fayda görüyorum. 
Terör suçlularının aftan yararlanmalarının önünün tıkanması gerektiğine inanıyorum. Sık 

sık çıkarılan afiar, bu suçların azalmasını sağlamamış, bilakis artırmıştır. 
Gelin, bunları tartışalım ve bir avuç bedbahtın, insana olan zulmünü ortadan kaldıracak 

tedbirleri alalım. 
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Bir milletvekili olarak, ülkemizin büyük bir yazarını kaybetmenin acısını tarifte güçlük 
çekiyor, aziz ruhu önünde tazimle eğiliyorum. 

Sayın milletvekilleri, Anamuhalefet Partisinin Genel Başkan Yardımcısı olarak, tüm par
tililerin, bu olayı nefretle kınadığını biliyorum. Siyasî fikirlerimizin farklı oluşu, fikirlerinin 
muhteremliğine gölge düşüremezdi. 

Partim, bu gibi menfur suikastlerde hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve diğer terör kur
banlarının katillerinin bulunmasını Hükümetten talep ederken; Koalisyon ortaklarının, eski
den yaptığı gibi, konuyu istismar etmeyeceğine -çünkü, inanıyoruz ki, istismar uzun vadede 
terörü yeşerten bir olgudur- kolluk kuvvetlerinin serinkanlı, bilinçli ve azimli çalışmalarıyla 
katillerin bulunacağına ve adalete teslim edileceğine inanmak istiyoruz. Konuya önyargısız yak
laşmak, konunun daha çabuk çözümünü sağlayacaktır ve bunu bekliyoruz. 

Yüce Türk Milletinden, tahriklere kapılmamasını ve olayları saptırma gayretine aldırma
dan, cinayetin çözümüne yardımcı olmasını partim adına talep ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın İçişleri Bakanımızın cinayetle ilgili verdiği bilgilerden, cina
yeti işleyenin profesyonel bir katil olduğu anlaşılmaktadır; daha önce işlenen üç cinayetle pa
ralellik arz ettiğini ifade etmiştir. Sayın Bakan, "Onbir kişinin sorgulanması devam etmektedir" 
dediler. 

Bu cinayetin esrar perdesinin kaldırılmasını bir onur ve imtihan olarak kabul ettiklerini 
açıklamalarını takdir ediyoruz; ancak, bu imtihanda sınıfta kalmamalarını diliyoruz. Konu
nun takipçisi olacağımızı da ifade etmek istiyorum. 

Parti Grubumuz, faili meçhul cinayetlerin araştırılmasıyla ilgili bir önerge vermiştir, öner
geye vereceğiniz destekle kurulacak, komisyonun, bugüne kadar işlenmiş faili meçhul cinayet
lerin, hiç olmazsa bir kısmını aydınlığa çıkarabilirse; demokrasiye ve milletimize hizmet edece
ğimize inanıyorum. 

Sayın milletvekilleri, evet Sayın Mumcu susturuldu; ama fikirleri topla, tüfekle öldürmek, 
ortadan kaldırmak mümkün mü?! Daha nice Mumcular çıkar ve yollarına azimle devam ederler... 

Sayın milletvekilleri, Partimin bütün fertlerinin bu konudaki üzüntüsünü sizlere ifade ediyor; 
Sayın Mumcu'nun ailesine, yakınlarına ve Yüce Türk Milletine başsağlığı diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Doğru Yol Partisi adına Sayın tsmail Köse; buyurun Sayın Köse. 

DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarken, menfur bir cinayete kurban 
giden merhum Uğur Mumcu'ya, yine Grubum ve şahsım adına, Allah'tan rahmet diliyorum. 

Hangi düşüncede olursa olsun, bu şekilde işlenen, profesyonelce işlenen, insanlık dışı bir 
hareketle korkunç bir cinayeti işleyenlerin, insanlıkla alakaları olmaması gerekir ve bu inanç
tayız. Bu korkunç cinayeti gören, basından ya da televizyondan, lime lime vücudunun parça
lanmasına şahit olan insanların da tüylerinin ürpermemesi yine insanlık dışı bir harekettir. 

öldürenlerin, katillerin muhakkak suretle en kısa sürede yakalanması en büyük arzumuz
dur. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bu gibi meseleler üzerinde, bütün Meclisimizin, has
sasiyetle üzerinde durması, Hükümet için, güvenlik kuvvetleri için bir avantajdır. 

Altı aya yakın bir süre içerisinde büyük şehirlerde işlenen cinayetlerin faillerinin azamisi 
tespit edilmiş, yakalanmış, adlî makamlara verilmiştir. Bununla ilgili olarak da, Sayın 
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Bakanın belirtmiş olduğu faillerin, inşallah gerçek failler olduğu ve diğer faili meçhul cinayet
lerle alakalı olduğu ve her gün konuşulmaktan gerçekten üzüntü duyduğumuz bu gibi olayla
rın da olmamasına bir örnek teşkil edecektir. 

Tabiî, burada hedef Sayın Mumcu'nun, Türkiye'nin başta bölünmez bütünlüğüyle alakalı 
meselelere eğilmesi ve özellikle bölücü hareketler ile kaçakçılık olaylarının birleşik hareket içe
risinde olduğunu inceleyerek ortaya koyması ve ülkemizin, milletimizin aleyhine vuku bulan 
hadiselerle yakından ilgilenerek, devletimizin arşivlerinde bulunan bilgilerin de ötesinde, ken
disinde biriktirmiş olduğu, gerçekten çok büyük ve değerli çalışmalarının bulunması, tabiî ki, 
bu olaya hedef olmasına Vesile teşkil etmiştir. v 

Sayın Mumcu, yapacağı çalışmalarla, belki, kafalarımızda meçhul kalmış olan birçok su
ale gelecekte cevap verecekti veya bundan böyle olacak hadiselerde, güvenlik kuvvetlerimizin 
veya icra güçlerimizin yapacağı çalışmalarda, birçok görevin yerine getirilmesinde kolaylık sağ
layacaktı. tşte bu cinayetin altında, önümüzdeki günlerde, bu gibi olayları yapanların, gerek 
bölücü kanatta, gerekse kaçakçılık kanadında, ülkeye ve millete zarar verecek hareketlerin or
taya çıkarılması gerekçesi yatmaktadır. Onunla birlikte, tabiî rejimdir hedef olan, demokrasi
nin çökertilmesidir ve hukuk kuralları içerisinde işleyen bir rejimden ziyade, halkın, vatanda
şın, devlete olan güveninin sarsılmastdır amaçlanan. 

Failler kısa sürede yakalanır, kısa sürede adlî makamlara intikal ettirilir ve toplumun kar
şısına, failleri kısa sürede yakalamış bir güvenlik kuvvetleri veya Hükümet olarak çıkılırsa, el
bette ki, toplumda meydana gelen reaksiyon süratle düşme durumunda olacaktır. Şu anda, 
toplumun her kesiminde, sokakta, bu şekilde işlenen bir cinayete karşı, esasen insanlarımızın 
içerisindeki merhamet duygusundan dolayı, diğer taraftan da, Sayın Uğur Mumcu'nun şahsi
yetiyle alakalı olarak, bir tepki oluşmuştur. Meclis olarak, bu meseleyi gündeme getirip konu
şurken, sokakta gösterilen tepkinin hedefinin şaşırtılmamasına muhakkak surette-dikkat et
memiz gerekir; hedefi şaşırttırmamamız lazımdır. Elbette ki, tepki konulacaktır; sokaklarda, 
caddelerde, her yerde vatandaşımız çeşitli eylemlerle tepkisini ortaya koyacaktır; ancak, bu tep
kiler ortaya konurken, insanlarımızın birbirine karşı gelecekleri olaylardan ve eylemlerden de 
uzak durmasını sağlayacak tedbirler almamız gerekmektedir. 

Cinayet, şekliyle, işleniş tarzıyla, akıllara, hafsalaya sığmayacak şekilde organize edilmiş, 
ortaya konulmuş korkunç bir olaydır. Bu, toplumda, birçok meseleyi bir saatin içinde, bir ta
rafa bıraktıracak kadar önemli bir olaydır. Onun için, güvenlik kuvvetlerimizin, Hükümetimi
zin, meselenin üzerinde hassasiyetle durması, meseleyi çok kısa bir süre içerisinde aydınlığa 
kavuşturacak ciddî tedbirleri alması ve olayı aydınlığa kavuşturması gerekmektedir. 

Konuyu çok iyi değerlendirmek lazım. Bir tarafta, güneydoğudaki olaylar vardır; diğer 
tarafta da, gemiyle çok büyük miktarda eroin ve esrar kaçakçılığı yapan iki şebeke, güvenlik 
kuvvetleri tarafından ele geçirilerek sanıkları adlî makamlara intikal ettirilmiştir. Gemilerden 
birisi, kaçakçılar tarafından batırılmış, diğeri narkotik şube elemanlarınca ele geçirilmiştir. Bu 
olayın, bu şebekelerin yakalanmasından sonra gündeme gelmesi de calibi dikkattir. O itibarla,' 
mesele, yalnız bir gazetecinin, yalnız bir kişinin öldürülme olayı değildir. Bu olay, Sayın Uğur 
Mumcu'nun şahsında, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
almış olduğu tedbirler, güvenlik kuvvetlerimizin başarılı çalışmaları sonucunda, son zaman
larda, gerek bölücü mihraklara, gerekse kaçakçı şebekelerine indirdiği darbenin, bir yerde de 
belki intikamıdır. O itibarla, meseleyi şahıstan öteye düşünerek, bu, konunun merhum Uğur 
Mumcu'nun kişiliğinde, muhakkak surette daha değişik boyutlarda değerlendirilerek, mesele
yi o şekilde nitelendirmekte fayda vardır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün arkadaşlarımız gibi, bir milletvekili olarak ben 
de, Sayın Uğur Mumcu'yu yazılarından takip eden, fevkalade istifade eden kişilerden birisi
yim. Gerçekten, kendisi, olayları birbiriyle irtibatlandırması, değerlendirmesi; devlet kesimin
de birçok bürokratın yapamayacağı kadar, bu meseleleri açıklıkla ortaya koyacak ve irdeleye
bilecek kadar kendisini yetiştirmiş ve bu bilgilerle mücehhez bir kişiliğe sahipti. 

Elindeki belgelerin ortaya konulması esnasında veya yazmış olduğu yazılar sonucunda; 
hakikatlerin dışında, gerçeklerin dışında bir şeyle karşılaşmanız da mümkün değildi, onun içindir 
ki, gerek basın ve gerekse toplumumuz çok büyük bir değerini kaybetmiştir. 

Merhum Uğur Mumcu'ya Allah'tan rahmet diliyor; grubum ve şahsım adına, ailesine, ba
sınımıza ve milletimize başsağlığı diliyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Köse. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Uluç Gürkan. 
Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 

CHP GRUBU ADINA H. ULUÇ GÜRKAN (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; gazeteci yazar Uğur Mumcu 24 Ocak 1993 günü alçakça bir suikaste kurban gitti. Ken
disi, Türk basınının araştırmacı gazetecilik dalında önde gelen bir değeriydi; demokrasinin, 
laik cumhuriyetin inançlı ve kararlı bir savunucusuydu. Bu nitelikleriyle Uğur Mumcu'nun kat
ledilmesi, kamuoyunu derinden sarstı. 

Değerli milletvekilleri, yaklaşık bir yıllık bir aradan sonra oluyor bu olay. Terörün yeni
den kamuoyunda büyük yankı uyandıracak kişilere yönelmesi, bu bakımdan bir dizi soruyu 
da beraberinde getiriyor. Acaba, Uğur Mumcu'nun canına kim ya da kimler kastedebilir? Top' 
lumun tamamına yakın bir bölümünce nefretle karşılanan bu alçakça suikaste niçin yönelinir? 

Uğur Mumcu, sevilen, sayılan bir gazeteciydi. Hemen her kesimi ilgilendiren araştırmala
rıyla tanınıyordu. Silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili dosyalan, Rabıta dosyası, şeriat dik
tası heveslilerine, PKK terörüne ve yolsuzluklara karşı ödünsüz yazılarıyla dikkatle izleniyor
du. Hiç kuşku yok ki, bütün bunlar ve ödünsüz kişiliği, Uğur Mumcu'ya karşı kimi çevrelerin, 
özellikle de teröre kaynaklık eden bütün gizli odakların husumetini doğurmuştu. Silah ve uyuş
turucu mafyası, PKK terörü, şeriat özlemcisi gruplar, hepsi bir arada... Uğur Mumcu'ya karşı 
husumeti, bir bakıma terör cephesi ya da terör bataklığı olarak tanımlayabiliriz. Bu bakımdan 
olay, işte bu terör bataklığının, şu ya da bu kesiminin ya da bütününün Uğur Mumcu ile he
saplaşması niteliğindedir; ama bunu, özel bir hesaplaşma, peşin suçlu ilan etme yanlışına düş
meden, toplumda çatışmaları körüklemeden tespit edip, gereğini yerine getirmemiz gerekir. 

Değerli milletvekilleri, terör bataklığının bugüne kadar kıydığı canlar konusunda, ne ya
zık ki, yeterince aydınlanabilmiş değiliz. Suçlular, ne kişi olarak, ne de örgüt bağlantıları bakı
mından yakalanıp adalete testim edilememişlerdir; az sayıda yakalananların ise, cezaevlerin
den kaçışları önlenememiştir. Bu durum, ülkemizde, terörün hak ettiği cezayı görmesini önle
mekte, dolayısıyla, hukuk devleti düzenimizin teröre karşı caydırıcı bir işlem, işlev görmesini 
imkânsızlaştırmaktadır. \ 

Değerli milletvekilleri, bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak önemsediğimiz 
bir noktanın altını çizmek istiyorum. 
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Bugün, ne yazık ki, Uğur Mumcu cinayetini soruşturmakla görevli Devlet Güvenlik Mah
kemesi Başsavcılığı da umut vermemektedir. Birkaç nedenle umut vermemektedir; birinci ne
den şudur ; Bu Başsavcılık, Muammer Aksöy, Bahriye Üçok olaylarında başarılı olamamıştır, 
başarısızdır. Bugün Uğur Mumcu cinayetini böyle bir ekiple soruşturmak, başarısızlığı peşi
nen kabullenmek anlamına da gelebilir. (CHP sıralarından alkışlar) 

İkinci neden :,Uğur Mumcu, araştırmacı kimliğiyle, sağlam hukuk bilgisiyle, bu Başsavcı
lığa, bir hukuk adamı, bir savcı olarak güvensizliğini onlarca yazısında açıkça ortaya koymuş
tur; taraf olmuşlardır. Sağlıklı bir hukuk adamının, bu soruşturmada sorumluluğu üstlenme
mesi gerekirdi: • ' . , . • • 

Üçüncü neden, maalesef, bütün bu kuşkularımızı, tespitlerimizi doğrulayan : -basına da 
yansıdı- DGM Başsavcısının, olay yerine gidince, henüz hiçbir şey belli değilken, "dış mihrak
ların işidir" gibi bir fikir spekülasyonuna hemen başlamasıdır. 

Bu olay, öyledir ya da değildir; ama orada bu fikir spekülasyonunu yapacak, belki hedefi 
saptıracak bu spekülasyonu yapma görevi, maalesef, hukuk anlamında da o kişinin görevi ol
mamak gerekirdi. 

Bu bakımdan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak -Sayın Adalet Bakanımız da 
buradayken- hukuken bir yol bulunup, Uğur Mumcu cinayetini ve diğer faili meçhul benzeri 
cinayetleri soruşturacak, işinin en iyisi bir ekibe özel görevlendirmeyle verilmesinin yolunun 
araştırılmasını diliyoruz ve öneriyoruz. 

Onun ötesinde, devlet, bütün kadrolarıyla, emniyetiyle, hiç kuşku yok ki, Sayın İçişleri 
Bakanımızın da ifade ettiği gibi, bunu bir sınav niteliğinde ele almaktadır, bazı şeyleri yap
maktadır; ama korkarım ki, bu DGM Başsavcılığının yönetiminde, bu sınav kolay kolay başa
rılı olma umudu ve ışığı vermemektedir, veremez, 

Bunun ötesinde biz, Uğur Mumcu cinayetini, yalnızca basit bir adliye ya da emniyet olayı 
olarak da göremeyiz. Terörün etrafındaki rbütün örgünün yırtılması için -Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Sözcüsü Sayın Aydın Güven Gürkan'ın söylediğine katılıyoruz- Türkiye Büyük Millet Mec
lisi olaya el koymalıdır. Bu çerçevede, hangi parti yaptı, nasıl yaptı, kim öncelik aldı tartışma
sının ve komplekslerinin, hepsinin ötesinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak 2 Şubat 
Salı günü, hemen önümüzdeki 2 Şubat Salı günü -gensoruların hemen ardından- görüşülmesi 
dileğiyle, ve Meclisin bu araştırmayı da bitirene kadar çalışmasını sürdürmek dileğiyle verdiği
miz bir Meclis araştırması önergesi var. Bunu o gün görüşebilelim, zaman yitirmeyelim. Her
halde o araştırmayı görüşme kararını tek başına bir parti grubu almayacak, bütün gruplar ala
cak. Gerekiyorsa, araştırma gününün kararında yahut araştırma önergesinin görüşüldüğü gün, 
ortak bildiriler filan da çıkarabiliriz; ama, artık zaman yitirmeyelim. Bunuj önümüzdeki ilk 
günde görüşebilelim ve bu komisyonu oluşturabilelim. Bunun için de, Yüce Meclisten, gene 
önemli bir dileğimiz var : Meclis, şu ya da bu nedenle, tatile girme -kısa bir süre için de olsa-
hazırlıkları içinde görünüyor. Gelin değerli milletvekilleri, bundan vazgeçin. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Yok öyle bir şey. 
H. ULUÇ GÜRKAN (Devamla) — Telefon edilip öneri geldi efendim. 
Bundan vazgeçelim. Türkiye'nin koşulları, tatilde dahi olsa bu Meclis, olağanüstü top

lanmasını gerektirecek önemde. Bu durumda, tatil fikrini aklımızdan çıkaralım ve yalnızca Uğur 
Mumcu cinayetini değil, diğçr bütün terör kurbanlarının cinayetlerini de aydınlatmak üzere, 
Meclisin koyacağı ağırlıkla, önemli, ciddî mesafeler kaydedebilir bir konuma gelelim. 
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Hepinizi, şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygıyla selamlarım. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Refah Partisi Grubu adına Sayın Oğuzhan Asiltürk, buyurun. (RP sıraların

dan alkışlar) 

RP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Muhterem Başkan, değerli 
milletvekilleri; gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun menfur bir cinayete kurban gitmesi üzerine, 

. Sayın İçişleri Bakanımızın Meclisi aydınlatmasından sonra, Grubumuz adına, görüşlerimizi 
açıklamak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Sözlerime başlarken, değerli üyeleri saygıyla se
lamlamanın hemen akabinde, bu menfur cinayeti işleyenlerin ne kendileri ne -eğer varsa- ör
gütleri ve düşünceleri için, ne de memleket için hiçbir netice elde edemeyeceklerini çok açık 
bir şekilde hepimizin haykırması gerektiğine inancımı belirtiyorum. 

İnsanları öldürerek hiçbir yere ulaşmak mümkün değildir. Bu, geçmişte de denendi, çok 
insan bu uğurda hayatını kaybetti; ama, o insanları öldürenler, kendi fikirleri için, bir zerre 
başarı elde edemediler. Bu, yeni bir şey değildir; ihtilalden önceki dönemde, biz, bunları, acı 
acı yaşadık. 

İnsanların öldürüldüğü, kurşunların sıkıldığı ortamda, fikir mücadelesi olmaz. Kurşun
lar, önce, fikirleri ortadan kaldırırlar, onları katlederler. İnsanların düşüncelerini serbestçe söy
lemelerinin imkânının sağlanması gerekir. Karşımızdaki insanların hepsi bizim gibi düşünme
yebilirler, düşünmüyorlar da, düşünmelerini beklemek de yanlış olur; ama, herkes, kendi dü
şüncesini, medenî ölçüler içerisinde ortaya koyabilmelidir. Elbette, birisi bir şey söylediği za
man "senin dediğin en güzeldir" de denmiyor; karşısında, yanlışlıkları, tutarsızlıkları ortaya 
konuluyor, tenkit ediliyor, daha güzeli ortaya konuyor. Ancak bu yolun çıkar yol olduğuna 
inanıyorum. Dolayısıyla, hiçbir ayırım gözetmeksizin, öldürülen insan şu veya bu fikirden ol
sun ayırımı olmaksızın, kime karşı bu cinayet işleniyorsa, elbirliği ile karşı çıkılması gerektiği
ni ifade etmek, bunun altını çizmek istiyorum. 

Bu cinayetin, bana göre karanlık ve kalleşçe hedefleri var. Sadece görünen şekli, birinci 
derecede önemli değil, görünen şeklinin dışında hedefleri var. Uzmanların bildirdiğine göre, 
anlattıklarına göre -bunu, radyolarda dinledik, televizyonlarda seyrettik, gazetelerde okuduk, 
öğrendik ve ben birçoklarını o anda öğrendim- mesela; Uğur Mumcu'nun bir suikasta karşı 
çelik yelek kullandığını ben suikasten sonra öğrendim, anlaşılıyor ki, bu suikasti yapanlar, sı
radan, çapraz ateş açarak öldüremeyeceklerini biliyorlarmış. Bu, toplumun bildiği bir şey de
ğil; bu sıradan anarşistin bileceği bir şey değil; özel örgütlerin bileceği ölçüde gizli şeyler. Nite
kim, birçoklarınız gibi, ben de suikasten sonra bunu öğrendim. Demek ki, bu suikastin yapıla
bilmesi için başka metotlar, özel yöntemler kullanılmalıymış. Bunu biliyorlar ve yapıyorlar... 

Suikastin bir başka şekli için -birçok gazetede var- kontağa bağlı olarak bu patlayıcının 
kullanıldığı söyleniyor. Halbuki, yerinde inceleme yapanlardan dinledim, kontağa bağlı değil, 
egzoza bağlı, "egzozun ısınması neticesinde" diye ifade ediliyor. Değil mi?.. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel) — O da değil, hayır. İçişleri Bakanı açıkladı, teker dö
nünce ufak bir hareketle patlıyor. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Evet, tasdik ediyorsunuz da, "acaba yanlışlık mı 
var?" diye sordum. 
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öyle bir patlayıcı ki, şimdiye kadar, bu tip terörist eylemlerde kullanılan patlayıcıların bir 
kademe daha ilerisi. Bağlandıkları yerde, dış kabloları, biliyorsunuz, plastik maddeler koru
yor, bunlar egzozun ısısından, zamanla ısı çok fazlalaşınca eriyor; eriyince, ikisi de egzoza te
mas etmek suretiyle bir kısa devre oluyor; kısa devre olunca, doğrudan doğruya fünye patlıyor 
ve patlayıcıyı harekete geçiriyor. Şu patlayıcı, bir defa Türkiye'de imal edilmiyor. 

İkincisi, bir başka karanlık emel daha var : Bir kişiyi öldürmeyi de hedeflemiyor. Bir kişi
yi öldürmeyi hedeflese, bunlar kontağa da bağlanır, kontak elektriği geçirince fünye patlar, 
fünye patlayınca patlayıcı patlayacağı için, o anda binen kişi, arabadaki kişi veya kişiler ölür
ler. Halbuki, bu, çalıştıktan bir süre sonra, trafiğe girdikten sonra patlayacak bir patlayıcıdır, 
dikkatlerinizi çekiyorum. Yani, kontağı çevirdiğiniz anda patlayıcı patlamaz; ne kadar zaman 
sonra patlar?.. O telleri koruyan, muhafaza eden plastik muhafaza eriyecek, eridikten sonra 
kısa devre olacak... Bu ne kadar zamanda olur? En az bir dakikadan sonra olur; en az, en 
hızlı bir zamanda bir dakikadan sonra olur; hatta soğuk zamanlarda bu bir dakikadan da faz
la bir zaman alır soğuktan dolayı. O zaman ne olacak? Trafiğe gireceksiniz, önünüzde, yanı
nızda, arkanızda araba var, o arabalarda insanlar var; orada patlayacak ve orada üç, beş araba 
tahrip olacak ve beş, on kişi de ölecek. ' . .: . 

Bu kadar hunharca ve belirli profesyonel insanlar tarafından düzenlenen bir suikast bu; 
öyle basit "bir olay değil... telefon etmiş de, efendim, filan kurtuluş örgütü üstlenmiş..." Bu 
kadar basit değil bu işler. O telefon eden, bir başka örgüt ismini de söyleyebilir, bir başka örgü
tün adını da verebilir, bu sefer o da üstlenmiş olur... 

Sayın İçişleri Bakanımız burada bir değerlendirme, bir yorum yapmadan söyledi ama, İçiş
leri Bakanının bu sözü söylemesi, bir yönlendirmedir. Bu toplumun bir kesiminin, bir kesimi
ne, belli şekilde husumet beslemelerine sebep olur. Bu bir tecrübesizliktir, bir kötü niyeti olma
dığını biliyorum; ama, uyarmak da benim görevim, onu bir kere daha ifade etmesinin çok yan
lış olacağını burada hatırlatıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de kamuoyu bir önemli olayla ilgileniyordu. Türkiye top
rakları, Türkiye Büyük Millet Meclisinin izni dışında, rızası dışında, bilgisi dışında başka bir 
ülkeye, savunmanın dışında bir gayeyle, taarruz gayesiyle kullanıldı. Bu, savaşın tarafı olmak
tır, Birleşmiş Milletlerin tarifine göre. Birleşmiş Milletler tarif olarak diyor ki, "bir savaşın 
tarafı olmak, savaşan ülkelerden birinin silahlı gücüne hava sahasını açmak veya hava mey
danlarını kullandırmaktır" hava sahasını açmak bile yeterlidir. Şimdi biz, bir savaşın tarafı 
haline geldik, büyük bir problem halinde Türkiye kamuoyunu ilgilendiriyor ve hakikaten Türkiye 
kamuoyu çalkalanıyor; ama, bir bakıyorsunuz, bir suikast oluveriyor; bütün bunlar ortadan 
kalkıyor. Yani, bunların arkasında başka birtakım hedefleri de mutlaka aramak lazım. 

Sadece yetkililerin değil, değerli basın mensubu arkadaşlarımızın makalelerinde, Uğur Mum-
cu'nun, son açıklamalarında PKK-MİT ilişkilerinden bahsettiğini, onu belgelerle açıklayaca
ğını ifade ettiğini hepimiz biliyoruz, duyduk, okuduk. 

Bu arada, komisyon başkanı çok değerli bir arkadaşımızın,beyanatı var gazetelerde, "Be
nimle de konuştu, bu belgelerle ilgili bazı şeyler söyledi, Buluşacaktık, ömrü vefa etmedi'' diyor. 

Bunlar soruşturulurken, devleti korumak için, müesseseleri korumak için, adı geçen mü
esseseleri, birtakım yanlış, hatta asılsız ithamların altından kurtarmak için, bu müesseseler işin 
içine sokulmaz, korumak için sokulmaz. Halbuki, Sayın İçişleri Bakanımızın, soruşturma için 
bir ekip, bir grup kurulduğu ifadelerini hep beraber burada dinledik. Bu ekibin içerisinde, hem 
Emniyet Genel Müdürlüğünden hem de MİT'ten elemanlar var. 
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Değerli arkadaşlarım, bir hadise var, soruşturuluyor. Bu hadisede, doğru veya yanlış -doğru 
olduğunu kimse peşin olarak söyleyemez, yargı kararı yok ki, şu şöyledir diyebilelim. Diyeme
yeceğimize göre, doğru veya yanlış- "MİT'le ilişkilerden dolayı öldürüldü" deniyor ve MİT 
de bu soruşturmanın içerisinde bulunuyor. 

Bu, fevkalade yanlış bir şeydir. Yani, usul olarak yanlış bir şey. (RP sıralarından alkışlar) 
MİT'i korumak için yapmamak lazım, eğer korunması isteniyorsa, bilmiyorum tabiî... 

Sonra bir rapor çıkacak, herkeste şu kanaat hasıl olacak : Toplum, "Zaten itham edilen 
bunlardı. Bunlar da girdiler komisyona ve rapor hazırladılar. Sanki, raporlarında kendi kendi
lerini mi itham edeceklerdi?" diyecektir ve kimsenin de ağzını bağlamak mümkün olmayacak
tır, Halbuki, bunları önlemek için yeterli elemanlar da vardır, bunlann dışında yürütülür so
ruşturma. Bir şey yoksa, gelinir, açıkça ilan edilir, bir müessese de, şeref ve itibarını korumuş 
olur, onun şeref ve itibarı korunmuş olur. Şimdi, gölge düşürüleceği intibaı var toplumda. Bu
nu da iyi niyetle hatırlatıyorum; yaparlar veya yapmazlar... - ' 

Değerli arkadaşlarım, bunu niye söyledim? Daha önce, başka bir ülkede buna benzer bir 
hadise oldu; Ziya ÜI Hak bir suikaste kurban gitti. Suikastte Amerikan İstihbarat Teşkilatının 
parmağı olduğu söylendi. Neticede -ne garip iştir, insan anlayamıyor- Pakistanlılar, Amerika
lılarla birlikte bir komisyon kurdular, bunu incelediler, sonra da hiçbir şey çıkmadı. Yani, ne 
bekleyeceğiz, bir şey çıkacağını beklemek mümkün değildir... 

Bizden bir misal vereyim : Muavenet muhribini takır takır vurdular, arkasından Amerika
lılarla bizim subaylarımızın iştirak ettiği bir komisyon kuruldu, incelendi, raporu bile açık
lanmadı. 

Bu kabil olayların, hakikaten üstesinden gelmek lazım, doğruyu ortaya çıkarmak lazım. 
Peşin fikirle kimsenin hareket etmesinin bir faydası olmadığını hepimiz biliyoruz. Doğruyu 
ortaya çıkarmak lazım; ama, bu da, eğer belli prensipler gözetilerek yapılırsa elde edilebilir; 
yoksa, elde edilmesi fevkalade güçtür. 

Bu işlemler, bir elçiliğe 20 metre mesafede yapılıyor ve elçilik 24 saat korunuyor, 24 saat «.. 
görevliler var... Sıradan, yarı amatör bir örgüt, bu işleri, evvela cesaret edip orada yapmaz. 
Yani, öyle bir emniyet var ki... Nasıl oluyorsa, bu işi yapanlar kendilerinden o kadar eminler 
ki, kimsenin dikkatinin çekilmeyeceği ortamlar meydana geliyor demek ki... öyle kimseler ya
pıyor ki bunu, hiç kimsenin dikkatini çekmeden de yapabiliyorlar. Nitekim, işte kimsenin dik
katini de çekmemişler, gelmişler, bu kadar önemli ve hassas bölgenin koruması altında bulu
nan bir yere -yirmi metre mesafe demek, hassas bölgenin koruması altında demektir- bu patla
yıcıyı yerleştirebilmişler... 

Değerli arkadaşlarım, olayın arkasında neleri arayabiliriz? Oluş şekliyle, bu patlayıcının 
Türkiye'de yapılamayacağını da uzmanlar ifade ettiğine göre, bunun arkasında birtakım gizli 
mihrakları aramamız mümkündür. Çok fazla dedektifliğe de ihtiyaç olacağını zannetmiyorum. 
Şu anda Türkiye'de birçok ajanlar cirit atıyor ve bu ajanlar, bizim dost bildiğimiz ülkelerin 
ajanlarıdır. Şu hadise münasebetiyle de basına aksetti; biz, hadise dolayısıyla, Amerikan İstih
barat Teşkilatından ve MOSSAD'tan bilgi talep etmişiz; CIA ve MOSSAD'tan bilgi talep edi
yoruz. "Kadı ola davacı ve muhbir dahi şahit, ol mahkemenin hükmüne derler mi hiç adalet" 
diye bir söz var ya!.. (RP sıralarından alkışlar) 
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Şu halimize bakınız; bizim kendi istihbarat teşkilatımız, gözümüzün bebeği gibi korudu
ğumuz, her türlü imkânı kendilerine verdiğimiz istihbarat teşkilatımız, gidecek, Yahudi istih
barat teşkilatından bilgi alırsa, bunu aydınlatacak, CIA'den bilgi alırsa bunu aydınlatacak, bun
lardan bilgi talep edecek!.. , . 

Ben, bunu doğru bulmadığım gibi, bu işin, kesin çözümüne ulaşmasını engelleyen bir yanlış 
tutum olarak da görüyorum. 

İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Gazete haberi bu... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Değil, gazete haberi değil. 
Bizim istihbarat teşkilatımızın, bu istihbarat teşkilatlarıyla müşterek çalıştığı, fikir alışve

rişinde bulunduğu zaten bilinen,-benim sadece İçişleri Bakanlığımdan bildiğim bir şey değil-
bir şey, herkesin bildiği bir şey; bunu kimse de inkâr etmiyor, önlemeye çalışıyorsunuz; ama, 
gücünüz yetmiyor. Bunun mutlaka önlenmesi lazım, bunun halledilmesi lazım. Bu halledilme
den, başka meseleleri halletmemiz mümkün değildir. Yönlendiriliyoruz; yönlendirildiğimiz için, 
yanlış istikametlere gidiyoruz. 

Düşünün bir kere; bu kadar profesyonelce böyle önemli bir olay olmuş, birisi Inter Star'a 
telefon etmiş; "bunu, tslamî Kurtuluş örgütü olarak üstlendik" demiş. 

Bu ham haberi; İçişleri Bakanı burada söyleyemez. Bu haberlerin değerlendirilmesinin ve 
uzmanları tarafından istihbarat haberi haline getirilmesinin prosedürü vardır, bu söylenemez. 
Birisi gitseydi ve "bu işi, Aydın'daki filan dernek olarak üstleniyoruz" deseydi, Sayın İçişleri 
Bakanımız bunu burada söyleyebilir miydi? 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Söyler Söyler... 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla).— Söyleyemezdi, söylerse mesuliyetti olurdu. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Söyler... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Sayın Bakan, orman işleriyle ilgili olduğu için, 

bu işlerin hassasiyetini bilmiyor, herhalde bilmiyor; söylenmez bunlar. Bunlar yönlendirme olur, 
yönlendirme olunca da, gidiliyor, Şile'de bizim ilçeteşkilatımızın binası tahrip ediliyor. Mesu
liyet o zaman sizin üzerinizdedir. öyle iş olmaz. (RP sıralarından alkışlar) Ağzınızdan çıkanı 
kulağınız duyacak... 

Gelip de birisi çıksaydı, filan örgü ,̂ deseydi ne olacaktı? Nitekim, Inter Star, Sayın Baka
nın söylemediği başka bir örgütün de ismini verdi. Niçin, Sayın Bakan, birden fazla örgütü 
söyleyip de, bunun bir provokasyon olduğu intibaı uyanacak diye onlardan bir tanesini zik
rediyor? • ' - . . • 

Bir hadisenin üzerine tarafsız gitmeden, o hadiseyi çözmek mümkün değildir. Hele hele, 
eğer yurt dışı ilişkileri var da, bunu birtakım istihbarat teşkilatları yönlendiriyorlarsa, onları 
korumak, onları sıyanet etmek için Türkiye içinde bazı mihraklar aramaya çalışırsak, yazık 
olur; Türkiye'ye de yazık olur, bu,İktidara da yazık olur, bu millete de yazık olur, bu Parla
mentoya da yazık olur... Bunları, tarafsız bir biçimde mutlaka önlemek mecburiyetindeyiz, bunu 
önlemenin şartlarını meydana getirmek zorundayız. 

Değerli bir yazar olan Necati Doğru arkadaşımızın makalesinin sonunda şöyle bir değer
lendirmesi var : "İki soru var ortada : 1. Uğur Mumcu, sistemi, demokrasi dışına taşımak 
isteyen bazı güçler tarafından mı öldürüldü; yoksa, kendilerince susturulması gereken bir kale
mi, ortadan kaldırmak isteyenlerce mi öldürüldü?" Mafya ile ilişkisi ifade edildi, demin söyle
diğim dosyalarla ilişkisi ifade edildi; "... yoksa, bunların, Uğur Mumcu'yu ortadan kaldırma
sı hadisesi mi?" diyor. 

— 104 — 



T.B.M.M. B : 59 2 6 / 1 . 1993 O : 1 

Bunlar, önemi ve ağırlığı olan ihtimallerdir. Hiçbir şeye, bu, mutlaka böyledir" demek, 
mümkün değildir. Ancak, bir başka şey daha var; bu ikisinin altına, makaleye ilave edilecek 
üçüncü şey şu olmalı: "... yoksa, Türkiye'yi hem bir kargaşaya sokarak rahatsız etmek, hal
kın bir kesimini diğerine düşmanlığa teşvik edecek tahriklerde bulunmak hem de Türkiye'nin 
gündemini değiştirerek, Batılı işgalci güçlerin Birleşmiş Milletler kararlarına da aykırı olarak, 
Irak'ta, Uğur Mumcu suikastı gibi suikastleri, silahlı güçleriyle açıktan yapanların üzerlerin
den dikkatleri başka tarafa çekmek isteyenlerce mi öldürüldü?" Elbette bunların da mutlaka 
önemle ele alınması ve cevabının verilmesi lazımdır. 

Nitekim, Mısır Büyükelçiliği ile İsrail Büyükelçiliğindeki koruma görevlilerinin ve ABD'li 
bir kişinin öldürülmesinde kullanılan -uzmanların ifade ettiği- bu bomba, aynı bombadır. Hiç 
kimsenin saflık etmemesi gerekir. Faili meçhul cinayetlerin çözümü için elimizden gelen yardı
mı yapmaya, buradaki bütün siyasî partiler, hepimiz hazırdır. 

Biz, kontrgerilla içirt bir araştırma önergesi verdik. Bu, önerge gündeme ne zaman gele
cek, ne zaman konuşulacak, bilmiyorum; ama, Sayın Gürkan'ın, SHP Grubu adına ifade etti
ği şeye yardımcı olacağımızı ifade ediyorum. Onun da mutlaka araştırılması için, Grubumuz 
adına, destek olacağımızı ifade ediyorum. 

Bir araya gelerek, bu karanlık oyunları -ki, bu karanlık oyunlar bizim yandaşımız olan 
ülkelerin istihbarat teşkilatlan tarafından da yapılıyorsa- mutlaka ortaya çıkarmak için her şe
yin yapılması gerektiğine inanarak, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, bir düzeltme için söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakana, çok kısa olmak üzere, amacını aşan bir nitelemeyi düzeltmesi 

için söz veriyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ha
tırlarsanız, kürsüyü işgal ettiğim zaman, bilgi vermek için huzurunuza çıktığımı ifade etmiş
tim. Bu arada da, söz konusu olayın meydana gelmesinden sonra, eylemi, çeşitli gazete ve tele
vizyon idarehanelerine telefon eden, bahsettiğim örgütlerin üstlendiğini ifade etmiştim. 

Refah Partisi Grubu sözcüsü Sayın Asiltürk, açıkça olmasa da, sözlerimi, kamuoyunu ve 
görevlileri yöneltmem şeklinde yorumladı. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Anlaşılabilir... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Benim böyle bir yönlendirmede bu

lunmayacağımı en iyi bilmesi gereken kişilerden birisinin, Sayın Asiltürk olması gerekir. 
Olayın olduğu gün, -hadise daha soğumadan- gazeteci arkadaşlarımıza söylediğim husus, 

önemli olan bu cinayeti kimin üstlendiği değil, kim tarafından yapıldığı ve bunun bulunması 
olduğunu ifade ettim. Değerli milletvekilleri, hepiniz biliyorsunuz ki, bu beynelmilel terör, bir 
tedhişe, şiddete, propagandaya, reklama ve ismini her fırsatta ve olayda kullandırma hedefine 
ve amacına yöneliktir. Bu olayı da, sadece bir örgüt değil ayrı ayrı dört örgüt üstlendi. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Ama, söylemek lazım... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Biz, Yüce Meclise devletin bilgilerini 

sunduk. Böyle bir yönlendirmenin düşünülemeyeceğinin bilinmesi lazım. Bizim için mesele şu 
veya bu örgüt değildir. Burada, ne hiçbir örgütün savunucusu oluruz ne de onları töhmet altın
da bırakan duruma gireriz. 

— 105 — 



T.B.M.M. B : 59 26 . 1 . 1993 O : 1 

Değerli arkadaşlarım, biz burada, Uğur Mumcu cinayetinin faillerinin bulunması için bü
yük bir gayret içindeyiz. Görüyorum ki, aynı gayret, Yüce Meclisimizi teşkil eden değerli grup
larımızda da var. Gruplarımızın bu değerli ilgileri de bize güç veriyor, kuvvet veriyor. 

Büyük bir tarafsızlık içinde, -sanıyorum Sayın Asiltürk de inanırlar- nereden gelirse gel
sin, arkasında kim olduğu iddia edilirse edilsin, bu cinayetin çözümü için, güvenlik güçleri
miz, ellerinden gelen her türlü gayreti göstermektedirler, göstermeye de devam edeceklerdir. 
Bundan, Yüce Meclisin emin olmasını tekrar rica ediyorum değerli arkadaşlarım. 

Sayın Başkan, onun dışında, yine Refah Partisi sözcüsü Sayın Asiltürk, MİT ile ilişkile
rinden ötürü öldürüldüğü iddia edilen bir kişinin soruşturma ekibinde MİT'ten bir üyenin bu
lunmasını garipsedim" diye -buradan çok iyi anlaşılmamakla beraber- bir ifade kullandı. 

Böyle büyük bir siyasal parti sözcüsünün belirttiği bir dedikoduya dayanarak, Millî İstih
barat Teşkilatımızı töhmet altında bulundurabilecek ve onun deneyiminden, birikiminden ve 
onun büyük olanaklarından gerçekten yararlanmamak gibi bir şeyi düşünmek, en azından suç 
olur sevgili arkadaşlarım. 

Sayın Asiltürk'ün de hiçbir endişesi olmasın; biz, Uğur Mumcu cinayetinin çözümü için 
elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, buradan denildi ki, "Üç-dört cinayetin failleri henüz bulunmadı 
ve güneydoğuda işlenen birtakım cinayetlerin de failleri bulunmadı." 

Bunları mazeret için söylemiyorum. Devletin mazereti olmaz sevgili arkadaşlarım; ama, 
şunu ifade etmeme izninizi rica ediyorum : Ne görgü tanıkları ne maktul yakınları ne de olaya 
uzaktan yakından şahit olanlar veya bilgisi olanlar, hiçbir şekil ve surette güvenlik güçlerine 
yardımcı olmuyorlar. 

MEHMET SEVtGEN (İstanbul) —. İstihbarat Örgütü nerede Sayın Bakan?. 

İÇİŞLERİ BAKANf İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, İstihbarat örgütünün de öğesi 
insandır ve insan, bir yerde korku içerisinde. Korku, insanın zihnine girince, o zihni ifsat edi
yor. Olay buradan kaynaklanıyor. Ama, biz, her şeye rağmen, bu cinayetlerin faillerinin de bu
lunması için büyük gayret içerisindeyiz. 

Yüce Meclisimize, halkımıza, kamuoyuna çok yakın bir zamanda müjdeler vermek için 
büyük bir gayretin içerisindeyiz. Bu konuda gösterdiğiniz duyarlılığınız, bizi yüreklendiren de
ğerli irşatlarınız için hepinize şükranlarımı sunuyor, saygılarımı yineliyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Faili meçhul cinayetlerle ilgili, Meclisimizin duyarlılığı, bugün bir kez daha ortaya kondu. 

,Uğur Mumcu'nun ailesine, basın âlemine ve milletimize başsağlığı diliyorum. 
Ülkemizin, korkusuzca gezilebilen, her yurttaşımızın can güvenliğinin sağlandığı bir orta

ma kavuşturulması konusunda, Meclisimizin ve Hükümetimizin, elinden geleni yapacağına ina
nıyoruz. Merhuma yeniden rahmet diliyoruz. 

2. — Sımak Milletvekili Orhan Doğan'ın, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun katline iliş
kin gündem dışı konuşması ve îçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı iki arkadaşıma daha söz vereceğim. 
Uğur Mumcu'nun katliyle ilgili, şahsı adına, Şırnak Milletvekili Sayın Orhan Doğan, Bu

yurun efendim. 
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ORHAN DOĞAN (Şırnak) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime, tüm basın 
şehitlerine rahmet dileyerek başlarken, Yüce Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Partilerin değerli grup başkanvekilleri, değerli gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun katline 
ilişkin görüşlerini açıkladılar. Ben de şahsım adına, olaya, izninizle, değişik bir açıdan bak
mak istiyorum. 

Tarih 5 Nisan 1909, muhabir Hasan Fehmi Bey, ilk basın şehidi; tarih 24 Ocak 1993, araş
tırmacı, gazeteci-yazar Sayın Uğur Mumcu, 34 üncü basın şehidi... Dikkatleri çekmek istiyo
rum. 1909'dan 1992'ye kadar, yani, geçen 84 yılda 20 gazeteci yaşamını yitirirken, ülkemizde 
son bir yılda ll'i sol görüşlü olmak üzere 14 gazeteci, faili meçhul şekilde katlediliyor. 

Amerika'da faaliyet gösteren ve tarafsızlığı tüm uluslarca kabul edilen Freedom Housen 
Firmasının çok enteresan bir raporu var; enteresan olduğu kadar da, ülkem adına, Türkiye 
adına kaygı verici bir rapor. Türkiye ve Peru, savaşta olmadığı halde, gazeteciler açısından dün
yanın öldürücü iki Ülkesi durumundalar. Yani, en çok gazeteci öldürülen iki ülke var, bunlar
dan biri Peru, biri de Türkiye!.. , 

Yine, Türkiye, Uluslararası Af örgütü ve Dünya Gazeteciler Enstitüsünün açıklamalarına 
göre, ülkelerinde gazetecilerin can güvenliğinin olmadığı yer ilan ediliyor; bu nedenle de kara 
listeye alınıyor. Yine, aynı kurulun raporundan bir paragraf: "Son bir yıl içinde bütün dünya
da 80 gazeteci Öldürüldü; bunlardan 54'ü gazetecilik faaliyetlerine misilleme olarak, 22 tanesi 
de bir kıyımın yaşandığı Bosna Hersek'te gerçekleştirildi." 

1992, dünyada gazeteciler için kara yıl olarak ilan edilirken, Türkiye -altını çizerek 
söylüyorum- gazeteciler için en tehlikeli ülke seçiliyor ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge
leri, yine bu raporda -çok enteresandır- Türkiye'de farklı bir konuma konularak, "gidilmez 
yer" ilan ediliyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizler bu kürsüye çıkıp işkencelerden, katliamlardan, 
baskılardan, tehditlerden söz etmekten, gerçekten bıktığımızı usandığımızı ve bunları söyler
ken de Türkiye adına utanç duyduğumu, mahcup olduğumu, yüzümün kızardığını ve burada 
titrediğimi, üzülerek ifade etmek istiyorum. Ancak, bazı gerçekler vardır ki, gizlenmesinde kimse 
için yarar yoktur; ne Hükümetin yararı vardır ne Türkiye'ye demokrasinin gelmesini istemeyen 
insanların yararı vardır ne de muhalefetin bir yararı vardır. Bu gerçekleri, başta bu kürsüden 
olmak üzere, yaşamın her alanında dile getirmek, tartışmaya açmak ve gizliliğin, karanlığın 
üzerine yiğitçe gitmek, hepimizin insanlık borcudur. 

Bugün ülkemizde, tslamî Kurtuluş örgütü, tslamî Hareket, tslamî Şahin, tslamî Cihat-B, 
tslamî Yumruk, Hizbullah, Hizbulkontra gibi, gizli yeraltı örgütlerinin kontrgerilla faaliyetleri 
yaptığı iddia edilmekte ve hatta bu iddialar, zaman zaman da kanıtlanmaktadır. 

Şimdi, bir şeyin yanlış anlaşılmaması için, altını tekrar çiziyorum : Ben, "bunlar var" 
demiyorum, bu iddia var; ama, zaman zaman da bu iddilar kanıtlanıyor. Ben, Sayın Başbaka
nın bugün aramızda olmasını isterdim... Geçen yıl bu kürsüden yine gündeme getirmiştim, birkaç 
gün önce de bir sayın arkadaşım dile getirdi; o zaman SHP'de milletvekiliydik -Sayın tnönü 
de çok iyi hatırlarlar- Silvan'da, bir yüzbaşının, kontrgerilla adına kiralık bir katil tuttuğunu 
ve SHP Diyarbakır ti Meclisi Üyesinin de ölümüne karar verildiğini, anlaşma yapıldığını, an
laşılan paranın bir kısmının ödendiğini, olayda kullanılan silah ve mühimmatın da teslim edil
diğini söylemiştik. 
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Sayın Başbakana bir grup heyetle gittik -Sayın Sezgin de anımsarlar- "Olmaz böyle bir 
şey" dedi, infial gösterdi Sayın Başbakan. "Bu, bir iddia, kanıtlanması da sizin boynunuzun 
borcu" dedik. MİT'e haber verildi, Emniyet Genel Müdürü ve içişleri Bakanlığı Müsteşarı Baş
bakanlık konutuna geldiler ve kiralık katil ile, kiralayan yüzbaşı arasında, teknik sistemle bir 
telefon bağlantısı yaptılar -efendim, çok enteresan, tekrar söylemek istiyorum- Bu telefon ko
nuşmasında, kiralık katil, yüzbaşıya, olayları A'dan Z'ye çok açık anlattı. Sayın Başbakanın 
o zamanki yüz halini görmenizi isterdim; renkten renge girmişti, terliyordu, "Benim Türki-
yemde böyle bir şey olamaz" diyordu; ama, oldu; ispatladık, kanıtladık... 

LATlF SAKICI (Muğla) — Sayın Başbakanın aleyhinde mi konuşuyorsun? 
ORHAN DOĞAN (Devamla) — Efendim, Başbakanı ben de çok seviyorum, şahsım adı

na çok seviyorum, sizi de çok seviyorum, hepinizi çok seviyorum Sayın Sakıcı. 
O yüzbaşı, yargıya teslim edileceğine, devlet aklanacağına, Hükümet aklanacağına, Trak

ya'da bir kampın komutanlığına, bir sosyal tesisin komutanlığına getirilerek ödüllendirildi ve 
olay örtbas edildi. , 

Şimdi ben soruyorum : Nerede insan hakları, nerede demokrasi?.. Hani Kontrgerilla yok
tu! tşte, bu bir örnek... ' 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde, eski adıyla özel Harp Dairesi, yeni adıyla 
da özel Kuvvetler Komutanlığı denilen bir kuruluş var... Zaman zaman bu kuruluşun kontrge
rilla eylemlerine katıldığı, kontrgerillanın da onlar tarafından yönetildiği iddiası var ve yine 
çok enteresan, bir zamanların Başbakanı Sayın Ecevit, yakın bir tarihteki bir televizyon prog
ramında, kontrgerillanın varlığını, özel Harp Dairesinin bunun için kurulduğunu, kendisinin 
Başbakan sıfatı olmasına rağmen, buna engel olunamadığını üzüntüyle ifade etti ve 60 milyon 
insan da bunu üzüntüyle izledi. 

Şimdi kendimize bakıyoruz, biraz da kendimizi eleştirmemiz gerekiyor... Ne bu Parlamento 
ne de Hükümet, olayın üzerine gitme kararlılığını gösteremedi. 

Ben bir şeyden çok korkuyorum : Bir saat kadar önce Akay'dan iniyordum, 10 binlerce 
insan -dikkatinizi çekiyorum 10 binlerce insan- "Kahrolsun kontrgerilla" diye feryat ediyordu, 
10 binlerce insan "Kahrolsun Hükümet" "Hükümet istifa" diye sloganlar atıyordu... 

Ben yine söylemek istiyorum, o insanları birileri örgütlemedi; Uğur Mumcu'nun ölümü, 
o insanları, o toplumsal muhalefete getirdi; Uğur Mumcu'nun katli, insanlarda toplumsal iç 
dinamiği harekete geçirdi. Korkarım ki, bir gün, bu Parlamentodan ve Hükümetten umudunu 
kesen halk kendi iktidarını kurar ve biz seyirci kalırız... Ben buna üzülüyorum. 

SALMAN KAYA (Ankara) — Bundan güzel bir şey mi var? 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Parlamentomuz mu yapacak bu işi? 
BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Doğan, lütfen bağlayınız. 
ORHAN DOĞAN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlar, ben kötü bir kasıtla söylemedim. Tabiî ki, halkın vekilleri var burada; 

biz halkın vekilleriyiz; ama, Türkiye'de bir kötü oyun oynanıyor. Bu oyunu görmemiz gekiyor. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Grup başkanvekilleri ne diyor bu cümleye? 
ORHAN DOĞAN (Devamla) — Sayın Ergüder, grubumuz olmadığı için biz çok kısıtlı 

zamanlarda konuşma hakkına sahibiz... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Hayır, diğer grup başkanvekilleri ne diyor bu 

konuşmaya; takip ediyorlar mı? 
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ORHAN DOĞAN (Devamla) — tzin veriniz, 10 dakikalık konuşmaya bir 10 dakika da
ha... Lütfen, istirham ediyorum sizden... 

Bugün Türkiye'de bir oyun oynanıyor. Ya bu oyunu görmüyoruz ya da bu oyunu görüyor 
ama, bir şeyler yapmak istemiyoruz. Ben bunu çözemedim bir türlü. 

Şimdi, Türkiye'nin doğusunda, işte, ülkemizin bir kentinde, Batman'da, geçen bir yılda 
139 insan öldürülüyor, faili meçhul ve son 20 günde 25 insan öldürülüyor, yine faili belli değil... 

Mardin'in bazı köylerinde ve ilçelerinde -İçişleri Bakanıma da arz ediyorum bunu, belki 
haberleri yoktur bu konuda- polis karakola çekiliyor, asker kışlaya dönüyor, korucularla halk 
karşı karşıya getiriliyor... Mardin'de asker yok şimdi; çünkü, askerler kışlasına çekilmiştir; 
PKK'ya karşı mücadele eden asker yok, polis de yok; asker kışlada, polis karakolda, korucu
larla halk karşı karşıya gelmiş... Korucu, gidip, halkı evinden çıkarıyor, yakalıyor ve mahke
meye götürüyor. Yani, güvenlik kuvvetlerinin yapması gereken, zabıtanın yapması gereken her 
şeyi, korucular çok rahatlıkla yapabiliyorlar... 

, Bir zamanlar, Türkiye'de komünizmle ülkücülük çatışması vardı. 1970'li yıllarda biz tale
beydik ve o zaman komünizm, öcü gibiydi, insanlar korkuyordu ve ülkücülük, buna karşı ör
gütlenmeye çalışıyordu. Türkiye bir iç savaşa götürülmeye çalışıldı. Bir ara, Maraş olayları ile 
-yaşanmasını istemiyoruz- Sünnilik ve Alevilik çatışması gündeme getirildi; Türkiye bir iç sa
vaşa doğru, her geçen gün, götürülmeye çalışıldı. Şimdi, Türkiye'de bir savaş daha var, yapıl
mak istenen bir savaş; götürülmek istenen bir yer var : Kürtçülük -Türkçülük savaşı var, 
Atatürkçülük- dincilik çatışması var, laiklik-gericilik çatışması var. İşte, Türkiye, bu tür kav
ramların üzerine bu Parlamentoyla gitmediği müddetçe, olası bir iç savaşa, ne yazık ki, seyirci 
kalabilecektir. Biz bunu istemiyoruz. 

Sayın Başkanımın da engin hoşgörülerine sığınarak bir örnek vermek istiyorum : 13 Ekim'-
de, Kuzey Irak operasyonunda yaşamını yitiren bir Mehmetçik kardeşimiz, 18 Ekimde Alan
ya'ya getirilir. Normal cenaze töreninin -dinî gerekler de dikkate alınırsa- bir iki günde tamam
lanması gerekir; ancak, ne sebepledir bilinmez, İlçe Güvenlik Komutanlığı, Belediye Başkanlı
ğına yazdığı bir yazıyla, şehit düşen askerin cenazesinin 29 Ekim törenlerinden sonra yapılaca
ğını ve cenazenin camide ziyarete açıldığını, halkın ziyarete gelebileceğini, tüm Alanyalıların 
29 Ekimdeki törene katılmalarının gerektiğini, bildirir. Belediye Başkanlığı, bunu, hergün, mutat 
vasıtalarla, üç beş kez anons eder; halkı toplar ve -yine çok acıdır ki, 29 Ekim günü Alanya'da 
antikürtçülük başlar; Kürtlerle Türkler karşı karşıya getirilmek istenir. 

Şimdi, düşünün, bin yıldır, asırlardır beraberce yaşamış iki kardeş halk var; ama birtakım 
insanlar -bizim bildiğimiz insanlar, Sayın Bakanımın bildiği insanlar, Hükümetin bildiği in
sanlar, halkın bildiği insanlar- bu savaşa gitmeye, "dur" demezler, biz demeyiz!.. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Mumcu'yu katledenler bir şey daha yaptılar, aslında bunu dü
şünmemişlerdi... Ben, olayın faillerine buradan sesleniyorum : Onun dirisinden korkanlar, şimdi 
onun ölüsünden korksunlar. Çünkü, onun ölüsü bile -ölmesini istemezdim, uzun ömürler de 
diliyordum, keşke yaşasaydı- çok şey kazandırmıştır bu insanlara; bir kazanım olmuştur, İşte, 
onu katletmekle, ülkenin gündeminde bulunan birtakım demokratik açılmalarda gündem dışı 
tutulmaya çalışıldı. Anayasanın Geçici 15 inci maddesi değişecek, generaller yargılanacaktı; 
Kenan Evren, demokrasinin kurumları yargılanacaktı; ama, Mumcu cinayeti olunca, basın ve 
kamuoyunun gündemi ve dikkatler ne yazık ki, ona çekildi... 
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Ö halde, ne yapılabilir? Ben, SHP Grup Başkanvekili Sayın Gürkan'ın önerisine katılıyo
rum, -zaten benim konuşma metnimde de vardı- iki komisyon kurulmalıdır... Sayın içişleri Ba
kanı Sezgin, biraz önce, "güvenlik kuvvetlerine kimse yardımcı olmuyor, görgü tanıkları yok, 
insanlar da korkuyor, korku olduğu için de kilitleniyor ve biz olayların üzerine gidemiyoruz, 
çözemiyoruz" dediler. 

Ben'farklı bir şey söylüyorum : iki komisyon kuralım; bir komisyon, Türkiye'nin Edirne'
sinden Şırnak'ına, Şırnak'ından Sinop'una, Sinop'undan Mersin'ine kadar, ne kadar faili meçhul 
cinayet varsa araştırsın; Parlamentoda bir komisyon daha kurulsun, -bu komisyona HEP'ten 
de üye alınır mı alınmaz mı bilmiyorum, bunu yine Parlamentonun takdirine sunuyorum- git
sinler güneydoğuya, bizim vereceğimiz faili meçhullar listesini, bizim dışımızda, kendileri araş
tırsınlar; askere sorsunlar, polise sorsunlar, kaymakama sorsunlar, valiye sorsunlar, seçilmiş 
insanlara sorsunlar, sıradan insanlara sorsunlar kahvelerde sorsunlar ve gelsinler; eğer, faili meç
hul birçok cinayetin faillerinin, devletin içinde, maaş alan insanlar tarafından yönlendirildiği 
ortaya çıkmazsa, biz ve ben, milletvekilliğimizi ortaya koyuyoruz. 

Sayın Sezgin tabiî haklı... Bir olay yansıyor, bölge milletvekili olarak ben iddia ediyorum, 
telefon açıyorum, şöyle bir iddia var diyorum, "Araştıracağım" diyor, araştırıyor; valiye tele
fon açıyor, vali, emniyet müdürüne telefon açıyor ve olay kilitleniyor; ama, orada insanlar var, 
demek akla gelmiyor. Yani, Sayın Sezgin olayı araştırırken, Hükümet olayı araştırırken, Bölge 
Valisine, valiye değil de on kişiye, halka sorsa, "kardeşim, güneydoğuda ne oluyor, siz ne isti
yorsunuz, amacınız nedir?" dese bu Parlamento kilitlenmeyecektir ve çoğu olayların da önü 
açılacaktır. Ama nedense, 70 yıllık sistemimizin bir gereği, hükümetler sürekli, hep böyle yap
tılar; olayı, olayın failine sordular, bu nedenle de ortaya çıkmadı. Onun için, ne Emeç'in faili 
ortaya çıkar, ne Mumcu'nun faili çıkar, ne Aksoy'un çıkar, ne bir başkasının çıkar; çıkmaz... 

Önce biz kararlı olmak zorundayız, biz, kendimizi vermek zorundayız. Parlamento, bu
nu, siyasal ve partilerüstü bir durum olarak görüp, önüne koymalıdır. Bunu biz yapmazsak, 
hükümetler yapamazlar. -

BAŞKAN ~ Bağlayın Sayın Doğan. -
ORHAN DOĞAN (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Dileğimiz, Mumcu'nun, bu siyasal cinayetler zincirinin son halkasını oluşturmasıdır. 
Sözlerimi, bütün basın şehitlerine rahmet okuyarak tamamlarken, Yüce Heyetinizi de say

gıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. (HEP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Doğan. 
Buyurunuz Sayın içişleri Bakanı. 

İÇtŞLERÎ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin de
ğerli üyeleri, aziz arkadaşlarım; Halkın Emek Partisi Şırnak Milletvekili Sayın Orhan Doğan, 
merhum Uğur Mumcu'nun hunhar bir cinayete kurban gitmesini bahis konusu ederek ve on
dan yararlanarak, maalesef, bu kürsüde bugüne kadar söyleyegeldikleri konuları, abartmak 
suretiyle bir defa daha ifade ettiler. Yani, bendeniz, gündem dışı söz almanın amacının, mer
hum Mumcu'nun bu alçak cinayete maruz kalması sonucu mu, yoksa kendi görüşlerini, dü
şüncelerini bir defa daha ifade etmek için mi olduğunu anlamakta, doğrusu, güçlük çektim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Doğan, "bazı olaylar oluyor ve bazı raporlar var, Amerika 
Birleşik Devletlerinde yayınlanan; gazeteciler açısından, Türkiye, en tehlikeli ülke ilan ediliyor" 
diyorlar. 
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İşinize geldiği zaman Amerika'yı yerden yere vuracaksınız, işinize yaradığı zaman da, Ame
rika'da yayınlanan bir rapordan istiane ederek, ondan yardım, fayda umarak, onu bir delil olarak 
ortaya koyacaksınız ve görüşünüzü kuvvetlendirmeye gayret edeceksiniz!.. Bunu anlamak müm
kün değil. 

Sayın Doğan, "Türkiye adına utanç duyuyorum bazı olaylardan" diyor. 
Evet, bu kendi düşünceleridir, utanç duyabilirler. 
Sayın Başkanım, sevgili arkadaşlarım; bizler de, Yüce Mecliste oturan milletvekillerinin 

pek çoğu da, adına yemin ettikleri ve o uğurda çalışacaklarını ifade ettikleri; ülkenin bütünlü
ğü, ulusun birliği ve devletin tekliğini koruyacağına dair burada ant içtikleri halde, tamamen 
bunun dışında hareket eden insanlardan utanç duyuyoruz. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — İspatla Sayın Bakan, ispatla!.. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Bu kürsüye geleceksiniz, çok değerli 
bir arkadaşımızın, maalesef hunharca katlini vesile ittihaz ederek, burada, devleti bölmeyi, ül
ke bütünlüğünü parçalamayı, ulusal birliği bozmayı amaçlayan, bu menfur amaçlara uygun 
konuşma yapacaksınız!.. 

Bunu anlamak mümkün değil. Daha sonra da "Toplumun iç dinamiğini harekete geçirdi" 
diyeceksiniz. "Toplumun iç dinamiğini harekete geçirdi" tümcesinden, sayın arkadaşımızın neyi 
ifade ettiğini bilmiyorum. Daha açıkça ifade etseydi daha iyi anlaşılırdı. 

Sevgili arkadaşlarım, toplumun, ülke bütünlüğüne karşı, devletin tekliğine karşı, ulusal 
birliğe karşı, devletin yüceliğine karşı bugüne kadar gösterdiği birlikten ve oluşturduğu ulusal 
mutabakattan anlaşılıyor kî, toplum, iç dinamiğini kullandığı zaman, devlet düşmanlarına, ülke 
düşmanlarına karşı mücadele eden güvenlik güçlerimizle bir ve beraber oluyor, destek oluyor. 

Kontrgerilladan bahsediliyor. 
Her zaman ifade ediyorum, "kontrgerillayı kim biliyorsa bunu kanıtlasın" diyorum. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Yüzbaşı olayını merak ediyoruz... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Eski bir sayın Başbakanın bu konu

daki konuşmalarından bahsettiler. 
İki yıl başbakanlık yapan bir kişinin, başbakanlığından sonra "kontrgerilla var" demesi 

durumunda, "Başbakanlığın zamanında neden bu kontrgerilla ile mücadele etmedin, onu kal
dırmadın?" diye sorarlar insana aziz arkadaşlarım. 

Konuşmacı, "Ülke, Kürtçülük-Türkçülük diye bir savaşa götürülmek isteniyor" diyor. 
Sevgili milletvekili arkadaşlarım, bu insanlar bu topraklar üzerinde, kaderde, tasada, kı

vançta, en az bin yıldır bir ve bölünmez ülküler etrafında; ırk, dil, din, mezhep farkı gözet
meksizin kardeşçe yaşadılar, hâlâ da yaşıyorlar. Ama, burada "Ben, Kürt davasının 
savunucusuyum" diye ortaya çıkacaksınız, ben şunun savunucusuyum diye ortaya çıkacaksı
nız, sonra da buraya gelip, "Savaş, hali var" diyeceksiniz! 

Hiç savaş hali falan yok sevgili arkadaşlarım. Vatandaşlarımız, bu topraklar üzerinde kar
deşçe yaşıyorlar. Savaş, bazı insanların kafasında var; savaş, bazı insanların içinde var; ama, 
o savaşı, hiçbir şekilde ve surette -vatandaşlarımızın arasına serptikleri nifak tohumlarına rağmen-
yeşertemeyeceklerdir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın değerli arkadaşlarım. 

Burada, Kuzey Irak operasyonundan söz edildi. 
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Kuzey Irak'ta yapılan operasyon ve oradan gelen cenazelerin Alanya'da bir olayın meyda
na gelmesine sebep olması, normal olarak etki-tepki olayıdır; ama, biz, devlet olarak, Hükü
met olarak, böylesine bir tepkiyi kanalize etmek ve onu, bulunduğu yerde durdurmak, sön
dürmek için gerekli her türlü önlemi alırız. 

Biz, devlet olarak, ülkeyi bölmeyi amaçlayan, "Türkiye Cumhuriyetinin köpekleri, piçleri" 
diye bağıran insanları, onları alkışlayanları da korumak durumundayız sevgili arkadaşlarım. 

Edirne'den Şırnak'a kadar, faili meçhul cinayetlerin, devletten maaş alan insanlar tarafın
dan yapıldığı bu kürsüden iddia edildi. 

ORHAN DOĞAN (Şırnak) — Doğrudur. İddia ediyoruz, açıktır... 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Bu cinayetlerin pek çoğu, aranızda 
bulunan kimselerin bazılarının yakınları tarafından işlenmiştir. Bunu siz de biliyorsunuz. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım, Edirne'den Şırnak'a kadar, faili meçhul cinayetlerin, devletten maaş 
alan kimseler tarafından yapıldığını ispat etmediğiniz takdirde, bu, sizi, hukuk dilinde bir baş
ka türlü, nitelendirir; bunu bilmenizi rica ediyorum. , 

SIRRI SAKIK (Muş) — Parlamentoya hitap edin, Parlamentoya... 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, gazetecilik ha
yatı boyunca, ülkenin bütünlüğü, devletin tekliği, ulusun birliği için; ülkeye demokratik düze
nin gelmesi, kökleşmesi ve bunun devletimize egemen olması, vatandaşımızın yaşam biçimi 
haline dönüşmesi için mücadele veren -bu uğurda PKK ile böylesine mücadele veren- bir mer
hum arkadaşımızın ölüsünü, burada bu şekilde istismar etmenin hiçbir anlamı yoktur. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Yüzbaşı olayı doğru mu Sayın Bakan? Kiralık 
katil tutan yüzbaşı olayı doğru mu, yanlış mı? 

BAŞKAN— Oturun efendim... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGlN (Devamla) — Efendim, yüzbaşı olayı, adalete tev

di edilmiş bir olaydır. Adalete teydi edilen olay üzerinde benim burada konuşma imkânım yoktur. 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum Sayın Başkanım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Sayın Başkan, Sayın Bakan bizi ciddî bir biçimde 

itham etmiştir, bize sataşmıştır; cevap hakkı istiyorum. . ' y 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Hiç itham etmedim. 
BAŞKAN — Oturun efendim. 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Ciddî bir şekilde, bizi bölücülükle itham etmiştir; 

zabıtları açıp okuyabilirsiniz. 
BAŞKAN — Yerinize buyurun efendim. 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Neden buyurayım Sayın Başkan? Bizi ciddî bir şekil

de itham etmiştir; tutanaklara bakın. Neden bu ithamla birlikte yaşamamıza sebep olsun? 
BAŞKAN — Müsaade edin... 
ORHAN DOĞAN (Şırnak) — Sayın Başkan, ben o anlamda şeyler söylemedim. Benim 

söylediklerim çarpıtıldı; ben o anlamda şeyler söylemedim. Ben farklı şeyler söyledim, Sayın 
Bakan farklı şeyler söyledi. Ben, "o olayda, olayı işleyen yüzbaşının, olayı işleyenlerin devlet
ten maaş aldığını öğrendik" dedim; zatı âlileri burada, "doğrudur" dedi. Ben de soruyorum; 
nerede yüzbaşı? . 
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BAŞKAN — Buyurun oturun. 
Sayın Doğan, ses, yan taraftan yeteri kadar duyulmuyor; öyle zannediyorum... 
ORHAN DOĞAN (Şırnak) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz?.. 
... Çünkü, sayın bakanlar birbirlerine de soruyorlar, konuşmaların oradan iyi duyulmadı

ğını ben de biliyorum; bu ses düzeni konusunda gereğini yerine getireceğiz. Ancak, benim de 
duyduğum kadarıyla, yalnız yüzbaşıyla ilgili değil, faili meçhul cinayetlerle ilgili, devletten maaş 
alanlar tarafından... 

ORHAN DOĞAN (Şırnak) — "Birtakım insanlar" dedim, genelleme yapmadım. 
BAŞKAN — tzin verir misiniz?.. Yani, yalnız yüzbaşıyla ilgili değil... 
ORHAN DOĞAN (Şırnak) — "Birtakım insanlar" dedim, "bütün insanlar" demedim. 
BAŞKAN — Bütün insanlar değil efendim... Ben anladığımı söyleyeyim, eğer anladığım 

yanlışsa onu tekrar düzeltirsiniz. 
"Birtakım faili meçhul cinayetlerde, bir kısım, devletten, memur olarak maaş alan insan

lar tarafından yapıldığı izlenimi vardır, şüphesi vardır" dediniz, öyle mi? Yani, yalnız yüzbaşı
ya mahsus değil. 

ORHAN DOĞAN (Şırnak) — Doğrudur. 
BAŞKAN — Ben duyduğumu söylüyorum. Sayın Bakan da "Böyle bir şey yok" diyor. 

Siz bir şey ileri sürüyorsunuz, Sayın Bakan da "Böyle bir şey yojc" diyor. Bunu, uzun uzun 
daha ne kadar tartışacağız?.. 

MAHMUT KILINÇ (Adayaman) — Sayın Başkan, ayrıca bize sataşma var. Bizi bölücü
lükle itham etmiştir Sayın Bakan. Halkın Emek Partisi milletvekillerinin tümünü bölücülükle 
itham etmiştir. Bizlerin bununla yaşamasına neden olamazsınız, cevap vermek istiyoruz. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz efendim? 
Sayın Bakan "Böyle bir şey söylemedim" diyor... 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Söyledi; tutanakları açıp bakın. 
BAŞKAN — Ben de biliyorum ki, Halkın Emek Partisi milletvekilleri bölücü değildir. 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Müsaade edin de, bunu biz söyleyelim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim... 
"Söylemedim" diyor... O zaman, tutanağı inceleriz. 
Buyurun... 

3. —Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Bayburt'un Üzengili Köyünde meydana gelen 
Çiğ felaketine ilişkin gündem dışı konuşması ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracı-
başı'nın cevabı. 

BAŞKAN — Şimdi, Bayburt tli Üzengili Köyünde meydana gelen çıg felaketiyle ilgili ola
rak, gündem dışı son konuşmayı yapmak üzere, Sayın Ülkü Güney'e söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Güney. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizin bildiği 
üzere, 18 Ocak 1993 günü, Bayburt tli Merkez ilçeye bağlı Üzengili Köyünde bir çığ felaketi 
olmuştur. Maalesef, bu felaket sonucunda 58 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu olayda 
hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, tüm Bayburtlulara ve Yü
ce Türk Milletine başsağlığı diliyorum. 
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Bu elim faciadan sonra, 24'Ocak 1993 günü, hain bir saldırı sonucu, araştırıcı-gazeteci 
değerli bir insanımızı, fikir adamımızı, Uğur Mumcu'yu kaybettik. Rahmetli Uğur Mumcu, 
ülkemiz koşullarında çok nadir yetişen, üstün nitelikli, yeri doldurulamayacak bir gazeteci-
yazar idi. Kaybından dolayı acımız sonsuzdur. Rahmetli Mumcu'ya da Allah'tan rahmet, ke
derli ailesine, değerli basın camiasına ve milletimize başsağlığı diliyor; bu menfur cinayeti işle
yenlerin Hükümet tarafından en kısa zamanda bulunarak adalete teslim edilmesini diliyor ve 
içtenlikle istiyoruz. 

Muhterem milletvekilleri; Bayburt İlimizde 18 Ocak'ta meydana gelen çığ faciası şöyle ge
lişmiştir : 18 Ocak 1993 günü saat 07.30'da, Bayburt tüne 36 kilometre mesafedeki Soğanlı 
Dağlarının eteğindeki 2 300 metre rakımlı, 80 haneli bir köye çığ düşmüştür. Düşen çığ, kısa 
sürede, 60 evi önünde sürükleyerek, aşağıdaki vadiye kadar götürmüştür. Burada yolların ka
palı -dağ köyüdür, yollar kapalıdır- havanın fırtınalı ve karın yoğun oluşu nedeniyle, bu olaya 
anında veya çok kısa bir süre içerisinde müdahale edilememiştir; müdahale, ancak 9 saat son
ra gerçekleşebilmiştir. Köy Hizmetlerinin, civar köylülerin, askerî birliklerin, özellikle Vilaye
tin aldığı önlemler ve belediyelerin yardımıyla, 9 saat sonra köye ulaşabilmiştir. Asıl yardım, 
9 saat sonra köye gidebilmiştir. Gece olduğu için de, ciddî bir çalışma yapılamamıştır. 

Ertesi ğün çalışmalar başlamış ve hepinizin de radyo ve televizyondan takip ettiği gibi, 
saat saat, ölü sayısı artmıştır; çünkü, çalışmalar yavaş yapılmıştır, yapılabilmiştir -şartlar çok 
zordu- ve nihayet, 58 vatandaşımızın bu olayda hayatını kaybettiği saptanmıştır. Bunlardan 57 
vatandaşımız toprak altından çıkarılmıştır; halen bir hanım vatandaşımız toprak altındadır; 

. araştırmalar devam etmektedir. 

Bu köyde de hayvancılık yapılmaktadır. Bu olayda 150'nin üzerinde büyükbaş, 550'nin 
üzerinde küçükbaş hayvan telef olmuş; demin arz ettiğim gibi, 60 ev tamamen tahrip olmuş 
ve köy camii yıkılmıştır. 

Yine bu olayda, 23 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu 23 vatandaştan 2'sinin durumu ağır
dır,, hayatî tehlike vardır, diğerlerinde ise hayatî tehlike yoktur. Bu yaralılar da, Bayburt Devlet 
Hastanesi ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesinde, tedavi altına alınmışlardır: 

Muhterem arkadaşlarım, bu olaya müdahalenin geç yapılmasının nedeni, demin de arz 
ettiğim gibi, karın fazla olması ve köy yollarının kapalı oluşudur. 

' Biz beklerdik ki, Hükümetimiz, ilk günden, çok yakın ve sıcak bir ilgiyle, olaya sahip çı
kabilsin. İlk gün, herhangi bir beyanat veya herhangi bir başsağlığı dileğinde bile bulunulma
dı; bunu bekledik... 

İlk gün ve ikinci gün olaya sahip çıkan, Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yıl
maz idi; kendisine huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle bir faciada, oradaki insanlar, her şeyden evvel, devletin 
ve Hükümetin sıcak ilgisini ve onun sıcak elini beklemişlerdir. Yoksa, yapılacak başka bir şey 
yok, bunu biliyorum; ama, bunu çok bekledik. Buna ait bazı misaller vereceğim : 

Olayın ancak üçüncü günü, bir Devlet Bakanımız, bir beyanatta bulundu; yeterliydi veya 
yetersizdi, detayına girmek istemiyorum. Olayın dördüncü günü, değerli arkadışım, Sayın Ba
yındırlık Bakanı olay yerine gelebildi ve olayın altıncı günü de, Devlet Bakanımız Sayın Batal-
lı, Sayın Orman Bakanımız ve bir de Sayın Tarım ve Köyişleri Bakanı gelebildi; olayın altıncı 
günü! 
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Biz ne bekliyorduk?.. Biraz önce de arz ettim; biz, sevgi bekliyorduk; biz, devletin müşfik 
elini, bir an evvel, sırtımızda, yanımızda hissetmek istiyorduk. 

Evet, havayolu kapalıydı, sis vardı, bunu biliyorum; ama, karayolu açıktı, otobüslerimiz 
çalıştı; bizler de karayoluyla gittik, olayın olduğu günün gecesi oraya gidebildik. Bu değerli 
arkadaşlarımız da gelebilirlerdi; ama, maalesef gelemediler! 

Muhterem arkadaşlarım, hepiniz televizyondan seyrettiniz; elinin biri tamamen donmuş, 
ayağı kırık ve iki saat toprak altında kaldıktan sonra çıkarılan bir ana, kendisine soru soran 
muhabire, "bize yardım ettiğiniz gibi, Bosna-Hersek'e gidin; bize yardım ettiğiniz gibi, Kara-
bağ'a gidin; oradaki Türklere, oradaki Müslümanlara yardım edin" diyebiliyordu. İşte bizim 
insanımız!.. 

Oradaki insanlar, bugüne kadar, 1940'ta da, 1960'ta da, 1990'da da bir tek anarşik olay 
çıkarmamış, hiçbir anarşik olaya karışmamış, sadece devletine ve milletine sadık kalmış olan 
o insanlar, bir ilgi, bir sıcak alaka bekliyorlardı, başka bir şey beklemiyorlardı. Yine sağ olsun
lar, yine de geldiler; ama, geç geldiler. Bunu huzurlarınızda ifade etmeden geçemiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tür felaketler, ülkemizde her zaman olabiliyor, bunları bili
yoruz; bunlar, beklenmedik doğa olayları, doğa facialarıdır. Böyle bir olayın olmasını hiçbir 
zaman da temenni etmiyoruz; ama, bundan alacağımız bazı dersler vardır; bunu burada açık
ça ifade etmek istiyorum. 

Şu anda, Bayburt tündeki köy yollarının yüzde 40'ı kapalıdır. Bunun nedeni, orada karla 
mücadele edecek yeteri kadar araç ve gerecin bulunmayışı ve yeterli sayıda elemanın bulunma
yışıdır, özellikle, Karadeniz'e yakın Soğanlı Dağı eteğindeki köylerimizin yolları, bazen, bir, 
hatta birbuçuk ay kadar kapalı kalabiliyor. Bu nedenle, Sayın Hükümetimizden ricamız şu
dur : Bu bölgede, mutlaka mobil sistemlerin, aynı zamanda, devamlı çalışabilecek, kar müca
delesi yapabilecek, yollan açabilecek sistemlerin kurulması ve bu araç ve gereçlerin bu bölge 
insanına verilmesidir; bunu bekliyoruz ve istiyoruz. 

İkincisi: Bizim bu bölgede, bu köyümüz gibi, gene tehlikeli mıntıkada bulunan başka köy
lerimiz de vardır. Bunlar; Göloba, Armutlu, Pelitli, Kavlatan, Dumlu, iğdir, Petekkaya, Kıratlı 
ve Çerçi köyleridir. Bu köylerimiz de, bir sel ve bir çığ felaketine her an maruz kalabilirler. 

Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanımız, Bayburt'ta bana, çığla ve selle ilgili bir plan hazır
landığını, bu konuyla ilgili Türkiye'nin haritasının yapıldığını ye buna göre, tehlikeli köyler 
için gerekli önlemlerin alınacağını söylediler; kendilerine teşekkür ediyorum ve bu hazırlığın 
mutlaka realiteye geçmesini diliyorum. 

Üzengili Köyü için yapılacak şey, bu köyün mutlaka buradan nakledilmesidir. Demin de 
arz ettiğim gibi, 2 300 metre yükseklikteki bir vadi içinde, yüksek dağlarla çevrili olup^ her 
an bu tehlikeye maruz bir köydür. Bilimsel ve teknik olarak yapılacak araştırmalar sonucu, 
bu köyün, en uygun yere yerleştirilmesi şarttır. Bunun için de, Hükümetin, zaman kaybetme
den, bir an önce, bu köyün nakli için gerekli faaliyete başlamasını bekliyoruz ve diliyoruz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — O köyde ne üretiliyor beyefendi? 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Bu köyde bizim insanımız yaşıyor; bu köyde bizim insanı

mız, o dağları, belki iki ineği için, belki üç koyunu için bekliyor; ama o köydeki insanlar, aslın
da vatanı bekliyorlar. O köyde illa İstanbul'un sanayi bölgelerindeki gibi, insanların bir şey 
üretmesi önemli değil; onların orada beklemesi, devlete ve millete sahip çıkması, bizim için, 
hepimiz için çok daha önemlidir. 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Öldü adamlar!.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Bu bakımdan, bu köyün mutlaka yerinin değiştirilmesini, 

bu köyün insanlarının nakledilmesini ve bu konuda ciddî adımlar atılmasını, değerli Bayındır
lık ve tskân Bakanımızdan bekliyoruz ve bunu yapacağına da inanıyoruz. Bu uygulamanın sü
ratle, bir an evvel yapılmasını bütün Bayburtluların beklediğini de burada ifade ediyorum. 

/ Son olarak, bu elim vakıada hayatını kaybeden bütün hemşerilerime, vatandaşlarıma Ce
nabı Allah'tan rahmet, bütün Bayburtlulara ve Türkiye Cumhuriyetinin bütün vatandaşlarına 
başsağlığı diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ülkü Güney, Büyük Millet Meclisi adına ben de Bayburtluların acısını 
paylaşıyor, yaşamını yitirenlere Tanrı'dan rahmet diliyor ve zararın giderilmesi hususunda da 
neler yapılacağını anlamak üzere Hükümete söz veriyorum. 

Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı buyurun, (Alkışlar) 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli arkadaşım, sevgili dostum Sayın Ülkü Güney'in, Bayburt'un Üzengili köyünde 

yaşanmış olan çığ faciasından duyduğu büyük üzüntüyü biz de paylaşıyoruz. Köye gittiğim 
zaman kendisiyle orada yaptığımız görüşmelerde de, Hükümetimizin ve Meclisteki bütün ar
kadaşlarımızın -İktidar grubundaki arkadaşlarımızın- bu hissiyatını dile getirmiştim. 

Gerçekten, 18 Ocak 1993'te üzücü bir olayı yaşadık bu köyümüzde. Değerli arkadaşımın 
ifade ettiği gibi, 85 haneli köyün 60 hanesi, çok büyük şiddette bir çığın etkisi altında âdeta 
yok olmuştur. Çığ istikametindeki tek sağlam bina cami idi. Caminin de kuzey duvarları yıkıl
mış, içi karla dolmuştu ve şiddetle gelen çığ, birkaç aracı da caminin içine sokmuştu; bu köyü
müz o kadar güçlü bir çığ ile karşı karşıya kalmış. 

Ne yazık ki, orada pek çok vatandaşımızı kaybettik. "Arkadaşlarımız geç kaldıkları için 
orada böyle bir kayıp oldu "diye bir ifadede bulunmak son derecede zor; çünkü, değerli dos
tum da biliyor ki, başta Bayburt Valisi olmak üzere bütün görevliler, kendi görev alanları için
de, büyük bir özveriyle, büyük bir fedakârlıkla, hatta -o saatteki hava koşullarını göz önüne 
alırsanız- kendi yaşamlarını tehlikeye atarak köye ulaşma çabası içine girdiler. Pazartesi günü, 
ben, Sayın Güney'Ie, telefonla görüştüm, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. 

Olay, sabah saat 08.20 civarında gerçekleşmiş ve Gümüşhane üzerinden Bayburt'a bildiri-
lebilmiş, yollar kapalı olduğu için. O saatten itibaren, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, saat saat 
-irtibat kurarak- oradaki gelişmeleri izledi. 

35 kilometre yol açılmıştır sekiz dokuz saat içinde ve o koşullarda... Zaman zaman, 10 
metre yolu açabilmek için bir saat harcamıştır orada operatörlerimiz; çünkü, yol görünmüyor. 

Değerli arkadaşlarım, aşağı yukarı 3 metrenin üzerinde kar birikintileri var; yolun işareti 
yok, yani deredir; büyük araçları, dozerlerimizi orada kullanabilmek maharet ister ve tehlikeli 
bir olaydır. Nitekim, geçen yıl bu şekilde, 10 civarında görevlimizi ve operatörümüzü kaybet
tik, araçları bu şekilde uçurumlara yuvarladıkları için; göremiyorlar gidecekleri yeri, tipi var 
o saatte. Helikopterler de bu nedenle köye ulaşamadılar, köyün üzerine kadar gelebildiler; fa
kat, maalesef, yardımda bulunamadılar. 

İlk saatlerde sağlanabilen tek yardım, 5 kişilik bir sağlık ekibinin, kar araçlarıyla yürütü
lerek köye ulaştırılması olmuştur. Sekizinci, dokuzuncu saatlerde, akşam saatlerinde, köye 200 
kişilik bir kurtarma ekibi girdi; o saatten itibaren, TEK'in yaptığı aydınlatmayla da hemen 
kurtarma çalışmaları başladı. 
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Daha evvel ulaşılabilseydi, kuşkusuz, içimiz daha rahat ederdi; ama, koşullar ona olanak 
vermiştir ve buna rağmen, orada 23 vatandaşımız, yaralı olarak enkaz altından çıkarılabilmiş
tir, Bunlardan Tini kaybettik; böbrek donmasından dolayı hastanede vefat etti; diğer 22'sinden 
20'sinin sağlık sorunları yok; kendilerini hastanede ben de ziyaret ettim; 2'sinin de kritik du
rumu atlattığını hekimlerimiz ifade ediyor; umarım onlar da sağlıklarına kavuşurlar. 

Şimdi, çığ olayı, Türkiye'nin, 1992 yılında büyük ölçekte karşılaştığı bir olay. 1992 yılında 
145 çığ olayı yaşandı. Tabiî ki, bunun önemli nedeni, meteorolojik koşulların olumsuzluğu ye 
çığ olan bölgelerin olağanüstü yağış almış olmasıdır. Tabiî, her yağış çığ getirmiyor, özellikle, 
yağan karın donması, güneşte hafif bir erimeyle üst tabakasının kayganlaşması, ondan sonra 
da ikinci bir yüklü yağışta, bu tabakanın üzerinde büyük kar birikintilerinin oluşması tehlike 
yaratıyor. Bunlar, rüzgârla, bazen sesle harekete geçebiliyor ve özellikle burada, Üzengili Kö
yünde olduğu gibi, sel yataklarına inşa edilmiş, oralara yerleştirilmiş olan köylerimizi tehdit 
ediyor. 

Seksen yıldır Türkiye'de bu boyutta bir çığ olayı yaşanmamıştır. Bayburt'un, Üzengili Köyü 
civarında, Valinin yaptığı araştırma da gösteriyor ki, yaklaşık 300 yıldır böyle bir olay bilinmi
yordu; ama, geçen yılki acı deneyimlerimiz, üzücü olaylar, Afet İşlerinde önemli bir çalışma 
başlamasına neden oldu. Bunun yararlı bir çalışma olduğuna inanıyoruz. 

Afet İşlerimiz, geçen yılki bilgilerini de derleyerek, çığ istatistiklerini, meteorolojik verile
ri, kar rasatlarını değerlendirdi ve büyük bir çığ haritası çalışmasına başladı; böylece, çığa ma
ruz kalabilecek muhtemel tehlikeli bölgeleri tespit ediyoruz. Bu çalışma, önemli ölçüde tamam
landı. En azından, şu aşamada, Türkiyede ne kadar, çığa muhtemel bir tehlikeye maruz köyü
müz var, bunu biliyoruz. Bunun sayısını size ifade edeyim : Bunlar, güneydoğu, doğu ve ku
zeydoğu bölgelerimizde 3 200 köydür. Bu 3 200 köyün tehlikeye maruz olması, oraya mutlaka 
çığ düşecek anlamına gelmiyor, örneğin, geçen yıl çığ düşen pek çok köyümüzde, çok şükür, 
bu sene şu ana kadar herhangi bir sıkıntılı olayla karşı karşıya kalmadık, umarım kalmayız da. 

Bunu, şunun için söylüyorum : istatistiklerin gösterdiğine göre, ülkemizde çığ olayları, 
ocak ve şubat aylannda yoğunlaşıyor, öncesinde aralık, sonrasında mart aylarında bu olaylar 
nispeten çok az düzeyde oluyor; nitekim geçen yıl da bu tarihlerde olmuştu. Onun için, umu
yorum başka kötü olayla karşılaşmayız; ama, burada yapılabilecek iş şudur : Bu bölgelerimiz
deki yöneticilerin dikkatli olmalarını sağlamak, çığın olabileceği koşulların oluştuğunu sapta
dıkları zaman, bu köyleri Jboşaltmak. Geçen yıl bunu yaptık ve 4 bin civarında vatandaşımızın 
geçici iskânlara almak suretiyle, özellikle Batman-Sason bölgesindeki pek çok köyümüzün -ki, 
çığ altında kaldılar- can kaybını önleyebildik. 

Bu yıl da bu deneyimlerden, bu birikimlerden yararlanarak, arkadaşlarımız, aralık ayı içinde 
bir hazırlık çalışması yaptılar. Çığ afetine maruz kalma ihtimali yüksek olan 28 il tespit edil
miştir. Bu 28 ilimizide de çığ afet grupları oluşturulmuştur. Bu çığ afet grupları, da aralık ayı 
içinde yapılan kurslarda eğitim görmüşlerdir. Bu eğitimde, yurt dışından (Avusturya'dan, İs
viçre'den ve Japonya'dan) çığla ilgili bilgisi olan uzmanlar da bulundular. Bu arkadaşlarımıza, 
orada, çığla ilgili gerekli bilgiler verildi. 

Ayrıca, Afetler Koordinasyon Kurulu -ki, bu Kurul, yasa gereği Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığı Müsteşarının Başkanlığında toplanmaktadır- aralık ayı başında bir toplantı yaptı. Bu 
toplantıda, muhtemel çığ olaylarında mahalli yönetimlerin nasıl hareket edeceği, hangi kurum
lardan yardım alınacağı ve bu yardımın ne şekilde ulaştırılacağı konuları da belirlendi ve ka
rarlaştırıldı. / 
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Bunu takiben, Bakanlığımız, bir genelge yayımlayarak, bütün valilere, bu olaylarda nasıl 
davranacakları konusunda talimat vermiştir. 

Nitekim, Bayburt felaketinde -gerçi, sonucu çok üzücüdür, orada çok can kaybımız 
olmuştur- olaya müdahale eden ekipler arasında bir koordinasyonsuzluk olmamıştır; bu ge
nelge çerçevesinde, son derece bilinçli çalışılmıştır. Bu konuyla görevli bütün arkadaşlarımız, 
ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. 

İzninizle, Yüce Meclisin huzurunda, başta Sayın Bayburt Valisi olmak üzere, bu olayda 
büyük bir fedakârlıkla çalışan çeşitli kurumlarımızın (Köy Hizmetlerinin, Karayollarının, Devlet 
Su İşlerinin, Silahlı Kuvvetlerin ve Belediyenin) bütün çalışanlarını şükranla anmak ve kendi
lerini kutlamak istiyorum. 

Bu olayların olabileceği zamanında saptanarak, köyün önceden boşaltılabilmesinde, bu 
çığ afet gruplarının önemli bir rolü olacak; ama ne yazık ki, çoğu köyümüzde, bu konuda yete
rince dikkatli davranabilecek elemanları bulundurma olanağımız yok. Bizim, 3 200 köye, kar 
rasatı yapabilecek ve hava koşullarını, meteorolojik değişimleri izleyerek çığ tehlikesini önce
den saptayabilecek düzeyde uzman göndermemiz mümkün değil. Köy öğretmenlerinden ya
rarlanmak düşünülmüştür; onlar da, her zaman bu olaylarda yeterli duyarlılığı haklı olarak 
gösteremiyorlar; bu nedenle, bazı tehlikeli bölgelerle ilgili uyarılar, ne yazık ki, zaman zaman 
geç gelebiliyor. Üzengili Köyü, bu 3 200 köyün içerisindedir; yani, daha önceden, tehlikeli köy 
olarak saptanmıştır. Gerçi, geçen yıl orada bir olay olmadı -birçok yöremizde 80 yıldır olmamış-
ama, bu, olmayacak anlamına gelmiyor; dolayısıyla, çok dikkatli ve titiz davranmak gerekiyor. 

Tabiî, köye acil yardım hemen ulaştırılmıştır. O andan itibaren, Valinin bütün talepleri ye
rine getirilmektedir. Orada, vatandaşlarımıza, herhangi bir sıkıntıları olduğu takdirde, devleti
mizin bunları giderecek önlemleri mutlaka alacağını söylemiştim. Köyün 60 hanesinde hayat
larını kaybedenlerin, ne yazık ki, yardımla ilgileri kalmadı; ama, hayatta kalanlar için gereken 
yapılacaktır. 

Köyü, o yerleşim yerinden almak istiyoruz. Vatandaşlarımız yazın orada oturacaklar, ama 
kış başka bir iskân bölgesinde daha sağlıklı bir şekilde geçirmelerini istiyoruz; ki, Bayburt Be
lediye Başkanı da bu konuda yardımcı olacağını ifade etti. Onlara uygun bir yer bulacağız ve 
orada onları başka bir biçimde iskân edeceğiz. 

Aynı vadi içerisinde bir iki tehlikeli köy daha vardır; oralarda ela küçük çığlar düşmüş va
ziyettedir, Arkadaşlarımız oraları da inceleyecekler ve gerekli görürlerse, o köyleri de geçici olarak 
başka yerde iskân edeceğiz. 

Değerli milletvekillerimize bu geçici iskârila ilgili bilgi vermek istiyorum. Geçici iskân al
dığımız yurttaşlarımıza para yardımı yapıyoruz. Bunu, kira karşılığı olarak da yapıyoruz; kira
da kalmasalar, hemşerilerinin, akrabalarının yanında da kalsalar, bu kira yardımını yine yapı
yoruz. Dolayısıyla, geçen yıl da uyguladığımız böyle bir olanak vardır. Sanıyorum ki; bunu 
arkadaşlarımızın bilmesinde yarar var. 

Bu yıl on tane çığ olayı meydana geldi. Bayburt dışındaki olaylarda da maalesef can ka
yıpları vardır. Kastamonu'da iki olay, Sinop'ta bir olay, Şırnak ve Hakkâri'de birer olay var. 
Son olarak da Rize'de bir olay vardır ki, burada da can kaybımız var; ama, çok şükür ki, çok 
az sayıdadır, yani Bayburt'taki can kayıplarıyla kıyaslanmayacak sayıdadır. 

Hükümet olarak olaya geç müdahale ettiğimize dair, değerli arkadaşımızın beyanı vardır. 
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Tabiî ki, değerli arkadaşımızın acısından kaynaklanan bir değerlendirmesidir bu; çok haklı 
olduklarına inanmıyorum. Çünkü, pazartesi akşamı kendisiyle Ankara'da telefonla görüşü
yorduk; o saatte ekipler olay yerine yeni ulaşmak üzereydiler. Daha sonra kendileri, tabiî, hak
lı olarak, kendi seçim bölgesi içerisinde bulunan p köye derhal hareket ettiler. Değerli arkada
şımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi olarak, hemen o mahale gitmesine müte
şekkiriz. 

Sayın Başbakan Yardımcımızla birlikte biz, çarşamba sabahı köye gitmek için derhal bir 
tertibat aldık. Ne yazık ki, çarşamba sabahı çok erken saatlerden itibaren öğlene kadar bekle
memize karşın, Ankara'daki hiç beklenmedik ölçüde yoğun sis, uçmamızı engelledi. Böylece, 
köye gidişimiz zorlaşmış oldu. Sayın Başbakan Yardımcımız o sıralarda Başbakanlığa da vekâ
let ettiği için, artık o saatten itibaren karayoluyla Ankara'dan ayrılmayı uygun görmedi, daha 
doğrusu, biz de uygun görmedik. Dolayısıyla, çarşamba günü öğlen saatlerinden itibaren ka
rayoluyla Bayburt'a hareket ettim. Gece Erzincan'a vardım. Ertesi sabah Erzincan'dan heli
kopterlerle süratle olay yerine ulaşırız diye umduk; ama, Erzincan'da da sis vardı, helikopter
ler kalkmadı; karayoluyla köye ulaşma olanağımız oldu. 

Orada çalışan arkadaşlarımızın hiçbirisinin şevkini kıracak bir söz söylemek gerçekten müm
kün değildir. Çünkü, evler, yüzlerce ton yükün altında kâğıt gibi ezilmiştir; o karı oradan kal
dırabilmek, onun altından canlı insanlar çıkarabilmek, gerçekten büyük bir özveridir. O so
ğukta, o kötü şartlarda, gece gündüz demeden kurtarma işlemlerinin yapılması, gerçekten çok 
önemlidir. 

Nihayet, bizim oraya geç ulaşmamız, oraya sıcak ilgi göstermeme meselesi değildir. Ora
ya, pazartesi sabahından itibaren sıcak ilgi gösterdik ve çığ olayıyla ilgili bilgi geldiği andan 
itibaren durumu izledik. Bilgiler geldikçe de üzüntümüz arttı; çünkü, olayın büyüklüğünü öğ
renebildik; Ondan sonra da, Hükümetimizin, vatandaşlarımızın yanında olduğunu göstermek 
üzere de bizzat o köyümüze gittik; bu da son derece doğaldır. Herhangi bir gecikme de söz 
konusu değildir. Vatandaşlarımızın memnuniyetlerinde de bunu gördük; ki, kendilerinin acıla
rını Hükümetin paylaştığını onlar da orada kabul ettiler, gördüler ve memnuniyetlerini izhar 
ettiler. 

Maddî olarak yapılabilicek her şeyi yapacağız, bundan hiç kuşkunuz olmasın değerli ar
kadaşım. Diğer köylerimizde de bunu yaptık. Bizim insanlarımızdır, bizim sevgili vatandaşla
rımızdır; dolayısıyla, Üzüntümüz hakikaten büyük; çünkü, büyük bir faciadır. Daha ufak atla-
tılabilirdi; ama, tam sel yatağının ağzında olan evlerdir çığ altında kalanlar. Nitekim, oradaki 
85 evin 60'ı çığ altında kaldığına göre, yanda bulunan 25 ev ayakta, onlara bir şey olmamış. 

Yaraları sarmaya devam edecek arkadaşlarımız; orada her türlü tertibat alında. Dileğimiz, 
bir daha böyle afetlerle karşrkarşıya kalmayalım; bunlar olacaksa da, can kaybına neden ol
masın. Yapılabilecek; elden gelen başka bir şey yok; ama, Valiye ve Belediye, Başkanına, Sayın 
Başbakanımızın ve Sayın Başbakan Yardımcımızın başsağlığı mesajları ve yaralılar için geçmiş 
olsun mesajları hemen telefonla ulaştırılmıştır; onu, oraya giden arkadaşlarımızın bilmesi ge
rekiyordu; belki bir unutkanlık eseri, kendilerine söylenmemiş olabilir. 

Benim bu konuda söyleyeceklerim bunlar. Gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Devlet, 
bütün olanaklarıyla, her zaman olduğu gibi, bu afetlerde zarar gören vatandaşlarımızın yara
larını sarmaya devam ediyor, devam edecek; ama, dileğimiz, bu durumlara umalım düşmeye
lim, böyle acılar yaşamayalım. 
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Tekrar, bu köyümüzde hayatlarını kaybeden bütün yurttaşlarımıza Tanrı'dan rahmet dili
yorum, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum; siz değerli 
milletvekillerine saygılar ve sevgiler sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Bağımsız milletvekillerine düşen, Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonla

rında Ver, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda 2'şer üyelik için aday olmak.isteyen ba
ğımsız milletvekillerinin Başkanlığa yapacakları başvurulara ilişkin Başkanlık duyurusu. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bağımsız sayın milletvekillerine, Dilekçe Komisyonu ile 
İnsan Haklarını İnceleme komisyonunda birer üyelik, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyo
nunda da 2 üyelik düşmektedir. Bu üyelikler için aday olmak isteyen bağımsız sayın milletve
killerinin, yazılı olarak Başkanlığa müracaat etmelerini rica ediyorum.. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. —Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Cumhurbaşkanı Tiırgut özal'ın dönüşü

ne kadar, Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekâlet edeceğine 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/797) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk - Amerikan Dostluk Derneğinin Yıllık Genel Kurulunun açılış toplantısına katılmak, 

çeşitli temaslarda bulunmak ve bazı Amerikan Üniversitelerinde konferanslar vermek üzere, 
26 Ocak 1993 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerini ziyaret edeceğimden, dönüşüme kadar 
Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk vekâlet edecektir. 

Bilgilerinize sunarım. 
Turgut Özal 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Almanya'ya gidecek olan Tltrizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar, Tli-
rizm Bakanlığına, Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'in vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/798) • 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Düsseldorf Yatçılık Fuarına katılmak üzere, 21 Ocak 1993 tarihinde Almanya'ya gidecek olan 
Turizm Bakanı Abdulkadir Ateş'in dönüşüne kadar; Turizm Bakanlığına, Kültür Bakanı D. 
Fikri Sağlar'ın vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

• ' . ' Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Kuveyt, Suudî Arabistan, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliklerine gidecek olan 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Necmettin Cevheri'nin dönüşüne kadar, Tarım ve Köy işleri Bakan
lığına, Orman Bakanı Vefa Tanır'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/799) 
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BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

24 Ocak 1993 tarihinden itibaren resmî görüşmelerde bulunmak üzere, Kuveyt, Suudî Ara
bistan, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirliklerine gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı 
Necmettin Cevherinin dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanılğına, Orman Bakanı Vefa 
Tanır'ın vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin tekilfi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bil
gilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Mısır Arap Cumhuriyetine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Ersin Fa-
ralyalı'nın dönüşüne kadar, Enerji ve TUbiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Orhan Ki-
lercioğlu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/800) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Enerji alanında işbirliği konusunda görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Ocak 1993 tarihin
de Mısır Arap Cumhuriyetine gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'-
nın dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Orhan Kilercioğ-
lu'nun vekâlet etmesinin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Âkın Gönen'in dönüşüne 

kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/801) 

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

Türk - Amerikan Dostluk Konseyinin Yıllık Genel kurul Toplantısına katılmak üzere, 26 
Ocak 1993 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı Akın Gönen'in 
dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Şerif Ercan'ın vekâlet etmesinin, Başba
kan Vekilinin teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
6. — İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dönüşüne kadar, Devlet Ba

kanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/802) ' 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

EFTA ile gümrük indirimi konusunda görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Ocak 1993 tari
hinde İsviçre'ye gidecek olan Devlet Bakanı Tansu Çiller'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı M. Ali Yılmaz'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Turgut Özal 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1, — Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığının 1991 Malî Yılı Kesinhesabı-

na İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/8) (S. 
Sayısı : 216) (l)1 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun 216 sıra 
sayılı raporu vardır; okutup bilgilerinize sunacağını. 

Rapor daha önce dağıtıldığı için, sadece sonuç kısmını okutacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu : 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Büyük Millet: Meclisi ve Sayıştay Başkanlığı 1991 Malî Yılı Kesin Hesaplarını ihti

va eden bu cetvel içindekiler incelenerek kayıt defterine uygun olduğu anlaşılmış olup, İçtüzü
ğümüzün 156 ncı maddesi gereğince Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ahmet Neidim 
(Sakarya) 

Başkan ve Komisyon Üyeleri 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI ÖNERGELERİ 
1. — Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 30 arkadaşının, son Irak Bunalımında, Anayasayı 

İhlal Ederek Türkiye'yi Savaş Taraf Haline Getirdikleri ve Gerçekleri T.B.M.M. ve Kamuoyun
dan Gizledikleri İddiasıyla, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkın
da gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/14) 

BAŞKAN — Üç adet gensoru önergesi vardır; önergeler bastırılıp, üyelere dağıtılmıştır. 
Gensoru önergelerini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ekli gerekçemizde de belirtilen sebeplerle, Irak'ta cereyan eden son olaylardaki tutum ve 

davranışlarından dolayı Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri hakkında 
Anayasanın 99 ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

21. .'1 . 1993 
Kâmran İnan 1. Safa Giray ı 

Bitlis İstanbul 
Mahmut Oltan Sungurlu Yusuf Pamuk 

Gümüşhane ı İstanbul 
Mustafa Balcılar Yavuz Köymen 

Eskişehir Giresun 
Burhan Kara Mehmet Gedik 

Giresun Bursa 

(1) 216 S. Sayilı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Yücel Seçkiner 
Ankara 

Sadi Pehlivanoğlu 
Ordu 

Kadir Ramazan Coşkun 
istanbul 

Elaattin Elmas 
istanbul 

Hüseyin Özalp 
Samsun 

Nevşat özer 
Muğla 

Temel Gündoğdu 
istanbul 

H. Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 
Nabi Poyraz 

Ordu 
İlker Tuncay 

Çankırı 
Mahmut Orhon 

Yozgat 

Gerekçe 
27 Aralık 1992 tarihinde başlayan ve genişleyerek tırmanan Irak bunalımında Hükümet, 

Anayasayı ihlal ederek Türkiye'yi savaşa taraf haline getirmekten ve gerçekleri TBMM ve ka
muoyundan gizlemekten sorumludur. Hükümet, İncirlik üssünden kalkan müttefik uçakları, 
36 ncı paralelin altına da geçerek, Kuzey Irak'ı bombalamasını, dış kaynakların açıklama ve 
haber bültenlerine rağmen, Türk kamuoyundan gizlemiş, hakikat dışı beyanlarda bulunmuş
tur. Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Başbakan Vekili olarak, 19 Ocak 1993 Salı 
günü TBMM önünde yaptığı gündem dışı açıklamada da gerçekleri tevile çalışmış, İncirlik Ha
vaalanının Müttefik Hava kuvvetlerince Irak'a karşı kullanıldığını inkâra tevessül etmiştir. Bir 
savaş halinde, taraflardan birine havaalanı veya sahası kolaylığını tanımak savaşa taraf olma 
anlamına gelir. 

TBMM'nin Çekiç Güç'Ie ilgili olarak Hükümete tanıdığı izin insanî çerçeve ile sınırlıdır. 
Kuzey Irak'ta kurulan güvenlik bölgelerine yerleştirilmiş Irak vatandaşlarının, herhangi bir te
cavüze karşı korunmaları bahis konusudur. Böyle bir tecavüz meydana gelmediği halde, bu kuv
vete mensup uçakların Irak'taki hedefleri bombalaması yetki aşması ve Türkiye'nin iradesi dı
şında savaşa taraf haline getirilmesi demek olmaktadır. 1991 Körfez Savaşı ile bugünkü durumu 

Seyit Eyyüpoğlu 
Şanlıurfa 

Mehmet Çevik 
Ankara 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

Abbas Inceayan 
Bolu 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Süha Tanık 
İzmir 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Mustafa Kılıçaslan 
Sakarya 

Yusuf Namoğlu 
İstanbul 

Lutfullah Kayalar 
Yozgat 
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birbirine karıştırmamalıdır. Körfez Savaşı, işgale uğrayan Kuveyt'in kurtarılması için Birleş
miş Milletler Kararı ve Koalisyona mensup 29 memleket tarafından başarı ile gerçekleştirilmiş
tir. Irak'ın yeni bir tecavüzü olmamıştır. 36 inci paralelin üstü ile 32 nci paralelin altındaki 
hava sahasının kapatılmasına dair Birleşmiş*Milletler Güvenlik Konseyinin bir kararı yoktur. 
Kapatma ve ihlal halinde kuvvete başvurma karart, tek taraflı olarak, 3 müttefik devlet tara
fından alınmıştır. Hukukî temelden yoksundur. Irak'a karşı havadan yapılan son tecavüzler 
bu üç devlet tarafından yürütülmüş, Türkiye, 29'dan üçe inen bu Koalisyonun 4 üncü üyesi 
haline getirilmiştir. Bu konuda TBMM'den yetki alınmamış, Anayasa ihlal edilmiştir. Türki
ye'nin Irak Milleti ve Ortadoğu memleketleri ile ilişkilerine ağır bir darbe indirilmiştir. Siyasî 
ve cezaî sorumluluk bahis konusudur. Bu vahim olayın Hükümetçe küçümsenmesi ve gerçek
lerin gizlenmesi güven bunalımına yol açmıştır. Türk Milleti, Hükümete inanmamakta, millî 
menfaatlarının gereği gibi korunduğundan şüpheye düşmüş bulunmaktadır. Bunu geçiştirmek 
mümkün değildir. Buna karşı Anayasamızın ilişkili hükümlerini harekete geçirmemek, sorum
luluğa iştirak demek olur. Bu düşünce ile Anavatan Partisi, Hükümet hakkında gensoru öner
gesi vermiş ve TBMM'nin duruma el koyması ihtiyacını hissetmiştir. 

2. — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grupbaşkanvekili ve Ankara Milletvekili H. 
Uluç Gürkan'm, Müttefik Ülkelerin Kuzey Irak'a Yaptığı Müdahalede İncirlik Üssünün Kulla
nılmasına Göz Yumarak Anayasaya Aykırı Hareket Ettikleri iddiasıyla, Başbakan Süleyman 
Demire! ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/15) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İncirlik üssünde konuşlandırılan Çekiç Güç'e bağlı uçaklar Irak'ın bombalanmasında kul
lanılmaktadır. 

Bu olayda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ne yazık ki, yalnızca seyirci konumundadır. 
İnisiyatif, tümüyle yabancı ülkelerin elindedir. 

Türkiye'de konuşlandırılan yabancı güçlerin bir başka ülkeye tecavüzleri, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasına ve Türk Ceza Kanununa aykırıdır. 

Hükümet buna rağmen olaya göz yummakta ve kayıtsız kalmaktadır. 
Bu nedenle, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında ekte sun

duğumuz gerekçe uyarınca Anayasanın 99 ve İçtüzüğün 107 nci maddesi uyarınca gensoru açıl
masına ilişkin önergemizi sunuyor ve gereğini saygıyla arz ediyorum. 

21.1.1993 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 

Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili 
Uluç Gürkan 

Gerekçe 
Türkiye'nin İncirlik Üssünden havalanan ABD, ingiltere ve Fransa savaş uçakları, bir sü

redir Irak'ın kuzeyindeki hedefleri bombalamaktadır. 
Bu bombardıman, ABD Hükümetinin sözcüleri tarafından, "saldırı ve "savunma amaçlı 

saldırı" olarak tanımlanmaktadır. Dünya ve ABD basını da, Incirlik'ten kalkan müttefik uçak
larının askerî hedeflere "saldırarak" onları tahrip ettiğini; bazı hedeflerin 36 nci paralelin ku
zeyinde bile olmadığını haber vermektedir. 
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Bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşen ve bütün dünya başkentlerinde ve basınında 
da ortak bir tanımı, "saldırı" tanımını taşıyan bu operasyonu ve bombardımanı, Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti, sürekli olarak "meşru müdafaa" diye nitelemektedir. Hükümetin bu kay
gısı öylesine büyüktür ki, ABD Hükümetinden, ABD basınından ve televizyonlarından daha 
fazla bir hassasiyetle, saldırıların "meşru müdafaa" olduğunu herkese kanıtlamak için tek ba
şına ve cansiperane uğraşmaktadır. 

DYP - SHP Hükümeti, bu kaygısında haklıdır. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
ve Türkiye'nin yasaları önünde, Hükümet, suçlu durumuna düşmüştür : 

a) Müttefik uçaklarının İncirlik Hava Üssünde konuşlandırılmasının ve Kuzey Irak'a mü
dahalesinin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin buna izin vermesinin yasal dayanağı, TBMM'nin 
26.12.1992 tarihli ve 206 sayılı "Çekiç Güç'ün süresini uzatma kararıdır." 

Ne var ki bu karar, kendi geçerlik koşullarını Iraklı Kürtleri korumak ve onlara insanî açı
dan yardım sağlamakla sınırlamıştır, Yani, TBMM'nin kararı, hiçbir şekilde, bir bombardı
man ve saldırı operasyonuna cevaz vermemektedir; Hükümeti, böyle bir izni vermeye, Türki
ye'nin topraklarını bu şekilde kullandırtmaya Hükümeti yetkili kılmamaktadır. (Nitekim, iki 
yıl önceki Irak savaşında Türkiye'nin incirlik Üssünün kullanılabilmesi için, TBMM, zamanın 
hükümetine özel bir yetki vermiştir. Bu yetkinin ise süresi dolmuş ve geçerliği bitmiştir.) 

Dolayısıyla, Hükümet, son saldırı operasyonunun tncirlik'ten hareketle gerçekleşmesi kar
şısında gözlerini yummuş olmasına, ağır sorumluluğuna,'görev suiistimaline "meşruiyet" gö
rüntüsü verilmek için, sürekli olarak gerçeği saptırmaktadır; saldırıya ve bombardımana bir
likte katılan 50 uçağın, 20 uçağın dünyaca saptanmış saldırısını, "meşru müdafaa" mazereti
ne .bağlamaya çalışmaktadır. 

B) Böyle bir saldın operasyonuna DYP - SHP Hükümetinin izin vermesi, Anayasa gere
ği, ancak TBMM'nin açık ve seçik şekilde bu kararı almış olmasına bağlıdır. Nedenlerini, he
deflerini belirterek... Aksi halde, yani hükümetin bugün yaptığı şekilde, olay, Türkiye'nin ege
menlik haklarının ihlalidir; bu ihlalin, Hükümetin kendinde bulunmayan bir yetkiye dayana
rak Türkiye'nin topraklarını yabancı güçlere kullandırtmasıdır. 

Bu nedenlerle, Başbakan Süleyman Demirel ve Bakanlar kurulu hakkında, gensoru öner
gesi hazırlanması gereği doğmuştur. 

3. — Refah Partisi Grubu Adına Grupbaşkanvekili ve Malatya Milletvekili Oğuzhan Asil-
türk'ün, TBMM Kararına Aykırı bir Şekilde Çekiç Güç'e Mensup Uçakların Irak'ı Bombala
malarına Göz Yumarak Millî Menfaatlerimize Zarar Verdikleri İddiasıyla, Başbakan Süleyman 
Demirel ve Bakanlar Kurulu Üyeleri Hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (U/16) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

13 Ocak 1993 günü İncirlik Üssünden kalkan Çekiç Güç'e mensup uçaklar, komşu bir kardeş 
ülke olan Irak'ı bombalamışlardır. 

Bilindiği gibi, 24.12.1992 tarihinde Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili ka
rarda, bu gücün görevi; / 

"Toplu göç hareketlerinin tekrarına yol açabilecek gelişmeleri, Irak'ın toprak bütünlüğü
nü koruyarak caydırmak", 

"Gerekirse bu gelişmelere mani olmak", 
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"Kuzey Irak'ta bölge halkının insanî ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için BM bağlı kuru
luşlarınca yürütülen faaliyetlerin güvenlik içinde devamını sağlamak" amacıyla uzatılmıştır. 

Halbuki bu yabancı güç, TBMM'nin kararına aykırı olarak, gerek Incirlik'teki Üs Komu
tanı, ABD'li subayın Türkiye'de gerekse ABD Başkanının basın sözcüsünün Washington'da 
yaptığı açıklamalarda, Irak'ta muhtelif yerlerde ve bu arada Musul'u ve Musul'daki uçaksavar 
bataryalarını bombaladıklarını itiraf etmişlerdir. 

Bu askerî harekât, TBMM'nin aldığı karara tamamen aykırıdır. 
Hal böyleyken, Hükümet, hem halkı, hem TBMM'ni gerçek dışı konuşmalarla yanıltma

ya çalışmakta ve bu saldırının BM kararına uygun olduğunu iddia ederek bu yabancı silahlı 
gücün savunmasını yapmaktadır. BM, Irak'ın 36 inci paralelin kuzeyi ile 32 nci paralelin güne
yinde uçak uçurmasını yasaklayan hiç bir karar almamıştır. Nitekim BM Hukuk Dairesi, Irak'taki 
uçuşa yasak bölge uygulamasının hukukî bağlayıcılığı olmadığını açıklamıştır. 

Bu karar, BM dışında 3 işgalci gücün, ABD, İngiltere ve Fransa'nın aldığı tek yönlü ve 
Irak'ı bölmeye yönelik bir karardır. 

Ayrıca Hükümet bu saldırıyı'"nefis müdafaası" olarak nitelendirmektedir. Bağımsız bir 
ülkenin topraklarına^ füze taşıyan savaş uçaklarıyla girip o ülkenin savunma gücünü tahrip 
etmeyi "meşru nefis müdafaası" şeklinde takdim etmek suretiyle Meclise ve millete gerçek dışı 
beyanda bulunmak ve böylece Meclisi ve milleti aldatmaya tevessül etmektedir. 

ABD'nin koalisyon ortakları diye ifade edilen İngiltere ve Fransa dahi bu son saldırıdan 
rahatsız olduğunu resmî ağızlardan açıklama ihtiyacını duyarken, Rusya ABD'ye nota vermek 
mecburiyetini duyar ve pek çok batılı ülke bu tecavüzü kınarken, Demirel - İnönü Hükümeti 
Amerika'nın tek sadık ortağı rolünü feragatle üstlenmekte ve Türkiye'yi ABD menfaatları uğ
runa bir savaşa sokmaktadır. 

Bu tutum, bizim Irak'la devamlılık arz eden münasebetlerimizi zedelemekte, sadece Irak'la 
değil, diğer Müslüman ülkelerle Türkiye arasında da kalıcı bir düşmanlık doğurmaktadır. 

Hükümetin, Çekiç Güç uçaklarının İncirlik'ten kalkarak Irak'ı bombalamalarına müsaa
de etmesi, Türkiye'ye aynıyla mukabele yapılmasını istemeleri demektir. Bu ise, Meclisten izin 
alınmadan Türkiye'yi harbe sokmaktır. Buna yetkileri yoktur. Suç işlemişlerdir. 

Zira, BM bir savaşın tarafı olmayı, "bir ülkenin savaşan taraflardan birinin savaş uçakla
rına", "hava meydanlarını" veya "hava sahasını kullandırması" şeklinde tanımlamaktadır. 

Sayın Başbakan Yardımcısı, Körfez savaşı sırasında o günkü ANAP iktidarını eleştirme
nin de ötesinde tehdit ederek "Yüce Divanı hatırlatırım" demişti. 

Irak'a aynıyla mukabele etme imkânını vermek suretiyle bu Hükümet, başta İncirlik ol
mak üzere havaalanlarımızı ve askerî tesislerimizi bir saldırının hedefi haline getirmiştir. 

Böyle bir Hükümetin işbaşında kalması, millî menfaatlarımızın daha çok zedelenmesine, 
Türkiye'nin başkalarının menfaati için tehlikeye atılmasına sebep olacaktır. 

Bu İktidar, gerçek dışı konuşmalarıyla, vatandaşın, devlet adamlarına güvenini zedele
mektedir. 

Bosna-Hersek'teki katliam ve ırza tecavüzlere seyirci kalan; Ermenistan'a buğday yardımı 
yapan, elektrik vermek için anlaşma imzalayan; Kıbrıs'ta, Denktaş'ı yalnız bırakarak taviz ver
meye zorlayan; Muavenet muhribimizi vuranların koruyuculuğunu yapan; Çekiç Güç'ün süre
sini uzatarak, bu gücün Türkiye aleyhindeki faaliyetlerini peşinen onaylayan bu İktidarın gö
revini millî menfaatlarımıza yaraşır şekilde yürütme imkânı kalmamıştır. 
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Anayasanın 99, İçtüzüğün 107 nci maddesi gereğince hükümete gensoru açılmasını arz 
ve talep ediyorum. 

RP Grubu Adına 
Oğuzhan Asütürk 

Grup Başkanvekili ve 
Malatya Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Gensoru önergelerinin görüşme gününe dair Danışma Kurulunun önerisi biraz sonra oy

larınıza sunulacaktır. 

4. — Antalya Milletvekili Deniz Bay kal ve 9 Arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetini ve geç
mişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/86) 

BAŞKAN — tki adet Meclis araştırması önergesi vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 günü alçakça bir suikaste kurban gitti. 
Türk basınının araştırmacı gazetecilik dalında önde gelen bir değeri olan demokrasinin 

laik cumhuriyetinin inançlı ve kararlı bir savunucusu olan Uğur Mumcu'nun kaybı, kamuoyu
nu derinden sarstı. Yaklaşık bir yıllık aradan sonra terörün yeniden kamuoyunda büyük yankı 

, uyandıracak kişilere yönelmesi, bir dizi soruyu da beraberinde getirmektedir. 
Acaba, Uğur Mumcu'yu kim ya da kimler öldürebilir? Toplumun tamamına yakın bölü

münce nefretle karşılanan bu alçakça suikaste niçin yönelinir? 
Uğur Mumcu sevilen ve sayılan bir gazeteciydi. Hemen her kesimi ilgilendiren araştırma

larıyla tanınıyordu. Silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili dosyaları; Rabıta dosyası, şeriat 
diktası heveslilerine, PKK terörüne ve yolsuzluklara karşı ödünsüz yazıları dikkatle izleniyordu. 

Bunların, Uğur Mumcu'ya karşı kimi çevrelerin, özellikle de teröre kaynaklık eden bütün 
gizli odakların husumetini doğurduğu açıktır. Uğur Mumcu'ya karşı husumet "terör cephesi" 
ya da "terör bataklığı" olarak tanımlanabilir. 

Bu bakımdan olay işte bu terör bataklığının, şu ya da bu kesiminin ya da bütününün Uğur 
Mumcu ile hesaplaşması niteliğindedir. 

Terör bataklığının bugüne kadar kıydığı canlar konusunda ne yazık ki yeterince aydınla
nabilmiş değiliz. Suçlular, ne kişi olarak ne de örgüt bağlantıları anlamında yakalanıp adalete 
teslim edilememişlerdir. Az sayıdaki yakalananların ise cezaevlerinden kaçışları önlenememiştir. 

Bu durum, terörün ülkemizde hak ettiği cezayı görmesini önlemekte, dolayısıyla hukuk 
devleti düzenimizinin teröre karşı caydırıcı bir işlem görmesini imkânsızlaştırmaktadır. 

Yapıyı değiştirmek, teröre karşı caydırıcı bir hukuk devleti olgusunu kökleştirmek; Uğur 
Mumcu ve geçmişteki benzeri cinayetleri, etrafındaki terör örgütüyle birlikte dikkatle ele al
mayı gerektirir. • 

Devletin yetkili mercileri, bunu, hiç kuşku yok ki yapmakta, yapmaya çalışmaktadır. An
cak, Uğur Mumcu cinayeti de açıkça gözler önüne sermiştir ki, bu konu alçakça işlenen cina
yetlerin etrafındaki terör örgütünün yırtılması için Türkiye Büyük Millet Meclisine görev düş
mektedir. 
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f Ne Uğur Mumcu cinayeti ne önceki benzerî cinayetler, basit, sıradan emniyet ya da adliye 
olayları olarak ele alınamazlar. 

Bu cinayetleri aydınlatmak, amacını ortaya çıkartmak için herkesi, seferber olmaya, ulu
sal bir sorun olarak ele almaya, failleri ve amacı bulununcaya kadar, gündemde tutmaya çağı
rıyoruz. 

Bunun gereği olarak, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. 

Deniz Baykal Haydar Oymak 
Antalya Amasya 

Coşkun Gökalp Hasan Akyol 
Kırşehir Bartın 

Uluç Gürkan Mehmet Sevigen 
Ankara • İstanbul 

Fuat Çay Zeki Nacitarhan 
Hatay Kars 

Atilla Hun % Kemal Tabak 
Kars Adıyaman 

BAŞKAN — önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
susundaki öngörüşme, sırasında yapılacaktır. 

, 5. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 19 Arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetini ve Gü
neydoğu Anadoludaki faili meçhul diğer cinayetleri açıklığa kavuşturmak, emniyet güçlerine 
yardımcı olmak ve olayların nedenlerini ortaya koymak amacıyla, Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/87) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Son günlerde meydana gelen faili meçhul cinayetlere maalesef bir yenisi daha eklenmiş 
olup, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu çirkin bir suikast sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Ay
rıca Güneydoğu Anadolu Bölgemizde her gün sayıları 5-10'u bulan faili meçhul cinayetler iş
lenmektedir. Bütün bu gelişmeler göz önünde bulundurularak, emniyet güçlerine yardımcı ol
mak ve olayların açıklığa kavuşturulması bakımından, Anayasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Yüksel Yalova İlhan Kaya 
Aydın İzmir 

Şerif Bedirhanoğlu ' Fahrettin Kurt 
Van Trabzon 

Sabri Öztürk Temel Gündoğdu 
İstanbul İstanbul 

Yusuf Namoğlu Yaşar Eryılmaz 
İstanbul Ağrı 

LutfuIIah Kayalar Rüştü Kâzım Yücelen 
Yozgat İçel 
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Ali Er Elaattin Elmas 
tçel . İstanbul 

İsmail Safa Giray Ekrem Pakdemirli 
İstanbul Manisa 

Emin Kul Mustafa Ateş Amiklioğlu 
İstanbul Çorum 

Mustafa Kılıçaslan Halil İbrahim özsoy 
Sakarya Afyon 

Faruk Saydam Süleyman Hatinoğlu 
Manisa Artvin 

Gerekçe 
Hukuk düzeninin en yüksek noktasında, en yüksek değer olarak insan hayatı vardır. Ana

yasalar, insanın hür şahsiyetini ve onun haysiyetini, en yüksek hukukî kıymet olarak saymak
tadırlar. Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin birlik ve beraberliğine yönelik saldırı
lar son günlerde değişik bir boyut alarak faili meçhul cinayetlere dönüşmüştür. 

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu elim bir suikast sonucu kaybederken, Güneydoğu Ana-
dolu Bölgemizde her gün sayıları 10'u bulan insanımız, kimliği belirlenemeyen katillerce haya
tını kaybetmektedir. 

Her vesileyle terör ve cinayetlerin üstesinden geldiğini, bu konuda büyük mesafeler aldığı
nı iddia eden Hükümet yetkilileri, söz konusu cinayetleri olağan bir hadise gibi değerlendir
mekten öteye bir şey yapmamaktadırlar. 

Hiçbir dönemde toplum olarak iktidarı ve muhalefeti ile terör ve cinayetler karşısında, 
böylesine tek vücut, emniyet güçlerinin ve devletin yanında olunmamıştır. Buna rağmen bir
çok masum insanımız, suikast ve cinayetlere kurban gitmektedir. 

Bütün bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak, emniyet güçlerine yardımcı olmak ve olay
ların nedenlerini ortaya koymak amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri gereğince bir Meclis araştırması açılması gereği uygun görülmüştür. 

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

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
7. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Japonya Parlamenlolararası Dostluk Grubu 

kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/803) 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup oy

larınıza sunacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

TBMM Başkanlık Divanının 18.12.1992 tarih ve 42 sayılı Kararıyla, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde Japonya ile Dostluk Grubu kurulması yararlı görülmüştür. 
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TBMM'njn Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 4 üncü mad
desi uyarınca karşılıklılık esasına dayanan Türkiye-Japonya Parlamentolararası Dostluk Gru
bunun kurulması Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. ' ' • 

8. — (9/11) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun 
görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/804) 

BAŞKAN — (9/11) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun çalışma süresinin uzatılmasına dair tezkereleri vardır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Haksız ve keyfî işlemleriyle devleti zarara uğrattığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu

nun 240 mcı ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın hakkında 
Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca kurulması kabul edilen Soruşturma Komisyonumuz; 
soruşturmasını ilk iki aylık çalışma süresi içinde tamamlayamamış bulunduğundan, soruştur
masını bitirebilmesi amacıyla 28.1.1993 tarihinden geçerli olmak üzere Genel kuruldan iki ay
lık yeni bir çalışma süresi verilmesi için talepte bulunulmasına, 26.1.1993 tarihli 5 inci Birleşi
minde karar verilmiştir. 

Karar gereğince; Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca, Komisyonumuza 28.1.1993 tari-
hindengeçerli olmak üzere iki aylık yeni bir çalışma süresi verilmesi için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. . , v • 
Selahattin Karademir 

Kahramanmaraş 
Komisyon Başkanı 

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

9. —Başbakan Süleyman Demirel'in, Kuveyt, Suudî Arabistan, Katar, Bahreyn ve Birle
şik Arap Emirliklerine yapacağı resmî ziyarete Elazığ Milletvekili Ali Rıza Septioglu'nun da 
katılmasının uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/805) 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere bir heyetle birlikte 24-29 Ocak 1993 tarihleri arasında Körfez 

İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerden Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap 
emirliklerine yapacağım resmî ziyarete, Elazığ Milletvekili Ali Rıza Septioglu'nun da katılması 
uygun görülmüştür. , 

. Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. ' 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
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BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

VI. — ÖNERİLER 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
1. — (9/11) esas numaralı Meclis soruşturması önergesi üzerinde, Sanayi ve Ticaret eski 

Bakanı Cahit Aral'a verilecek söz süresine; (U/14), (U/15) ve (U/16) esas numaralı gensoru 
önergelerinin gündemdeki yeri ve görüşme günü ile 2.2.1993 Salı günkü çalışma süresine iliş
kin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerileri vardır; okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. 
Danışma Kurulu önerisi 

25.1.1993 
Danışma Kurulunca aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun onayına sunulması uygun görül

müştür. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Güneş Müftüoğlu Mustafa Kalemli 
DYP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

Ercan Karakaş Oğuzhan Asiltürk 
SHP Grubu Başkanveki RP Grubu Başkanvekili 

Uluç Gürkan 
CHP Grubu Başkanvekili 

öneriler : 
1. 26.1.1993 Salı günü görüşmeleri yapılacak olan (9/13) Esas Numaralı Meclis Soruş

turması önergesi üzerinde, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Cahit Aral'a savunma sadedinde ve
rilecek söz süresinin 20 dakika olması önerilmişir. 

2. 25.1.1993 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan, bastırılıp dağıtılan ve okunmuş bulu
nan (11/14), (U/15) ve (11/16) Esas Numaralı Gensoru önergelerinin, gündemin, "özel Gün
demde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması; Anayasanın 99 uncu maddesi gereğince günde
me alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 2.2.1993 Salı günkü Birleşi
minde ve birlikte yapılması, 19.1.1993 tarihli 56 ncı Birleşimde alınan karar gereğince, 2.2.1993 
Salı günü görüşülecek olan (10/38), (10/43), (10/44) ve (10/46) Esas Numaralı Meclis araştır
ması önergelerinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması öne
rilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi önerileri ayrı ayrı tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 
1. 26.1.1993 Salı günü görüşmeleri yapılacak olan (9/13) Esas Numaralı Meclis soruş

turması önergesi üzerinde, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Cahit Aral'a savunma sadedinde ve
rilecek söz süresinin 20 dakika olması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Bu öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. 25.1.1993 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan, bastırılıp dağıtılan ve okunmuş bulu
nan (11/14), (11/15) ve (11/16) Esas Numaralı Gensoru önergelerinin gündemin, "özel Gün-
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demde Yer Alacak İşler" kısmında yer alması; anayasanın 99 uncu maddesi gereğince günde
me alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 2.2.1993 Salı günkü Birleşi
minde ve birlikte yapılması; 19.1.1993 tarihti 56 ncı Birleşimde alınan karar gereğince 2.2.1993 
Sah günü görüşülecek olan (10/38), (10/43), (10/44) ve (10/46) Esas Numaralı Meclis araştır
ması önergelerinin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılması öne
rilmiştir. 

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

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz : 

VII. — SEÇİMLER ' 
1. — TBMM Başkanlık Divanında açık bulunan kâtip üyelik için seçim 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında açık bulunan ve Doğru 

Yol Partisi Grubuna düşen bir kâtip üyelik için Doğru Yol Partisi Grubunca tzmir Milletvekili 
Sayın Işılay Saygın aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin, "özel Gündemde Yer Alacak tşler" kısmına geçiyoruz. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 44 arkadaşının, Çernobil faciası ile ortaya çı

kan radyoaktif kirlenme konusunda kamuoyunu yanıltıcı fiil ve beyanlarda bulunarak toplu
mun genel sağlığını tehlikeye attığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunun 240 inci ve ilgili mad
delerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Cahit Aral hakkında Meclis soruş
turması açılmasına ilişkin önergesi (9/13) 

BAŞKAN — Genel Kurulun, 12.1.1993 tarihli 53 üncü Birleşiminde alınan karar gereğin
ce; 1 inci sıradaki, Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 44 arkadaşının, Çernobil faciası ile 
ortaya çıkan radyoaktif kirlenme konusunda kamuoyunu yanıltıcı fiil ve beyanlarda buluna
rak toplumun genel sağlığını tehlikeye attığı ve bu uyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci 
ve ilgili maddelerine uyduğu iddiasıyla Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Cahit Aral hakkında Ana
yasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesinin gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

Bu görüşmede, sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibine veya onun göstereceği bir 
diğer imza sahibine; şahısları adına iki üyeye ve son olarak da, hakkında soruşturma istenilmiş 
bulunan Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Cahit Aral'a söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, önerge sahibi ve şahıslar için 10 dakika, alınan karar gereğince, ilgili 
eski Bakan için 20 dakikadır. 

Meclis soruşturması önergesi, Genel Kurulun 12.1.1993 tarihli 53 üncü Birleşiminde okun
muş ve bastırılarak sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Meclis soruşturması önergesini tekrar okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ukrayna'nın Kiev kenti yakınlarındaki Çernobil Santralında 29 Nisan 1986 günü meyda
na gelen kazada; husule gelen nükleer sızıntı ve radyasyon bulutları, rüzgarın da etkisiyle baş
ta Karadeniz sahilleri olmak üzere Trakya ve diğer bölgelerde toprağa düşerek, deniz ve tarım 
alanlarına yayılmıştır, 
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O günlerde, dünyanın pek çok ülkesindeki bilim adamları, insanlığını bu yüzden maruz 
kaldığı geçmişteki kötü örnekleri de dikkate alarak; radyasonun insan sağlığı ve ekolojik den
ge üzerindeki ciddî olumsuz etkilerine işaretle radyasyondan 1 inci derecede etkilenen Türki
ye'nin bu konuda acil tedbirler almasını 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. Di
nine, 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 yermiştir. 

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. 

Bu gerçeğin ortaya çıkması üzerine Sayın Aral basın organlarında yayımlanan radyasyon 
kurbanı kanserli çocukların fotoğraflarından üzüntü duyduğunu ifade ederek; "Türk halkı için 
üzgünüm, radyasyon vardı, cihaz yoktu, bu bir felaketti" diyerek, açıkça kamuoyundan ve Türk 
halkından gerçekleri bile bile sakladığını, gizlediğini itiraf etmiştir. 

Anayasanın 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 nci 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 kirlen
meyi bile bile Türk halkından gizlemiş ve milleti aldatmıştır. Bunun neticesinde; ülkemizde 
toplum sağlığını ciddî şekilde tehdit eden ölümcül hastalıkların hızla yayılmasına, ayrıca eko
nomik açıdan çay ve fındık üreticisinin mağduriyetine sebebiyet verilmiştir. 

Açıklanan bu durum karşısında, kamuoyunu yanıltacak şekilde fiil ve beyanatlarla, bile 
bile toplumun genel sağlığını tehlikeye ve zarara maruz bırakan Sanayi ve Ticaret eski Bakanı 
Sayın Cahit Aral hakkında, TCK'nun 240 ve ilgili maddelerini ihlalden dolayı Anayasanın 100 
üncü maddesi uyarınca Meclis Soruşturması açılması için gereğinin yapılmasını saygı ile arz 
ederiz. 

Şevket Kazan 
(Kocaeli) 

ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bundan sonra da, Giresun Milletvekili Sayın Burhan 

Kara ve 49 arkadaşı tarafından verilen Meclis soruşturması önergesi görüşülecektir. Sırası gel
diğinde, süreyle ilgili oyunuza başvurulacaktır. Bu Meclis soruşturması önergesinin de görüşü
leceği hususunun şimdiden bilinmesinde yarar var; bilgilerinize sunuyorum. -
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önerge sahibine ilk sözü vereceğim. 
Sayın Şevket Kazan burada mı efendim?.. Yok. 
OĞUZHAN ASILTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, önerge sahibi olarak Trabzon Mil

letvekili Sayın Kemalettin Göktaş konuşacak. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, şart değil, iki sayın milletvekili konuşacak. 
BAŞKAN — Sayın Kemalettin Göktaş, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Çernobil fa
ciası nedeniyle Refah Partisi Grubunca Meclis Başkanlığına sunulan soruşturma önergesi üze
rinde şahsım adına görüşlerimi açıklamak üzere söz almış, huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 
Sözlerime başlarken hepinize saygılar sunuyorum. 

Çernobil Nükleer Santralında 26 Nisan 1986 yılında meydana gelen kazada, santraldan 
yayılan nükleer sızıntı, radyasyon bulutları birçok ülkeye yayılmıştır. Rusya, önce, olayı gizle
meye çalışmışsa da, İsveç'te yapılan ölçümlerle olay ortaya çıkmıştır. 

Bu arada, ülkemizde, başta Karadeniz sahilleri, Trakya ve diğer bölgelerde radyasyon bu
lutları toprağa düşerek, deniz ve tarım alanlarına yayılmıştır. Olay, bu bölgeler halkı üzerinde 
büyük, tedirginlik husule getirmiştir. 

Bu arada, dünyanın birçok ülkesindeki bilim adamları, insanlığın bu yüzden maruz kaldı
ğı geçmişteki kötü örnekleri de dikkate alarak, radyasyonun insan sağlığı ve ekolojik denge 
üzerindeki ciddî olumsuz etkilerine işaret ederek, radyasyondan birinci derecede etkilenen Türk
iye'nin acil tedbirler alması gerektiğini söylemişlerdir. 

Bütün dünya, Çernobil felaketinin dehşetiyle, ön tedbir babından, radyasyona maruz ka
lan ülkelerden her türlü yiyecek ve içecek ithalatını kesmişken, dönemin Sanayi ve Ticaret Ba
kanı, Türkiye Radyasyon Sağlığı ve Güvenlik Komitesi Başkanı Sayın Cahit Aral, bütün dene
tim cihazlarıyla Türkiye'nin tarandığını, endişe verici bir radyasyon tehlikesinin bulunmadığı
nı ifadeyle, bilim adamlarının tüm uyarı ve iddialarının aksine olarak, "Türkiye'de radyasyon 
tehlikesi yok." demiştir. Hatta, televizyonda halkın karşısına çıkarak, "Dinine imânına bağlı 
hiç kimse, Türkiye'de radyasyon var diyemez ve her türlü yiyeceği, balığı yiyebilirsiniz" demiş
tir ve hatta Sayın Bakan, çayda da bir tehlike olmadığını kanıtlamak için, çay içerken gazeteci
lere poz vermiştir. 

Zamanın Başbakanı da, "Az radyasyon vücuda faydalıdır; erkekliği bile güçlendirir" şek
linde gayri ciddî demeçler vererek, halkı, radyasyon olmadığına ikna etmeye çalışmıştır. En 
üst düzeydeki yetkililerin bu derece iddialı ve inandırıcı açıklamalarına güvenen halk da, yiye
cek ve içecekleri tüketmiştir. 

Ülkemizde en yetkili durumda bulunan şahısların bu şekildeki sorumsuzca beyanatları de
vam ederken, yabancı ülkelerde, mesela Almanya'da, coğrafî konum itibariyle kaza mahallin
den uzak olmasına rağmen, aynı radyasyon güvenlik kurulu halka şu önerilerde bulunmuş
tur : "İneklere bir süre taze yem vermeyin. Yüksek radyoaktiviten sütleri, depolanabilecek süt 
ürünlerine dönüştürün. Yapılardaki filtre sistemlerini mutlaka değiştirin, taşıma araçlarını te
mizleyin, çocukların oyun oynadığı parkların tamamında ölçüm yapın ve gerekli önlemi alın." 

Avrupa'nın diğer memleketlerinde de buna benzer tedbirlerin alındığını görüyoruz. Bu 
ülkeler, bilhassa, halkın yiyecekleri ve içeceklerinde insan sağlığına zarar verme ihtimali bulu
nan radyasyonun olup olmadığı konusunda fevkalade hassas davranmışlardır, gerekli öl-
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çümleri de yapmışlardır. Hatta, ithal edilen her türlü gıdada radyasyon olup olmadığını kont
rol ile, vatandaşlarına doğru ve sıhhatli bilgiler vermişlerdir. Nitekim, ülkemizde tehlike olma
dığı ilan edilirken, Suudi Arabistan, Almanya, Hollanda, Türkiye'den gıda maddesi alımlarını 

, durdurmuşlardır. Türkiye'den ithal edilen fındık ve çayları iade etmişler; ayrıca, bu yiyecek, 
içecekleri ölçümlere tabi tutarak, çayda, fındıkta, normalin çok üzerinde radyasyon bulundu
ğunu, o zamanın hükümetine bildirmişler ve resmen de ilan etmişlerdir. 

Dış ülkeler, Türkiye'yi müşahhas delil ve belgelerle ikaz ederken, içeride de Türk bilim 
adamları, gerçeğin, Hükümet yetkililerinin ifade ettikleri gibi olmadığını bilimsel veriler ışı
ğında, Türkiye'nin ciddî bir radyoaktif bulaşma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu, Hükümete, 
yetkililere ifade etmekten geri kalmamışlardır. 

Nitekim, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Profesörü -şu anda merhum- Adil Gedikoğ-
lu, radyasyon sonrası, patates, pancar, çay, fındık, lahana gibi Ürünler ve 200'ü aşkın çay ör
neği üzerinde yaptığı ölçümler sonucu, çoğunluğu 15 binle 20 bin bekerel olmak üzere, 40 bin 
bekereli aşan oranlarda radyoaktivite tespit etmiştir. Bu ürünlerde yüksek oranda radyoaktivi
te bulunduğunu gösteren raporunu, dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Cahit Aral'a, Türk
iye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Sayın Ahmet Yüksel özemre'ye ve diğer bilimsel kuruluş
lara taahhütlü olarak göndermiştir. Gönderdiği raporun fotokopisi de, o zamanın gazetelerin
de çıkmıştır; bunde de var, size takdim edebilirim. 

Dönemin Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Kemal Gürüz'le de görüşmek 
için uzun süre beklemiş; fakat kendisine, bu konuda susması için baskılar yapılmıştır. 

Adı geçen merhum profesör, aynı araştırmasını Amerika'ya göndermiş, orada bilimsel der
gilerde yayımlanan bu çalışması, ciddî ve başarılı bulunduğundan, kendisine 1 000 dolarlık 
telif ücreti ödenmiştir. Hatta, Bu Profesör, radyoaktif maddeleri araştırırken, radyoaktif bu
laşmaya maruz kalmış ve ne yazık ki, bu sebepten, geçen yıl kanser hastalığına yakalanarak 
hayatını kaybetmiştir. V 

Aynı tarihlerde Çekmece Nükleer Araştırma Merkezindeki çok hassas ölçüm aletleri, Çer-
nobil patlaması sonucu Karadeniz'e gönderilerek ölçümler yapılmış, buralardaki çaylar üze
rinde 30 bin bekerel oranında radyoaktivite ve vücut için fevkalade zararlı bulunan diğer bir 
radyoaktif element cesium-137'ye büyük oranda rastlanmasına rağmen, bu sonuçlar efkârı umu
miye açıklanmamıştır. 

Konu, zaman içinde unutulmuş ise de, 1990 yılında Türkiye'ye gelen Amerikalı Profesör 
Robert Petergeil, "Çernobil'in yol açtığı kanser vakalarına Türkiye'de rastlanacağını, lösemi, 
akciğer kanserleriyle, anormal doğumlar ve genetik bozukluklar görüleceğini" ifade ederek, 
dikkatleri çekmiştir. 

Gerçekten, Çernobil faciasından takriben yedi yıl sonra, 1993 Türkiyesinde, Çernobil fa
ciası, binlerce radyasyon kurbanı husule getirmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Göktaş, bir dakikanız kaldı. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) — Sayın Başkan, konu çok önemli. 
BAŞKAN — Süreye uyacağız... 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) — Uymaya gayret edeceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Çünkü, bir soruşturma önergesi daha var ve çalışma süremizi de açacağız; 

Arkadaşlarımız buna uyacak. 
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KEMALETTÎN GÖKTAŞ (Devamla) — Başta lösemi olmak üzere, kanser türlerinde ar
tışlar, ölü doğum, erken doğum ve sakat doğumlardaki artışlar ürkütücü boyutlara varmış, 
özellikle Karadeniz ve Trakya bölgelerindeki vatandaşlarda bu hastalıklar bir patlama noktası
na gelmiştir. Bilhassa, Karadeniz Tıp Fakültesinin hocaları, kürsü başkanları ve hastanelerin 
başhekimleri, havadan, sudan, balıktan radyasyon alındığı için, lösemi vakalarının yanı sıra, 
genel olarak tüm kanser türlerinde dört-beş katına varan artışlar olduğunu; Çernobil'e bağlı 
olarak 1992'nin ilk aylarından itibaren, kalın bağırsak, kemik ve lenf kanserlerinde bariz artış
lar olduğunu, ayrıca, yarım damaklı, yarım dudaklı doğumların, erken ve ölü doğmuların ve 
anomali doğumların sıkça görüldüğünü açıklamışlardır. 

Çeşitli basın organlarında bu tip haberlerin yazılması ve gerçeğin ortaya çıkması üzerine, 
Sayın eski Bakan Aral, radyasyon kurbanı çocukların fotoğraflarından üzüntü duyduğunu be
lirtmiş ve "Türk Halkı için üzgünüm; radyasyon vardı. Radyasyon bulutlarının geldiğini önce
den haber alıp, halkı o yönde yönlendirmemiz gerekirdi; ancak, Türkiye'de gerekli cihazlar 
yoktu. Bu bir felaketti. Türkiye'nin, Dünya Sağlık örgütünce yayımlanan raporda olaydan üç 
gün sonra radyasyon bulutunun etkisine girdiği raporları geldikçe, eyvah, felaket diyorduk; ancak, 
benim yapacak bir şeyim yoktu. Radyasyonla ilgili herkesin Türk Halkına özür borcu vardır" 
diyerekj açıkça, Türk kamuoyundan gerçekleri bile bile sakladığını ifade etmiştir. Hatta, 'rad
yasyonlu fındıkları Sovyetler Birliğine, olayın müsebbibi oldukları için, bile bile sattık" demiştir. 

Ayrıca, istanbul Üniversitesi kimya ve kimya mühendisliği bölümlerinin başkanları, bası
na yaptıkları açıklamalarda, cihazlarla araştırma yaptıklarını, insan sağlığı için kabul edilebi
lir en üst sınır olan 20 bin bekerelin üstünde, yani 28 bin bekerel radyasyon taşıyan çay çiçeğine 
rastladıklarını; ancak, o zamanki YÖK Başkanının, Sayın Bakanın talimatıyla bu olayı gizle
diğini belirtiyorlar. 

öte yandan, Anayasanın 56 ncı maddesi, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkına sahip olduğunu, çevre sağlığının korunmasının ve çevre kirlenmesini önlemenin, dev
letin ödevi olduğunu ve devletin, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı için sürdürmesini sağ
lamakla mükellef olduğunu; 59 uncu maddesi de devletin, her yaştaki Türk vatandaşlarının 
beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alacağını ifade etmektedir. 

1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 1 inci maddesi, "Memleketin sıhhî şartlarını 
ıslah ve milletin sıhhatine zarar veren bütün hastalıklar veya sair bütün muzır amillerle müca
dele etmek ve gelecek neslin sıhhatli olarak yetişmesini temin etmek devletin hizmetlerindendir" 
demektedir. 

2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununa göre, Türkiye Atom Enerjisi Kuru
mu, radyasyonun zararlarına karşı korumayı sağlayıcı ilkeleri ve önlemleri almakla yükümlü 
kılınmıştır. 

Ayrıca, 1985 tarihli Radyasyon Güvenliği Tüzüğüne göre, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
bünyesinde yer alan Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesine -ki, o zamanki Başkanı Cahit 
Aral'dır- toplumu radyasyon tehlikesinden korumak amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasını sağ
lamak, çevrenin radyoaktif artıklarla kirlenmesini önlemek, radyasyon kazası halinde alınma
sı gerekli tedbirleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak ve radyasyon güvenliği için ilgili ba
kanlık ve kuruluşlarla işbirliği yapmak vazifelerini yüklemiştir. 

BAŞKAN —• Sayın Göktaş, bağlayın efendim. 
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KEMALETTtN GÖKTAŞ (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Bu konuda Anayasanın verdiği yükümlülükleri geçiyorum Sayın Başkan; çünkü vakit ba

yağı azaldı. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu konu üzerinde daha önce Meclis araştırması önergesi 

verildiği ve görüşülüp kabul edildiği için, soruşturma önergesine gerek yoktur düşüncesinde 
olan arkadaşlarımız bulunabilir. Bildiğiniz gibi, Meclis araştırmasını siyasî kişiler yapacaktır; 
oysa, soruşturma önergesi kabul edilirse, neticede konuya adlî merciler bakacaktır ve olay da
ha çabuk neticelenecektir. Olayda bir adlî tetkik olduğundan, kamuoyunu daha iyi tatmin ede
cektir. 

Ayrıca, toplum, birtakım kişilerin, suçlu olduğu halde toplum içinde serbestçe dolaştığı 
kanaatini taşıyor ve suçluların ceza görmediği inancıyla, devlete, topluma, insanlığa karşı bir 
güvensizlik gelişiyor. 

Şimdi, böyle bir soruşturma açılmasına şiddetle ihtiyaç vardır. Bu soruşturma sonucunda 
suçlu veya suçlular tespit edilirse, haklarında gerekli işlem yapılır, toplum tatmin olur, güven
sizlik kalkar. Eğer, zan altındaki kişiler suçsuz bulunursa, aklanmış olurlar, zan ortadan kal
kar, yine toplum tatmin olur, güvensizlik ortadan kalkar. 

BAŞKAN — Sayın Göktaş... 
KEMALETTtN GÖKTAŞ (Deyamla) — Bitiriyorum, son cümlem Sayın Başkanım, 
Zira, daha önce bu konuda müteaddit araştırma önergeleri verildiği halde, bular, o za

manki iktidar çoğunluğunun oylarıyla reddedilmiştir. 14.10.1986'da, 22?1.1987'de ve 17.2.1988'de 
verilen araştırma önergeleri devrin iktidarı tarafından reddedildi ve bugünkü felaketli duruma 
gelinmiş oldu. 

Bu durum karşısında,'kamuoyunu yanıltacak şekilde fiil ve beyanatlarla toplumun genel 
sağlığını tehlikeye ve zarara maruz bırakan ve böylece, görevini kötüye kullandığı kanaati hasıl 
olan Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Sayın Cahit Aral hakkında, Türk Ceza Kanununun 240 
ve ilgili maddelirini ihlalden dolayı, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Meclis soruştur
ması açılmasına dair verilen önergeye olumlu oy kullanılması dileğiyle saygılarımı sunuyorum. 
(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi, şahısları adına söz alanları okuyorum : Sayın Halil İbrahim Özsoy, 
Sayın Refaiddin Şahin, Sayın Kemalettin Göktaş, Sayın Algan Hacaloğlu, Sayın Seyfi Şahin. 

iki arkadaşıma söz vereceğim. 
Değerli arkadaşlarım, konuşmacıların süreye uymalarını özellikle rica ediyorum: 10 daki

kada çok şey ifade edilebilir. 
Buyurun Sayın Halil İbrahim özsoy. (ANAP sıralarından alkışlar) 

HALÎL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kocaeli Mil
letvekili Sayın Şevket Kazan ve arkadaşlarının verdiği, ÇernobiPle ilgili soruşturma önergesi 
dolayısıyla görüş ve düşüncelerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepi
nizi saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, son iki aydır, gerek kamuoyunda, gerekse basın ve televizyonda en 
çok yazılan ve konuşulan konu, Çernobil ve Türkiye'deki etkileri, bu etkilerin insan sağlığı 
üzerindeki olumsuzluklarıdır. 

Olayla ilgili konu, 19 Ocak 1993 tarihinde Yüce Mecliste görüşüldüğü, iktidar ve muhale
fet grubunun iştirakiyle, bir araştırma komisyonu tarafından konunun incelenmesinin karara 
bağlandığı malumlarınızdır. 
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Kamuoyunun ve özellikle halkın, sağlık açısından bu konuya olan hassasiyeti her türlü 
takdirin üzerindedir. 

Yüce Meclisimiz, iktidarıyla, muhalefetiyle, birlik içinde, halkın bu hassasiyetine sahip 
çıkmış, araştırma komisyonu kurulmasına ve olayın enine boyuna incelenmesine karar verilmiştir. 

Bu, bir yerde halkla, Parlamentosunun araştırma konusunda bütünleşmesidir. > 
Değerli milletvekilleri, konu iki aya yakın bir zamandır basında, televizyonda, açık otu

rumlarda, bilimsel toplantılarda, panalterde ve 19 ocakta da Mecliste tartışıldı. O halde ki, 
söylenmedik, iddia edilmedik, ne bir fikir kaldı, ilan edilmedik ne bir rapor kaldı, beyanat 
vermeyen ne bir öğretim üyesi kaldı; hatta, bunlara, kamu kurum ve kuruluşlarıyla demokra
tik dernek ve vakıfların bildirilen de eklenirse, Türkiye'de konuşmayan kimse kalmadı. Türki
ye'de belki de hiçbir konu kamuoyuna bu kadar çabuk mal edilmedi ve didik didik edilmedi. 

Sayın milletvekilleri, tüm bu beyanatları, yayınları, iyi niyetle kabul etmek istiyoruz; an
cak, bir konuda, bir doğru vardır; aynı konuda pek çok doğru olamaz, öyleyse, kim doğruları 
söylemektedir? Kim gündem değiştirmekiçin şov yapmaktadır? Kim, doğruları çarpıtıp, bun
dan medet uman siyasilere mesaj vermeye çalışmaktadır? 

Bunları iyi bilmek, tam yerlerine oturtmak, bize düşen en kutsal görevlerden biridir. 
Şimdi, Türkiye'de tartışılan radyasyon nedir; ne değildir; ne zamandan beri radyasyonla 

beraber yaşıyoruz, zararı nedir; faydası nedir; birkaç cümleyle onu arz etmek istiyorum, on
dan sonra da esas konuya gedeceğim. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, radyoaktivite ilk defa 1895'te Wi!helm Röntgen tara
fından tarif edilmiştir. 1896'da Henri Becquerel ve Curie'ler, bunu tıbbın hizmetine sokmuşlardır. 

İşte; kadyoaktivitenin tıbbın hizmetine sunulmasıyla, zararlı etkileri de bir bir ortaya çık
maya başlamıştır. Daha sonra, bunun, insanda bedensel ve kalıtsal etkiler meydana getirdiği 
anlaşılınca, 1928 de Uluslararası Radyasyondan Korunma Komitesi kurulmuş, daha sonra da 
bu Komite, Uluslararası Radyoaktivite Birimler ve ölçümler Komitesi olarak faaliyet göster
miştir.işte bu Komite, radyoaktivite birimlerini Curie, Becquerel, Rad, milirem olarak tarif 
etmiş, birbirlerine dönüşmelerini kaideye bağlamış, kısa adı da ICRU olan bu kuruluş, ILO, 
Dünya Sağlık Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Çevre Komisyonu, AT, OECD, ISO gibi kuruluşlar
la işbirliği içinde çalışmaya devam etmiştir. Nerede bir radyasyonal olay olsa, orada ölçümleri 
yapar veya dünya standartlarını tespit eder, bundan da bütün üye ülkeleri haberdar eder. 

Şimdi sormak gerekmektedir; 1986 faciasında ICRU'nun tüm üye ülkelerine gönderdiği 
raporu gördünüz mü? Gürdüyseniz, Türkiye, bundan zarar gören ülkelerin neresinde yer al
maktadır? Bunları bilmeden, sadece gazete havadisiyle soruşturma önergesi veriyorsanız, bu 
da herhalde havada kalacaktır. 

Şimdi de, radyasyonla ışınlama nasıl olmaktadır, birkaç cümleyle onu arz edeceğim. İn
sanlar, radyasyonla, meslekî (tıpta, nükleer santrallarda veya askeriyede çalıştıkları için) ya tıbbî, 
(tedavi veya teşhis için) ya da toplumsal şekilde ışınlamaya maruz kalırlar. Buradaki ışınlama, 
meslekî değil, tamamen toplumsaldır. 

Peki, ışınlanan insanda ne gibi değişiklikler olur?.. Işınlama olan insanda, radyasyon, hüc
relerde iyonizasyona sebep olur. Bu iyonizasyon, hücre içinde birtakım kimyasal olaylara ne
den olmakta ve bu kimyasal olaylar zincirinde, oksijen azalmasından, anarşik üreme ve bölün
me başlamakta, sonuçta da ölüme kadar giden birtakım olaylar cereyan etmektedir. Burada, 
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radyasyondan, öncelikle genç hücreler müteessir olmaktadır; fakat yaşlı ve diffransiye olan hüc
reler, radyasyona sanıldığı kadar hassas değildirler. Radyasyona maruz kalındığında, kişide, 
akut, subakut ve kronik rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. ' s . 

Toplumsal ışınlamada esas olay, bir kaynaktan çıkması ve yayılma ağının teşekkül etmesi 
şarttır. Burada, insanlar, ya direkt olarak radyoaktif maddeye temas ederler veya yiyecek içe
cek zincirinin kontaminasyonu neticesi -hâlâ münakaşalı kompleks bir olayla- zarar görürler. 
En önemli konu da, radyoaktif maddenin gücü, yayılan radyasyonun dozu, kaynağın uzaklığı, 
maddenin yarılanma müddeti ve meteorolojik olaylardır. 

Radyasyona maruz kalındıktan sonra 6 ay içinde akut belirtiler, bir sene zarfında subakut 
belirtiler ve 12 aydan sonra da kronik etkiler ortaya çıkar. Burada, radyasyonlanmanın yüksek 
dozda bir defa veya küçük dozlarda uzun zaman teması önemlidir. 

1945'te Nagazaki ve Hiroşima'ya atılan atom bombalarından sonra yapılan incelemeler
de, akut ve subakut etkiler görülmeden insanlar ölmüş, kronik etkilerin ise iki-beş sene arasın
da ortaya çıktığı yazılmıştır. -' 

Radyasyonun, tıbba ve teknolojiye hizmeti yanında, muayyen dozun üzerinde alındığında 
ortaya çeşitli kanserlerin çıktığı da bir gerçektir. Kanserin, bugün etiolojisi karanlık; ancak, 
pek çok faktörle meydana gelen kronik bir hastalık olduğu malumlarınızdır. Yalnız, lösemi, 
meme kanseri, akciğer kanseri, gastroentestinel sistem kanserleri, dolaylı da olsa, radyasyonla 
ilgili kabul edilmektedir. 

Kadınların erkeklere, çocukların erişkinlere göre etkilenmeleri farklıdır. Yalnız, hastalık 
ortaya çıktmtan sonra, bunun radyasyondan mı, yoksa başka faktörlerden mi olduğunu ayırt 
etmek, bugün tıbben imkânsızdır. 

Radyasyona maruz kalındıktan sonra hastalığın ortaya çıkması için geçen latent periyot 
iki-üç yıl arasında lösemidedir. Lösemi olunması için, vücudun tümünün direkt olarak radyas-
yonlanması şartı, bazı otiriteler tarafından iteri sürülmektedir. 

Avrupa Nükleer Refülatör Komisyonunun raporunda ifade edildiği gibi, anne ve çocuk 
bağlamında radyasyonla ilgili bir iki önemli husus vardır. Bunda, gebeliğin 8-15 günlük döne
minde radyasyona maruz kalmanın, düşüklere, 8-15 haftalıkta ise sakatlık ve zekâ özürlülüğü
ne sebep olduğu bilinmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu tıbbî ve bilimsel açıklamadan sonra, konumuza gelelim. 1986 
Nisan ayında Rusya'daki Kiev yakınlarındaki bir reaktörde, önce sızma, sonra yangın ortaya 
çıkmıştır. Bu radyasyon sızıntısı, başlangıçta, Sovyetler Birliği tarafından resmen açıklanma
mıştır. Norveç ve İsveç'in, radyoaktivitede artma olayını tespit etmesi üzerine tüm Orta Avru
pa ve Kuzey Avrupa devletleri gerekli tedbirleri alma durumuna geçmişlerdir. 

Bu arada, ilk olarak -daha evvel olup olmadığı tespit edilmemesine rağmen- Edirne'de rad
yasyon tespiti yapılmıştır. Hükümet, gerekli tedbiri almıştır; ancak, sonra yapılan bir açıkla
mada, Çorlu'da bulunan nükleer askerî birlik tarafından yapılan ölçümlerde, radyasyon, kü
çük bir sahayı işgal etmekte ve burada, daha evvelce de radyasyonun bulunduğu iddia edil
mektedir. Aradan 8-10 gün geçtikten sonra, meteorolojik olaylarla, radyasyon, Doğu Kara-
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denizin bazı bölgelerinde tespit edilmiştir; mevsimin nisan ve mayıs ayları olması nedeniyle, 
fındık ve çayın filizlerinde olması, tespiti artırılmıştır. Ancak, aynı yöredeki karalahana ve mı
sırda radyasyonun bulunmaması düşündürücüdür. 

Gerek insanların direkt olarak radyasyon teması, gerekse fındık ve çayla alınması iddiala
rının dedikoduları ve kamuoyunun hassasiyeti neticesi ülkede panik meydana gelmeye başla
mıştır. İşte, bu arada hükümet, aldığı tedbirler yanında, Radyosyon Güvenlik Kurulunu teşkil 
ettirmiştir. Tüm ölçümlerin, değerlendirmelerin, gerektiğinde halka iletilmesi, Radyasyon Gü
venlik Kurulunca karara bağlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, işte burada bazı sorular, gerek kafaları, gerekse basın kuruluşların
da çıkan çeşitli beyanatlarla, 18 Aralık'tan itibaren de memlekette ikinci bir panik havası yara
tılmasına neden olmaya başlamıştır. 

Bu iddialardan en önemlisi; çeşitli kurumlarca yapılan ölçümler halktan saklanmış, öğre
tim görevlilerine baskılar uygulanarak susturulmuştur iddiasıdır. 

Değerli milletvekilleri, geçen sene Erzincan'da deprem felaketi oldu; bakan konuştu, vali 
konuştu, partililer konuştu, halk konuştu, muhtar konuştu; küçücük bir depremde panik ha
vası yaratıldı. Enkaz kaldırma ve yardım ulaştırmak için Hükümet, bir bakanın koordinasyo
nunda kurul teşekkül ettirdi ve bu kurul, kısmen âe olsa paniği anlatta. 

Şimdi, o zaman işbaşında bulunan hükümet, Radyasyon Güvenlik Kurulu oluşturduysa, 
orada tüm verilerin ve ölçümlerin değerlendirilerek, yayımlanması için gerekli yerlere yazı yaz-
dıysa suç mudur? 

BAŞKAN — Süreniz doldu, tamamlayın efendim. 
HALÎL İBRAHİM ÖZSOY. (Devamla) — Hayır efendim... Benden evvel konuşan arka-

daşa tanınan süreyi ben de rica ediyorum; çünkü, daha konuşmamın yarısındayım. 
BAŞKAN — Hep öyle oluyor zaten. Görüyor musunuz Sayın Göktaş?!.. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) — Rica ediyorum Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Daha sonra söz alan arkadaş da, şu anda konuşan arkadaşı örnek göstere
rek süre isteyecek!.. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) — Susturulduğu iddia edilen öğretim görevlilerin
den hangileri hakkında tahkikat açılmıştır. Hangilerinin tayini çıkarılmıştır. Hangilerine işten 
el çektirilmiştir? Elcevap; Kocaman bir hiç... Hatta, geçen gün, TV programlarının birinde, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinde öğretim görevlisi olan doçent bir hanım, "manevî baskı 
altındaydık" iddiasında bulundu. Kendisine, yazılı veya sözlü herhangi bir yasak getirilip geti
rilmediği sorulduğunda, "Getirilmedi; ama, yine de manevî baskı altındaydık" dedi; ama, bi
raz sonrada da bu manevî baskıyı(!) ağzından kaçırdı... Meğerse bu baskı, bu hanımefendi 
öğretim göerevlisine, radyasyon konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı 15 milyon lira tuta
rında verilen teşvikmiş!.. Manevî baskının derecesini, değerlerini Yüce Meclise bırakıyorum. 

Hükümet, Radyasyon Güvenlik Kurulu kurmayıp da, konuyu, önüne gelen herkes yalan 
yanlış çizseydi, yalan yanlış dedikodularla panik havası yaratılsaydı ve bir yetkili çıkıp da, "ey 

— 140 — 



T.B.M.M. B : 59 26 . 1 . 1993 O : 1 

ahali, radyasyon geliyor kaçın, memleketinizi terk edin" diyerek halkı göçe zorlasaydı, daha 
mı iyi olurdu? O zaman ülkenin ekonomik, sosyal, siyasal hali ne olurdu? Bunu iyi değerlen
dirmek gerekir. - . . . - -

Şimdi de, tedbir alınmadığı için kanser vakalarında patlama olduğu iddiasına geliyorum. 
Sayın milletvekilleri, Türkiye'de, kanser, ihbarı mecburî bir hastalık değildir. Şimdiye ka

dar kanser araştırma ve taraması yapılmamıştır ve Türkiye'de kanser insidansı da bilinmemek
tedir. Tüm bunlara rağmen, biz, neye dayanarak "kanser arttı" diyoruz bilemiyorum. Hasta
nelerin veya üniversite hastanelerinin yayınladığı raporlara mı dayanıyoruz? tşte size iki rapor 

* örneği : Birincisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinin son sekiz 
senelik kanser vakalarına ilişkin raporu. Bu rapor iyi incelenirse, 7 260 hasta üzerinde yapılan 
araştırmada, senelere göre kanser dağılımının, değil artmak, gittikçe azaldığını görürsünüz. 

Hacettepe Tıp Fakültesinin raporu : Son on senedir müracaat eden akut lenfositer lösemi 
ve akut miolisiter lösemi vaka sayısının artmadığı, azaldığı vurgulanmaktadır. Bu üniversite, 
11.1.1993 tarihinde yayınladığı raporda -ki yedi profesörün imzası vardır- şöyle denmektedir; 
aynen okuyorum : "Vakalar, geldikleri bölgeler itibariyle değerlendirildiğinde, özellikle Kara
deniz Bölgesinden gelen hastalarda bir artış yoktur." 

Değerli milletvekilleri, bu iddialar nereden kaynaklanmaktadır; mantık süzgecinden geçi
rerek buna .cevap vermek lazım. Kanser teşhisi konulan kişi, önce şoke olur, derdine derman 
aramak için hastane hastane dolaşır, hatta, büyük şehirlerdeki üniversitelerin bu birimlerine 
müracaat eder. Hatta, öyle ki, sık sık doktor değiştirerek derdine derman arar. Bu rölatif bir 
artıştır. Herkes Hacettepe'ye koşmaktadır, çocuğunu kucaklayan Hacettepe'ye koşmaktadır; 
ama öyle olmasına rağmen Hacettepe'nin raporlannda kanser artışı görülmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Sağlık Bakanı, elinde hiçbir rapor ve istatistik olmadan "kan
ser artışlarında patlama var" diyorsa, bu, en azından ciddiyetsizliktir. Şöyle ki, kendisi emir 
vermiş ve araştırma komisyonu kuruluncaya kadar bir profesöre rapor hazırlatmıştır. Rapor, 
işine gelseydi, Yüce Meclise sunacaktı. Ben o raporun son paragrafını size takdim ediyorum : 

"Burada belirtmek istediğimiz husus, Türkiye'de yaratılan panik havasının mesnetsiz ve 
komik oluşudur. Halkı bu derece tedirgin etmeden evvel, özellikle devletin tüm radyasyonzede 
kanserlilere bedava bakacağım beyan etmeden evvel, gerçekten, bu nedenle kansere yakalanan
ların bulunup bulunmadığının incelenmesi gerekirdi. Hastane koğuşlarındaki kanserli hasta
ların parmakla sayılmasından vazgeçilerek, ciddî istatistiklere başvurulmalıydı. 

Profesör Dr. Nejat Aybers" 
BAŞKAN — Sayın özsoy, Sayın Göktaş kadar konuştunuz, hatta onu bile geçtiniz. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) — Bitiriyorum efendim, toparlıyorum. 
BAŞKAN — Hayır toparlamayın, selamlayın ve tamamlayın efendim. Lütfen, son cümle

nizi söyleyin. 
HALtL İBRAHİM ÖZSOY (Devamla) — Bu veriler Sayın Sağlık Bakanının elindedir, 

isterse açıklayabilir. Kanser Daire Başkanını görevden almakla, Trabzon Sağlık Müdürünü "İs
tediğim şekilde beyanat vermedi" diye açığa almakla bu işi kapatamaz. 

"Hodri meydan" diyoruz; elimizde ilimsel, bilimsel ve üniversitelerce yayınlanan rapor
lar vardır; Türkiye'de radyasyondan dolayı kanser artışı yoktur... 
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Değerli milletvekilleri, bütün diğer konuları bir tarafa bırakarak, son olarak şunu arz et
mek istiyorum! Yüce Meclise bu konu üzerinde bir araştırma önergesi verilmiş, iktidarıyla mu
halefetiyle bu kabul edilmiştir. Şimdi, bir araştırma önergesi komisyonca incelenirken, bir de 
soruşturma açılmasını hem vicdanen, hem düşünce tarzıma hem de prosedüre aykırı buldu
ğum için, verilen bu soruşturma önergesi aleyhinde, ret oyu kullanacağım. 

Durumu bilgilerinize sunar, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özsoy. 
HALÎL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, yarı yarıya kaldı, kestik; hiçbir şe

ye benzemedi. 
BAŞKAN — Kusura bakmayın, Meclisin koyduğu süreyi aştık ama, bizim hoşgörümüz, 

toleransımız da bu kadar oluyor. 
ALGAN HACALOĞLÜ (istanbul) — Sayın Başkan, bizlere de 5'er dakika söz verseniz. 

BAŞKAN — Efendim, aslında benim yetkim yok. Sadece ben dinleyecek olsam, sabaha 
kadar sizi dinlemekten sevk alırım; ama, bütün milletvekillerinin o görüşte olmayacağını dü
şünerek, konuşmacılardan, süreye uymalarını rica ediyorum. 

Sayın Refaiddin Şahin; buyurun. 

REFAİDDİN ŞAHİN (Ordu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Kocaeli Milletvekili Sayın 
•Şevket Kazan ve 44 arkadaşının Çernobil kazasıyla ilgili olarak vermiş olduğuMeclis soruştur
ması önergesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği üzere, 26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelen Çernobil kâzısıyla ilgili olarak, 
zamanın sayın bakanının Milliyet Gazetesi muhabiriyle yapmış olduğu söyleşi sonucunda -aradan 
çok zaman geçmiş olmasına rağmen- söylenmiş sözlerin kamuoyunda yarattığı tepki üzerine, 
Yüce Meclisimiz 19 Ocak 1993 günü bütün grupların ittifakıyla bir Meclis araştırması açılma
sına karar vermişti. Bu aşamada Meclis araştırması açılmasına karar verilmişken, henüz ko
misyonu kurulmamışken, bir Meclis soruşturması açılması talebi, bir ikilem meydana getire
cektir, bir mükerrerlik ortaya koyacaktır. Evvela, bu Meclis araştırması komisyonu kurulsun, 
görevini icra etsin, araştırmasını yapsın, tespitlerini ortaya koysun, Yüce Meclise getirsin; eğer 
o tespitlerde zamanın sayın bakanı ve yöneticileri hakkında bir Meclis soruşturması açılması 
ihtiyacı varsa, Yüce Meclîs onu takdir eder, o soruşturmayı açar. Bu noktada, bu aşamada 
şahsen ben, Meclis soruşturması açılması konusunda bunun gerekli olmadığı inancıyla söz aldım. 

Yalnız, sözlerimi bağlamadan evvel sayın milletvekillerine şunu hatırlatmak isterim ki, bu 
kürsü, sadece konuşanın kürsüsü değildir, bu Mecliste bulunan bütün milletvekillerinin kürsü
südür. Buradaki hakkı suiistimal etmemek lazımdır. Nükleer santralın zısıntısı ne kadar rahat
sızlık veriyorsa, süre aşımı da o kadar rahatsızlık verir. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şahin. 
Çalışma süremiz dolmak üzeredir. Bu nedenle, bu önergenin ve bundan sonraki önerge

nin görüşmeleri tamamlanıncaya kadar çalışma süresinin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul.edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Sayın Cahit Aral'a söz veriyorum. 
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Buyurun Sayın Aral. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HÜSEYİN CAHİT ARAL — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri; Meclisteki 

bütün siyasî partilerimizin ittifakıyla, radyasyon konusunda Meclis araştırması açılmasına ka
rar verilmiş olmasından fevkalade memnun olduğumu ifadeyle sözlerime başlamak istiyorum. 
Çok yönlü ve çok boyutlu bu kadar hassas bir konunun, Yüce Melisçe araştırılması, aziz mille
timizin huzura ve aydınlığa kavuşması yönünden, fevkalade isabetli olacaktır. 

Meclis araştırması ve soruşturması önergelerinde yer alan gerekçeler yanlış bilgilere da
yandığı için, Yüce Meclisi aydınlatma zaruretini hissettim. 

18 Aralık 1992 tarihli Milliyet Gazetesinin birinci sayfasında, "Türkiye'den Özür Dilerim'*, 
Türk Halkı İçin Üzgünüm", Sovyetlere İntikam Satışı" başlıklarını taşıyan ve bana atfedilen 
haber, halkımızı fevkalade tedirgin etmiştir. Aynı zamanda, yurdumuzun her tarafında üzün
tülü, vahim bir skandal yaratmış bulunmaktadır. 

Eşyanın tabiatına aykırı olan, kendi kendimi suçlayan bu sözlerin tarafımdan söylenmedi
ği, yine, 25.12.1992 tarihli Milliyet Gazetesi tarafından yayınlanan konuşma bandının deşifre 
edilmesiyle açıklığa kavuşmuştur. 

Tarafımdan bu konuda yapılan tüm açıklamaların ve gönderilen resmî tekzibin yayınlan
maması üzerine, Hürriyet, Cumhuriyet, Tercümen ve Türkiye Gazetelerine verdiğim ilanlarla, 
gerçeği kamuoyuna duyurmaya çalıştım. 

Ayrıca, Milliyet Gazetesi sorumluları hakkında, gerçek dışı yayında bulundukları ve madde -
tayini suretiyle hakaret fiilini işledikleri ve kamuoyu önünde şahsımı küçük düşürücü, halkın 
husumetine ve tezyifine muhatap kılacak davranışlara maruz bıraktıkarı için, ceza davası aç
mış bulunuyorum. 

Bunun dışında, ayrıca, Milliyet Gazetesi aleyhinde, İstanbul İkinci Sulh Ceza Mahkeme
sinde açtığım tekzip davası lehime sonuçlanmış ve Gazete, bir üst mahkeme olan İkinci Asliye 
Ceza Mahkemesine itiraz etmiş; mahkeme, cumhuriyet savcılığının da yazılı mütalaasını ala
rak, itirazı reddetmiştir. 

Gerekçe olarak, "Etkisi, zararları henüz ispat edilemeyen radyasyon olayıyla ilgili etkile
rin varlığı ispatlanmış gibi, ayrıca tekzip isteyen, üzerinde toplumda büyük infial yaratan, onu 
toplum karşısında küçük düşüren, kendisi üzerinde baskı ve nefret hissi yaratıldığı anlaşılmak
la... tekzibin aynı sayfa, aynı sütun, aynı başlık altında aynı puntolarla aynen, neşrine karar 
verilmiştir" denmektedir ve karar kesindir. -

Karar, Gazete Yazı İşleri Müdürlüğüne tebliğ edilmiş ve Basın Savcılığına bildirilmiştir. 
Ayrıca, kararın fotokopileri de sayın muhterem milletvekillerine odalarında bugün öğleden sonra 
takdim edilmiştir. Şimdi, Milliyet Gazetesinden, asil bir davranışla tekzibin yayımlanmasını 
bekliyoruz. Bu davranış, Gazetenin savunduğu, kişi hak ve özgürlüklerinin ve yüce milletimize 
saygısının ciddî bir ölçüsü olacaktır. 

Soruşturma önergesinde temas edildiği için, bir hususu üzülerek açıklamak mecburiyetin
deyim. "Türkiye'de radyasyon var diyenler dinsizdir" diye 24.6.1986 tarihindeki Günaydın Ga
zetesinde çıkan bu yazı, aslında benim Türkiye Gazetesi Muhabiri Şeref özatay'a verdiğim -ki 
burada yazılı- beyanatımın Günaydın Gazetesince tahrif edilerek yayımlanmasından doğmuştur. 

Beyanatımın aslını gazetedeki başlıktan aynen okuyorum : "Dininize, imanınıza inandı
ğınız gibi bilin ki, Türkiye'de kesinlikle böyle bir tehlike mevcut değildir." 

Şimdi, her iki ifade arasındaki farkı ve kastı yüksek takdirlerinize arz ediyorum. 
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Çernobil olayından tam bir ay sonra, Başbakanlığın 26 Mayıs 1986 tarihinde Bakanlığıma 
bildirdiği yazılı emirle, benim başkanlığımda, "Başbakanlık Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve Çevre Genel Müdürlüğü 
temsilcilerinden müteşekkil bir komite kurulduğu bildirilmiştir. Komite, nükleer santral kaza
sının, radyoaktif tesirlerini ölçmelere göre yakından takip etmek, ölçüm sonuçlarını iç ve dış 
kamuoyuna duyurmak ve bilhassa ihracatımızla turizm sektörü üzerine menfi tesir yapabile
cek taraflı beyan ve propagandaların ortaya çıkmasına mani olmak konularıyla meşgul ola
caktır. Bu konularda Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral'ın dışında hiçbir ilgili açıklamada 
bulunmayacaktır" şeklinde belirtilmiştir. 

Sayın Başbakana doğrudan bağlı olarak görev yapan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2690 
sayılı Kanunun kendilerine verdiği yetkilerle bütün imkânlarını kullanarak, Komitenin kurulu
şuna kadar çalışmış, Komitenin kuruluşundan feshine kadar, aynı kanun çerçevesinde yine gö
revini yapmaya devam etmiştir. 

Komitenin 29 Mayıs 1986 tarihindeki ilk toplantısında, Çernobil nükleer kazası hakkın
da, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Profesör Doktor Sayırt Ahmet Yüksel özemre, 
dosyada mevcut bilgileri Komiteye sunmuş ve Türkiye'deki radyasyon seviyesinin bu an doğal 
seviyede olduğunu belirtmiştir. Toplantıda, "ihracatta Radyasyondan Ari" Sertifikasının TA-
EK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) tarafından -bundan sonraki konuşmalarımda bu Kurum
dan sadece TAEK olarak bahsedeceğim- verilmesine ve Mersin ile Gaziantep'te TAEK tarafın
dan gerekli önlemlerin alınmasına, Türkiye çapında radyasyon ikaz sisteminin kurulmasına 
ve radyasyondan korunmak için önlem ve tehlike durum planının TAEK'çe hazırlanmasına ve 
Genelkurmay Başkanlığınca başlatılmış olan ölçümlerin Türkiye genelinde devamına ve ölçüm
lerin günde iki defa yapılarak Komite Başkanlığına bildirilmesine karar verilmiştir. Bu toplan
tıdan sonra, Profesör Özemre, Karadeniz Su Ürünlerine ait analiz cetvellerini bana sunmuştur. 
Bu analiz cetvellerinin, Karadeniz Su Ürünlerinin, Avrupa Topluluğunun kabul ettiği radyas
yon limitlerinin altında değerleri taşıdığı gözlenmiştir. 

Genelkurmay Başkanlığından ve TAEK'ten gelen ölçümlere göre, Doğu Karadeniz Bölge
mizin de radyasyondan etkilendiği anlaşılmıştır. TAEK Başkanı, TAEK uzmanlarını, toprak, 
kara lahana, mısır, tütün, sebze vesairenin durumunu tespit için bölgeye göndermiş ve gelen 
bilgilerin memnuniyet verici olduğunu bildirmiştir. Türkiye Radyasyon Güvenlik Komitesi, 3 
Temmuz 1986'da yaptığı toplantıda, gene, Sayın Profesör özemre, Çernobil nükleer kazası hak
kında iç ve dış gelişmeleri sunmuş, bu kazanın ülkemizde halen hiçbir etkinliğinin kalmadığını 
ve bütün bölgelerimizdeki ölçümlerin doğal seviyelerini gösterdiğini belirtmiştir. Bu toplantı
da da kısaca; ithalatta da "Radyasyondan Ari" belgesinin aranmasına; erken uyarı sisteminin 
kurulması yönünden TAEK, Genelkurmay Başkanlığı ve Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
temsilcilerinden oluşacak bir alt komisyonun kurulmasına; önlem ve tehlike durum planının 
Komiteyi teşkil eden bakanlık temsilcilerinden oluşacak bir alt komitede şekillenmesine ve TA
EK tarafından yürütülen radyasyon haritasının sonuçlandırılmasına; Genelkurmay Başkanlı
ğının ölçümlere bu ay sonuna kadar devamına karar verilmiştir. 

Bu toplantıdan sonra, basının, Karadeniz'deki su ürünlerinde çok fazla radyasyon oldu
ğu iddiası üzerine, TAEK Başkanlığından, Boğazlar ve Karadeniz'de sürekli kontrollerin yapıl
ması talep edilmiştir. TAEK'ten gelen radyasyon ölçümleriyle, durumun daha iyiye gittiği mü
şahede edilmiş, konu, Radyasyon Güvenliği Komitesi adına tarafımdan kamuoyuna duyurul
muştur. 
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Şimdi, fındık konusuna geliyorum : Daha önce TAEK tarafından başlatılmış olan fındık 
radyasyon ölçümleri, 15 Eylül 1986 tarihinde bana sunulur sunulmaz, alınması gereken katı 
tedbirleri yürürlüğe koyduk; bu suretle, limitler üzerindeki radyasyonu ihtiva eden fındıkların 
kesin kontrolünü sağlamış olduk. 17 Eylül 1986 tarihli televizyon bildiri muhtevasıyla, Ünye'
nin doğusunda üretilen bütün fındıkların Fiskobirlikçe satın alınacağı, fındıkların asla vilayet
lerin sınırları dışına çıkarılmayacağı ve bu hususta valiliklerin görevlendirildiği bildirilmiştir. 

Bu tedbirler, basında fevkalâde tepkilere ve aleyhte neşriyata sebebiyet vermiş; bütün fın
dık birlikleri başkanları, işletmecileri Ankara'ya gelmiş, bir taraftan da muhalefet milletvekil
leri tarafından fındık hakkında Meclis araştırması açılmasına teşebbüs edilmiştir. 

Fındıklarımızın piyasaya sızmasını önlemek amacıyla, on gün zarfında, peşin parayla, böl
genin bütün fındığının Fiskobirlik tarafından satın alınması, Komitemiz kontrolü altında ger
çekleştirilmiştir. Fındıkların Fiskobirlik tarafından alınmasını müteakip, 30 Eylül 1986 tari
hinden itibaren ikinci bir bildiriyle yasaklamalar kaldırılmış, keyfiyet valiliklere bildirilmiştir. 

Avrupa Topluluğunun kabul ettiği radyasyon limitlerinin altında 101 bin ton, yani 101 milyon 
kilo fındık ihraç edilmiş; ancak, 140 tonu, yani yüzde 1,4'ü geri dönmüş, geri gelen fındıkların 
40 tonunda hata bulunmamış; 100 tonunun ise AT limitinin üstünde, fakat Dünya Sağlık Teş
kilatının limitleri altında radyasyon ihtiva ettiği TAEK'çe tespit edilmiş ve TAEK, bu hatanın, 
eksperlerin numune almadaki yanlışlığından meydana geldiğini bildirmiştir. 

Sovyetler Birliği, AT ile Dünya Sağlık Teşkilatı limitleri arasında olan fındıklarımıza talip 
olmuş, fındıklardaki radyasyon Dünya Sağlık Teşkilatı limitinin altında bir değere sahip oldu
ğu için, kendi istek ve rızasıyla bunları satın almıştır. 

tki devletin karşılıklı ticarî güvenini sarsan ve "intikam satışı" gibi basında yer alan söz
ler, asla tarafımdan söylenmemiştir. 

Çay konusuna gelince: Eylül ayının sonlarında Profesör özemre, gece beni evden telefon
la arayarak, çay ürününde de radyasyon seviyesinin yüksek olduğunu rakamlar vererek bildir
miştir. Ben de derhal bütün ürünün ölçülmesini, sınıflandırılmasını, sınıflandırmadan sonra 
kararımızı müştereken vereceğimizi ve bu esnada yalnız 1985 ürününün paketlenmesine devam 
edilmesini, beni her gece haberdar etmesini rica ettim; her gece beni arayarak ölçümleri bildirdiler. 

Çay ölçüm değerleri, bölgeler ve sürgünler itibariyle 12 Ekim 1986 tarihinde bana gelmiş 
ve ben, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, hakkımda fındık araştırması önergesinin görüşüldü--
ğü 14 Ekim 1986 -yani iki gün sonra- tarihli birleşimde çaydaki radyasyonun durumunu da 
Yüce Meclise arz etmiştim. 

Toplam 117 bin ton civarında olan bütün çay ürünü TAEK'in uzmanlarınca tamamen tas
nif edilmiş ve ilk anda 55 bin ton görünen limit üstü bu çayların, Çaykur Genel Müdürü -yani 
bugünkü Genel Müdür- tarafından 31.12.1992 tarihli basın toplantısıyla TRT radyoları ve TRT-1 
tarafından saat 18.00 haber bülteninde açıklandığı gibi, 58 bin ton olduğu belirtilmiştir. 

1986 yılında vuku bulan Çernobil nükleer kazasından sonra, limit üstü bu çayların büyük 
bir kısmının, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu uzmanları nezaretinde gömüldüğü, geri kalan 
24 bin ton çayın muhtelif yörelerdeki Çaykur depolarında muhafaza altında tutulduğu ve çay 
vasfını tamamıyla kaybettiği, 1986'dan bugüne kadar asla piyasaya limit üstünde çay verilme
diği, bugünkü Çaykur Genel Müdürünün beyanı olarak, TRT radyoarı ve TRT-1 aracılığıyla 
kamuoyuna açıklanmıştır. 
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Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca çayların tasnifi bitirilip durum tespit edildikten sonra, 
117 bin ton civarındaki çay ürününün 58 bin tonu depolarda muhafaza altına alınmıştır. Hiç
bir şekilde piyasaya verilmeyen, bugünkü asgari kilogram satış fiyatı 40 bin Türk Lirası olan 
ve imha edilmesine Komite tarafından karar verilen bu çayların toplam değeri 2 trilyon 320 
milyar Türk Lirası tutmaktadır. Bunu şu bakımdan ifade etmek istiyorum : Çernobil olayın
dan dolayı bizim 7-8 katımız oranında radyasyona maruz kalan devletler 200 milyon mark ci
varında -bu da 1 trilyon lira tutmaktadır- masraf yapmışlarken, Türkiye, en az radyasyona ma
ruz kaldığı halde, kendi bütçesinden 2,5 trilyon lira değerindeki bir varlığı bu nedenle yok et
miştir. Halkın sağlığı göz önünde tutularak Hazineye ait 2 trilyon lirayı aşan bu aktif değeri 
yok eden bir tasarrufun, ihtiyaç duyulsaydı daha fazlası, hatta tüm rekolte için yürürlüğe ko
nacağı muhakkaktı. Bundan çekinmemiz asla söz konusu olamazdı. Kuşkusuz, Komite tara
fından bu imha emri verilirken, mensubu bulunduğum Hükümetin mutabakatı da alınmış bu
lunmaktadır. 

1987 ürünü çaylara ait radyasyon seviyesinin son derece müspet çıkması üzerine, 1987 Ha
ziran ayı başlarında, depolarda mevcut radyasyon limiti altında bulunan 1986 bakiye ürünü 
çayların da imha edilmek üzere muhafaza altında tutulması, Komite Başkanı sıfattyla tarafım
dan, Çaykur Genel Müdürlüğüne, yazılı olarak bildirilmiştir. 

O sırada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile TAEK (Türkiye. Atom Enerjisi Kurumu) ara
sında görüş ve rakam farklılığı doğdu. Bu ihtilaf bana intikal eder etmez, Çekmece Nükleer 
Araştırma Merkezinde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı uzman gözlemcileri ile istanbul Üni
versitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor trfan Ur-
gancıoğlu'nun gözetiminde, tarafların uzmanlarıyla toplanıp, görüşlerinin telif edilmesini is
tedim. 13 Şubat 1987 tarihinde yapılan toplantı 19 saat sürmüş; maalesef, tutanaklar tanzim 
edilerek anlaşmaya varılmadan toplantı dağılmıştır. 

Bilahara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi mensuplarıyla, Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunda özel bir toplantı yaptım. Görüşmeler fevkalade yararlı olmuştu. 

Mesele tamamıyla kronik bir hal alınca, Radyasyon Güvenliği Komitesini toplantıya ça
ğırdım. 9 Mart 1987 tarihinde toplanan Radyasyon Güvenliği Komitesi, meseleyi uzun boylu 
ve bütün yönleriyle müzakere etmiş, 2690 sayılı Kanun gereği TAEK|in sorumluluğu altında 
olan bu konunun -TAEK'in ısrarı yönünde kabul ederek- hesap tarzının açıklanmasına karar 
.vermiştir. 

Bu açıklama, bütün üniversitelerimize gönderilmiştir. Üniversitelerimizin hiçbirinden bir 
ikaz alınmamıştır. 

Biraz bekledikten sonra, hesaplama tarz ve değerleri, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, Av
rupa Topluluğuna duyurulmuştur ve Avrupa Topluluğu Komisyonunun bu konuda bir karar 
alması istenmiştir. 

Avrupa Topluluğu Komisyonu, Topluluklar Gazetesinin 2 Temmuz 1987 tarih (c) 174 sayı
lı nüshasında yayımlanan bildirisinde belirtilen limitlerle, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun, 
Türkiye Radyasyon Güvenliği Komitesinden geçen kararının doğruluğunu tescil etmiştir. Bu 
limit, 0 ilâ 10 yaş grubu çocukları ve hamile kadınları'kapsamaktadır. Lütfen buna dikkat bu
yurun. Bu duruma göre, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun yaptığı tüm uygulama doğrudur. 

TAEK uzmanlarının kontrolünde piyasaya sürülen bu limitlerdeki çaylar, Türkiye sathın
da bütün vatandaşlar tarafından tüketilmiştir. Bu çayları yalnız Karadeniz bölgesi halkı tüket-
memiştir, bütün Türkiye tüketmiştir. 
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Türkiye'de AT limitinde piyasaya sürülen çayların lösemiye sebep olduğu iddia edilemez; 
çünkü, bu limitler, O ilâ 10 yaş grubu çocuklar ve hamile kadınlar için geçerlidir. OECD Ner 
Volum 4 ve no 2 Bülteninde, Türkiye için belirtilen etkin kişisel dozaj değer, 59,4 miliremdir, 
Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin raporlarında belirtildiği gibi, kanser için bir faktör 
olmayacağı ve kanser artışının tespit edilemediği ifade edilmiştir. Çünkü bu değer, biraz sonra 
da ifade edeceğim gibi çok küçük bir değerdir. 

Nükleer bir kaza, yöre devletler için çok ciddî bir afettir. Sovyetlerin sınır komşusu olan 
Türkiye, Avrupa içinde sınır ülkeler arasında en az etkilenen ülkedir. Batı basın bültenlerinde 
ve araştırma bültenlerinde bu şansımız kesinlikle görülmektedir. 

Ayrıca, Refah Partili çok muhterem milletvekilleri arkadaşım, burada, Karadeniz Üniver
sitesi Nükleer Fizik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Sayın Adil Gedikoğlu ile yapılan çalışma
lardan bahsetti. 

Ben, Araştırma Komisyonuna, gerek Karadeniz Üniversitesi ile yaptığımız çalışmaları ge
rek Ege Üniversitesi ve Pirireis Gemisinin Karadeniz'de bizimle yaptığı araştırmalar ve çalış
maları, gerek Hacettepe Üniversitesi ile TAEK'in yaptığı çalışmaları ve gerekse Ortadoğu Tek
nik Üniversitesi ile TAEK arasındaki ihtilâfı -ki bununda gene teknik bir yönü vardır- bütün 
belgeleriyle arz edeceğim. Bu çalışmalar çok faydalı olmuştur, bunu yüksek huzurlarınızda ifade 
etmek isterim. x , 

Sonuç olarak: Bütün gıda maddeleri TAEK tarafından kontrol edilmiş; sadece AT ve Türk
iye'nin kabul ettiği radyasyon limitlerinin altındaki gıda maddeleri aziz milletimizin tüketimi
ne sunulmuştur. 

Çernobil olayını müteakip, asla haklı bir nedene dayanmayan propagandalarla, Türkiye'
deki gıda maddelerinde radyasyon bulunduğu yayılarak, Türkiye'nin ihracatını düşürücü ve 
turizm potansiyelini engelleyici bir kampanya başlatılmıştır. Maalesef, bu kampanyanın Türk
iye için maliyeti 1 milyar dolara yakındır, hem turizm yönünden hem gıda maddeleri yönün
den. Benim o zaman Bakan olarak tespit ettiğim rakamlar bunlardı. 

Bu durumu değerlendirirken Hükümetimiz, gerek iç kamuoyuna gerekse dış ülkelere, rad
yasyon etkilerini gerçek ölçüleri içerisinde duyurmayı ilke olarak kabul etmiş, hiçbir bulgu giz
lenmemiş; ancak -yukarıda belirttiğim gibi- koruyucu katı önlemler alınmasından da asla ka
çınmamıştır. 

OECD'riin yayınlanan bülteninde belirtilen etkin kişisel doz eşdeğeri, Türkiye için, 59,4 
milirem olup; yıllık olarak, bizim gibi insanlar için müsaade edilen 500 milirem dozun dokuz
da biridir; dikkat buyurun, dokuzda biridir; pilotlar, hostesler ve röntgen mütehassısları için 
de doksanda biri oluyor; çünkü, 10 katı fazladır. Erzurum'da yaşayan insanların, İstanbul'da 
yaşayan insanlara nazaran, güneşe yaklaşıklık durumlarından dolayı, yani irtifa (yükseklik) 
farkından dolayı, aldığı radyasyon doz farkı, Çernobil'den aldığımz radyasyon dozunun iki 
katıdır. Demek ki, Erzurum'da yaşayan insan, normal olarak İstanbul'da yaşayan insana na
zaran, Çernobil'den aldığımız radyasyonun iki katını bugünkü yaşamında almaktadır ve bu 
devam etmektedir. 

Hacettepe Üniversitesi İlim Kurulunun raporunda da belirtildiği gibi, Çernobil nükleer 
kazasına bağlı kanser vakalarında ve genetik hastalıklarda, ilerisi için anlamlı bir artış beklen
mediği ifade edilmiştir. Bütün üniversitelerimizdeki kanser hastalarının yüzde 56'sınm tedavi 
gördüğü bu üniversitenin, 14 yaş altındaki çocuklarda lösemi vakalarında da artış olmadığı 
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-kendi istatistiklerine göre- kesinlikle ortaya konmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fa
kültesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ilim kurullarının raporları ise, Çernobil nükleer 
kazasına bağlı kanser ve lösemi vakalarında bir artış olmadığını istatistikî olarak belirtmiştir. 

Netice olarak : Türkiye için belirtilen etkin kişisel doz eşdeğerinin küçük bir değer olma
sı, yani 59,4 milirem olması; bütün açıklamalarımızın ve duyurularımızın, gerçek ölçüler içeri
sinde yapıldığının maddî kanıtıdır. Eğer bu rakam büyük olsaydı, Yüce Milletimizden ve Yüce 
Meclisten çok şeyler saklıyorduk demektir. Bu fevkalade önemli bir maddî delildir... 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Gerçekte 450'dir. 
CAHÎT ARAL (Devamla) — Sayın Başbakan Yardımcımız Profesör Erdal İnönü'nün Tak

sim toplantısındaki konuşması ve Sayın Bakanımız Türkân Akyol'un bu konudaki beyanları, 
bu meselenin gerçek ölçülerinin mükemmel ifadeleridir. 

Hükümetimizin son derecede soğukkanlılık ve sağduyu içerisinde aldığı tedbirlerin ve yaptığı 
açıklamaların değeri, bugünkü gerçek dışı haberlerle yaratılmak istenen sağlık anarşisi ve pa
nik karşısında daha iyi anlaşılmaktadır. Şayet, 1986 yılında olayın gerçekleştiği günlerde de 
bugünkü sorumsuz davranışlara hoşgörüyle bakılsaydı, doğacak muhtemel kaosun derecesini 
ölçmek mümkün olamazdı. Olayın üzerinden altı yılı mütecaviz bir zaman geçtikten sonra, 
bazı kişi ve kuruluşlar, o günkü gerçekleri unutmuş gözükerek, medyanın, yani basınımızın 
ve televizyonlarımızın, yönlendirdiği şekilde, konuyu saptırmaya çalışmaktadırlar. Araştırma 
komisyonuna sunacağım radyasyonla ilgili basındaki yazıların 550'den fazla vatandaşları ay
dınlatma yönündeki gayretlerimizin ve gayretlerin birer maddî delilidir; bizim resmî tebliğleri
miz dışında. 

Beni sabırla dinleme lütfunda bulundunuz. Dururnu özetle arz ettim. Vereceğiniz her ka
rar benim için muhteremdir. Tekrar Yüce Meclise en derin saygılarımı arz ederim Sayın Başka
nım, sayın millet vekillerim, sağolun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aral. 
Kürsüye hâkimiyetinizde, konuşmadaki insicamınızda hiçbir değişiklik olmamış, maşal

lah hamlamamışsınız. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Değerli milletvekilleri, Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Sanayi ve Ticaret eski Bakanı Cahit Aral hakkında Meclis soruşturması açılıp açıl

maması hususunu oylarınıza sunuyorum : Meclis soruşturması açılmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

IX. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İçişleri Bakam İsmet Sezgin'in, kendisine sa
taşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri; gündem dışı konuşmalar sırasında, İçişleri Bakanı Sayın 
İsmet Sezgin, Sayın Doğan'a, şu cümlelerle, doğrudan olmasa bile, dolaylı olarak bir suçlama 
ve sataşma yöneltmiştir; okuyorum o cümleyi: "Bu kürsüye geleceksiniz, çok değerli bir arka
daşımızın maalesef bu hunharca katlini vesile ittihaz ederek, burada devleti bölmeyi, ülke bü
tünlüğünü parçalamayı, ulusal birliği bozmayı amaçlayan, bu menfur amaçlara uygun konuş
ma yapacaksınız." 

Doğrudan olmasa da, bir dolaylı sataşma söz konusudur. Arkadaşımızın, bu amaca yö
nelik bir konuşma yapmadığı düşüncesinde olduğum için, kısaca, yeni bir cevaba neden olma
yacak -ki, hukuk ve efendi dilini tanıyoruz- bir açıklama yapma fırsatını Sayın Orhan Doğan'a 
vereceğim. 
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Buyurun Sayın Doğan. 
ORHAN DOĞAN (Sımak) — Efendim, Sayın Başkana, kısa da olsa, kendimizi anlatma 

anlamında, başka bir anlatımla, üzüntülerimi dile getirmeye yer ve zaman verdiği için teşek
kürlerimi sunuyorum. 

Sayın Bakan, kürsüye çıkıp "Bu kürsüye geleceksiniz, çok değerli bir arkadaşımızın maa
lesef hunharca katlini vesile ittihaz edeceksiniz ve burada da devleti bölmeyi, ülke bütünlüğü
nü parçalamayı, ulusal birliği bozmayı amaçlayan; menfur amaçlara uygun konuşma 
yapacaksınız" dediler. 

Ben, konuşmamı içeren tutanakları birkaç kez okudum, inceledim. Yanlış okuduğumu, 
yanlış anlaşıldığımı düşünerek, arkadaşlarıma okuttum "hatam nedir, ne yaptım, ne söyledim 
ben?" diye onlara sordum. * 

Şimdi, Sayın Bakanın, öteden beri alışagelen bir âdeti var, bir üslubu var : Bu kürsüye 
çıkan birtakım insanları, birtakım milletvekillerini, töhmet altında bırakmak istiyor; hem de 
çok ağır bir töhmet: "ülkeyi bölmek" diyor "parçalamak" diyor "ulusal bütünlük" diyor. 

Yani, Sayın Mumcu'nun katli, bizi o kadar çok üzmüştür ki, altını çizerek söylüyorum, 
biz, Musa Anter'in katline bile bu kadar üzülmemiştik. Tekrar ediyorum, Musa Anter'in katli 
bizi ne kadar çok üzmüşse, Uğur Mumcu-nun katli, bizi ondan çok üzmüştür. 

Aslında, bize "bölücü" diyenler, bize "ulusal bütünlüğü siz bölüyorsunuz" diyenler, za
ten bölücülüğün en güzelini kendileri yapıyorlar. Ülkeyi hukuken ikiye bölmüşler; Sımak bir 
başka hukukla idare ediliyor, Edirne başka bir hukukla idare ediliyor! 

AHMET SAYIN (Burdur) — Müdahaleye zemin hazırlama. 
ORHAN DOĞAN (Devamla) — Efendim, dinleyiniz, bir şey söylüyorum. Bizler hepinizi 

seviyoruz. Sevgili arkadaşlar, bize bu kürsüyü kapatmayınız. İçişleri Bakanı, bizim bu kürsüye 
çıkmamıza engel oluyor; bize bu kürsüyü kapatmaya çalışıyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Konuşuyorsun kardeşim işte! 
ORHAN DOĞAN (Devamla) — Biz, kendimizi anlatıyoruz, siz dinlemeye alışınız lütfen, 

ne olursunuz!... (DYP sıralarından, "konuşuyorsun işte" sesleri) 
BAŞKAN — Sayın Doğan, siz devam edin, karşılıklı konuşmayın efendim. 
ORHAN DOĞAN (Devamla) — Engel oluyorsunuz, engel oluyorsunuz efendim. (DYP 

sıralarından, "devam et" sesleri) 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim; bitiriyor zaten. 
ORHAN DOĞAN (Devamla) — Sevgili arkadaşlar, ben size şunu söyleyeyim : Biz, Kürt

leri ne kadar çok seviyorsak, Türkleri de en az onlar kadar seviyoruz; Çerkezleri, Lazları, Gür
cüleri, Abazalan, Ermenileri seviyoruz; biz Türkiye halkını seviyoruz. Biz milletçi değiliz; biz 
şoven değiliz; ama, siz bunu anlamıyorsunuz; bize kürsüyü kapatmak için ne lazımsa onu ya
pıyorsunuz. Bunu yapmayınız lütfen. Gelip burada biz konuşmalıyız, derdimizi anlatmalıyız, 
bizi dinlemelisiniz siz, başka çareniz yok. „ 

Şimdi, Bakan "sen bölücüsün" diyor; ben, "değilim" diyorum, siz dinlemiyorsunuz. 
Kim bu ülkeyi bölmek istiyor, kimin menfaatına bu ülkeyi bölmek, size soruyorum? Bu 

ülkeyi kim kurdu? Bu ülkeyi Türkler ve Kürtler kan dökerek kurmuştur. Bu ülkede, bu Para-
mentoda Türkler ne kadar aslî unsur ise, Kürtler de o kadar aslî unsurdur; bunu bilmeniz 
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lazım sizin. Biz, bunu anlatmaya çalışıyoruz; ama, dinlemiyorsunuz, bize "şoven" diyorsu
nuz, "bölücü" diyorsunuz, "menfur cinayetlerin sebebi" diyorsunuz; fakat, biz bunu hak 
etmedik. 

Şimdi, ben, konuşmamı inceledim. Bu konuşmamda farklı bir şey söyledim. Ayrıca şunu 
söylüyorum; Sayın Sezgin benim baba dostum, benim çocukluğumu bilir, hak etmediğim ce
vapları bana veriyor. Buna kimsenin hakkı yok. 

Ben diyorum ki, bu ülkede kontrgerilla eylemlerini yapan birtakım insanlar devletten ma
aş alıyorlar ve kanıtlıyorum. O Bakan kalkıp farklı şeyler söylüyor. 

Şimdi, Halkın Emek Partisini ve milletvekillerini bölücülükle itham etmenin kime ne fay
dası var? Yani, ben sormak istiyorum ^zaman zaman kendime de soruyorum- bizi PKK ile öz
deş hale getirmenin ne faydası var; kime ne yararı var; öyle olmamamıza rağmen?.. Cevap ala
mıyorum. 

Sevgili arkadaşlar, eğer bu Parlamento, sizler ve bizler, Kürtler ve Türkler kardeş toplum, 
iki ayrı toplum, bir toplum, bir kardeş... Bu soruna burada çare bulamazsak, çözüm bulamaz
sak, başkaları bir çözüm bulamaz. Bunu ifade etmeye çalışıyoruz. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum efendim. (HEP sıralarından alkışlar) , •' • 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Doğan. 
Tabiî ki, önce bu Mecliste birbirimizi anlayacağız, sonra da millete anlatmaya çalışacağız. 

Kötü niyet olmasa bile, zaman zaman amacını aşan nitelemeler oluyor, konuşa konuşa bunu 
da aşmış olacağız. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER (Devam) 

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 kullandıkları 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 Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/14) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, şimdi, alınan karar gereğince "Özel Gündemde Yer 
Alacak İşler" kısmının 2 nci sırasındaki, 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 kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk 
Ceza Kanununun 240 inci maddesine uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirel, Devlet 
Bakanı Tansu Çiller ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse haklarında, Anayasanın 
100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesinin görüşülme
sine başlıyoruz. 

Bu görüşmede, sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibine veya onun göstereceği bir 
diğer imza sahibine; şahısları adına iki üyeye ve son olarak da, haklarında soruşturma isten
miş bulunan Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı Tansu Çiller ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Mehmet Tahir Köse'ye söz verilecektir. 
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Konuşma süreleri, önerge sahibi, şahıslar, Başbakan ve ilgili bakanlar için 10'ar dakika
dır. Bu süreye arkadaşlarımın uymasını önemle rica ediyorum ve konuşmacıların saatlerini kür
süde de kullanmasını istiyorum. 

Meclis soruşturması önergesi Genel Kurulun 12.1.1993 tarihleri 53 üncü Birleşiminde okun
muş ve bastırılarak sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Meclis soruşturması önergesini tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

1992 yılı fındık taban fiyatları 10.8.1992 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir 
Köse tarafından Giresun'da 9 bin lira olarak ilan edilmiş olup, fındık alımları 25.8.1992 tari
hinden itibaren başlamıştır. Dünya fındık üretiminin ortalama yüzde 70, tüketimin ise yüzde 
60'ını sağlayan ülke olarak dünya fındık borsasında etkili bir yerimizin olduğu malumdur. 

Fındık taban fiyatının tespitinde, en önemli faktör rekoltedir, sonra stoklar iç ve dış piya
sanın durumu etkilidir. Fındığın ihracat fiyatının tespitinde ise dört önemli faktör vardır. Bun
lar, destekleme alımları, fon uygulaması, üretim maliyeti ve kâr oranıdır. 

Destekleme alımları, fona bağlı olarak diğer faktörlerle beraber düşünülür. Fon, iç ve dış 
piyasalarda Türk fındığının ucuz, tekelleşme tehlikesinden uzak ve istikrarı sağlamak için dev
letin elinde bulunduracağı kaynaktır. Yıllardır fındık taban ve ihraç fiyatının tespitinde yukarı
daki faktörler göz önünde bulundurulmaktadır. 

Fındık alımlarına başlanılmasından 40 gün sonra 14.9.1992 tarihli yazı ile Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı tarafından, fon miktarlarının 1992 - 1993 ihracat sezonunda değişmeyece
ği ve 40 cent/kg olarak uygulamaya devam edileceği İhracat Birlikleriyle Fiskobirlike bildiril
miştir. Bilahara 22.9.1992 gün ve 92/3501 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 10 cent/kg'a düşü
rülmüştür. 

Fındıkta fon uygulaması taban fiyatı tespiti ve dolayısıyla ihracat fiyatının tespitinde ne 
kadar etkili ve ilgili ise fındık spekülatörlerinin düşük fiyatlarla bağlantı yapmalarına engel 
olan bir uygulamadır. 1992 - 1993 fındık ihracat sezonu için fon miktarının düşürülmesiyle 
dürüst ve namuslu tüccar aldatılmış, fonun düşeceği hesabıyla karanlık taahhütlere giren bazı 
tüccarlara da Devlet Hazinesinden 300 milyara yakın, ihracat sezonunun sonu itibariyle de 1 
trilyon liraya varan menfaat sağlanmış olacaktır. 

İhracat sezonu açıldıktan sonra fonda yapılan değişiklik iç ve dış piyasada istikrarsızlık 
ve güvensizliğe sebep olmuştur. Alıcı çekimserliğe itilmiş, satıcı ise istikrarsız piyasa şartların
da malını bir an önce elden çıkarmak için sağa - sola koşuşturmaya başlamıştır. 

Fonun 30 cent/kg birden düşürülmesiyle (kilo başına 2 500 lira civarında) birtakım kişile
re menfaat sağlanırken üreticiye olumsuz etki yapmış, taban fiyat 9 000 lira olmasına rağmen 
iç piyasada fındık 6 500 liraya, dış piyasada 240 dolardan, 190 dolar civarına düşmüştür. 

1992 -1993 fındık ihracat sezonunda 176 bin ton fındık alımı yapan Fiskobirlik'in, bütün 
bağlantıları da dahil olmak üzere, sadece 1 529 ton fındık ihraç suretiyle büyük zarara uğratıl
masına, buna karşılık ihracatçılar tarafından 10 cent/kg fon ödemek suretiyle ihraç edilen ,105 
bin tonluk fındık dolayısıyla devleti 35 milyon dolarlık fon kesintisinden mahrum etmek sure
tiyle zarara sokan ve bazı çevrelere haksız menfaat sağlamalarına sebebiyet veren Başbakan, 
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Hazineden sorumlu Devlet Bakanı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı hakkında T.C. Kanununun 240 
inci, Anayasanın 100 üncü maddeleriyle ve içtüzük hükümleri uyarınca Meclis soruşturması 
açılması için gereğini saygılarımla arz ve talep ederiz. 

Burhan Kara 
Giresun 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Evet, ilk söz, önerge sahibi olarak Sayın Burhan Kara'nın. 
Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizin en önemli 

ihraç ürünlerinden biri olan fındıkla ilgili Meclis soruşturması dolayısıyla huzurunuzda bulu
nuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

1970'Ii yıllardan sonra uygulanan yanlış ekim alanları politikaları, oy kaygıları nedeniyle 
fındığın batıya doğru yayılmasına sebep olmuştur. Bu yıllarda, Bolu, Sakarya, Zonguldak, Sam
sun illeri artık fındık üreten illerden sayılmış, bununla da kalınmayıp Burdur'dan Bitlis'e va
rıncaya kadar otuz civarında ilde fındık üretimine başlanmıştır; dolayısıyla, Türkiye'de fındık 
üretimi, yani rekolte artmaya başlamıştır. Rekoltenin artışına paralel olarak ihracat ve tüketim 
artmayınca da, Karadeniz üreticisi geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu yıllar, Karade
niz'den göçün hayli yüksek olduğu yıllar olarak görülür. 

Fındık üreticisinin problemi, sadece rekolte azlığı ve fazlalığı değildir; izlenen fiyat politi
kaları da üretici üzerinde oldukça etkilidir. 

Yakın zamana kadar fındık, Karadeniz Bölgesinden, bu bölgede faaliyet gösteren ihracat
çılar tarafından ihracı gerçekleştirilen bir ürünken, bugün Akdeniz Bölgesinden Marmara Böl
gesine, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Ege Bölgesine kadar ülkemizin bütün bölgelerinde 
ihracatçıların başlıca iştigal konularından biri haline gelmiştir. 

Bunun sebebi, ülkemizin yeni ihracat politikaları tespit edilirken, fındığın, >Türkiye ihra
catındaki, dolayısıyla ekonomideki yeri ve öneminin iyi değerlendirilmemiş olmasıdır. 

Fındık, yılda 500 milyon dolar döviz girdisi sağlayan, dış piyasalarda muteber ve müşteri
si hazır, hemen dövize çevrilebilen bir ihraç ürünüdür. 

Dünya fındık üretimi ve ticaretinin yüzde 80'i, ülkemizde gerçekleşmektedir. 
Fındık, talep elastikiyeti olan bir madde değildir. Üretimin fazla olması halinde, fiyat dü-

şürülse dahi, klasik pazarlara ihracatın artırılması mümkün değildir.' 
Ülkemizde, zaman zaman, ihracatçılar, bu kolay ihraç edile ürüne, ihracatlarını artırmak 

için el atarlar. Geçmiş yıllarda, sanayi ürünü ihracatını artırmak için, prefinansman ve peşin 
döviz konularında sağlanan kolaylıklar, nasıl, bu kredileri kullananları, taahhütlerini kapat
mak için fındık ihracatçısı yaptıysa -ki, Gaziantep'in bile büyük fındık ihracatçısı çıkmıştır-
bu yönde, gerek iç piyasaya, gerekse dış piyasaya dönük ticarî faaliyet gösteren bütün firmalar, 
kazançlarının vergisini vermemek için, fındık ihracına yönelmektedirler. 

tç piyasaya dönük ticarî faaliyet gösteren bir beyaz eşya firması, vermesi gereken vergiyi 
azaltmak istiyorsa, hemen birkaç parti fındık ihraç ederek, bu amacına ulaşabilmektedir. Sa
nayi ürünü ihracatçıları da, ihraç rakamlarını yükseltmek, vergi oranlarını azaltmak için, fın
dık ihracatçısı olmaktadırlar. 
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Görüldüğü gibi, fındık ihracatı, bir amaç olmaktan çıkarak, çeşitli hedeflere ulaşmada 
bir araç haline gelmektedir. Bu durumda, iç ve dış piyasada fiyatlar düşmekte, piyasa istikrarı 
bozulmakta, fındık ihracatı da, uzmanlaşmış ciddî firmalar yerine, bugün var olan, yarın kay
bolan firmaların eline geçmektedir. 

Fındık piyasasında, iç ve dış fiyatların oluşmasında, Türk Hükümetlerine de önemli gö
revler düşmektedir. 

Yukarıda izaha çalıştığım, bugün var olan, yarın kaybolan firmaların yurt dışına yapa
cakları alivre satışlar da, dış piyasalardaki fiyatların oluşmasında önemli rol oynar. 

Bazı tüccarlar, rekolte tespit edilmeden ve taban fiyatı açıklanmadan, mevcut olan fındı
ğı, pazarlar ve satarlar; buna alivre satış denilir. Tabiatıyla, bu tip ticaretler, kumar gibidir; 
neticede, büyük zararlar, büyük kârlar meydana gelebilir. 

önceki yıllarda hükümetler, fındığı alivreci veya bugün var olan yarın kaybolan firmala
rın dış piyasadaki olumsuzluklarından korumak için, kısa adı DEFİF olan Destekleme Fiyat 
İstikrar Fonunu kurmuşlardır, 

DEFÎF uygulamasından amaç, ilan edilen destekleme alım fiyatına göre ortaya çıkacak 
ürün maliyetinin, iç ve dış piyasa fiyatlarıyla uyumlu hale getirilmesi, böylece ürün fiyatlarına 
istikrar kazandırarak, çiftçimizin ve millî ekonomimizin zarar görmesinin önlenmesidir. Söz 
konusu fon sayesinde, iç ve dış piyasalarda istikrarlı bir fiyat oluşmakta ve ülkemiz fındığı de
ğer fiyatından satılmaktadır. ~* 

Son yıllarda fındık fiyatı, cif 270-280 dolar/kental seviyesinde seyretmiştir; ancak, fon uy
gulamasında, aynı zamanda, naturel ve işlenmiş fındık durumuna göre, fıridık ihracatında, farklı 
miktarlarda kesinti yapılmak suretiyle, işlenmiş fındık ihracatı da teşvik edilmiş olmaktadır. 
Nitekim, son yıllarda, naturel fındık ihracatında düşüş görülürken, işlenmiş fındık ihracatın
da devamlı artış görülmektedir. 

ANAP iktidarı döneminde, fındık ekim sahalarının büyümesi ve buna bağlı olarak, her 
yıl artan rekolte, oluşan iç ve dış şartlara ve eldeki fazla stoka rağmen, akıllı, müspet fındık 
politikalarıyla iç ve dış piyasa istikrarı sağlanmıştır. 

DEFİF miktarı, ürünü destekleme alım fiyatlarının açıklandığı tarihte, aynı zamanda 
tespit ve ilan edilmesi de, ekonomik bir zorunluluktur. 

Anavatan Partisi iktidarları döneminde, DEFİF'ler daima taban fiyatlarının açıklandığı 
tarihlerde, yani fındık alımlarının başlamasından önce ilan edilmiştir. 

DEFIF'lerin taban fiyatıyla birlikte ilanının, aynı zamanda, iç piyasadaki fındık fiyatla
rıyla da yakın ilgisi vardır. Taban fiyatı ilanıyla yapılan fon düşürülmesi, doğrudan üreticiye 
yansımaktadır. 

1992-1993 dönemi taban fiyatları, 10 Ağustos 1992 günü, bizzat Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Sayın Tahir Köse tarafından Giresun'da büyük bir şovla "ANAP iktidarlarının fındığın değe
rini veremediğini, üreticinin, emeğinin karşılığını alamadığını, peşin para vermedikleri için üre
ticiyi mağdur ettiğini, perişan ettiğini" belirterek, iddialı bir şekilde 9 bin lira olarak açıklandı. 

Taban fiyatı ilanını biz de olumlu karşıladık; hatta daha önce istenilen fiyatları karşılama
dığını, ama iç ve dış piyasa şartları dikkate alındığında, sloganvari istekler yerine, olumlu bir 
fiyat olduğunu, üreticinin ezilmemesi için peşin ödeme yapılmasının yararlı olacağını belirttik. 
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Sayın Bakan, o kadar iddialı olarak konuştu ki, siyasî lügatımıza "tiko para" diye bir 
tabir bile yerleştirdi. Kendisi, fındığı tanımadığı gibi, fındıkla ilgili uygulamalarda, geçmiş ik
tidarların tecrübeli tedbirlerini bile dikkate alma ihtiyacı hissetmedi; bu yöndeki uyanlara, bi
lerek kulaklarını tıkadı. 

Fındık alımları 25 Ağustos 1992 günü başladı. Fındık alımlarının başlamasıyla birlikte 
gündeme DEFIF geldi. Hükümet, taban fiyatını ilan ederken, DEFİF'i unutmuştu! Hal böyle 
olunca, ihracatçı kendisini 40 cent/kentale göre uyarlayıp, ihracat planlaması yapmaya başladı. 

1992 yılına mahsus fındığınalivre satış fiyatı cif 248 dolar/kental olarak gerçekleşmiştir. 
Rekolte 550 bin ton civarında olmasına rağmen, eylül ayının ikinci haftasında Hamburg bor
sasındaki teklif fiyatı cif 258-260 dolar/kental seviyesinde olmuştur. 

Piyasa bu şekilde devam ederken, Karadeniz Bölgesinde, halk arasında ve ihracatçılar ara
sında yaygın bir söylenti dolaşmaya başladı; fındık bölgesinden bir milletvekili, fonun «düşü
rülmesine karşılık, partisinden istifa ettirilip, bir başka partiye bedel olarak transfer edileceği 
söylentileri sıkça yayıldı. Hatta bu transfer karşılığından, alivreci ihracatçılar tarafından ken
disine 2 milyon dolar menfaat sağlandığı dedikoduları, tabiî ki, dürüst ihracatçıda tereddütler 
uyandırdı. 

Fiskobirlik ise, fındık paralarını peşin ödeyemediği için, iç piyasada fındık 7 bin lira civa-
, rında düşmüştü. 

Bu sırada Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca 14.9.1992 tarih 99/20 sayılı yazıyla İstan
bul ve Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliğine, DEFİF'in 40 cent olarak devam ede
ceği bildiriliyordu. Fon miktarında değişme olmayacağı kanısının yaygınlaşması üzerine, Ham
burg borsası fiyatları cif 270 dolar/kentale kadar yükselmişti. 

İlgili Hükümetin, fonun düşmeyeceğini açıklamasına karşılık, 15-16 Eylül günleri Gire
sun'da yayımlanan mahallî gazetelere açıklama yapan bir milletvekili, "Başbakan Sayın De-
mirePIe görüştüğünü ve fındıktaki fonun kaldırılacağına dair söz aldığını" açıklıyordu. 

Bu haberin yayılmasından bir gün sonra, 18 Eylülde, DEFİF'Ierin indirileceği haberiyle 
Hamburg fındık piyasasında fiyat, cif 230-235 dolar/kentale düşmüş; fakat piyasada fındık 
muamele görmemektedir, 22 Eylül 1992 günü ise fındık piyasasındaki dedikodu gerçekleşiyor, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığını yalanlarcasına, 92/3501 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 
fonun 10 cent/kilograma indirildiği açıklanıyordu. 

Fındıkta fonun indirilmesinin yanlış olacağının Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca, 
ilgili bakana, Hükümete bildirilmesine rağmen; yani Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının olum
suz görüşüne rağmen, fon da, alivrecilerin bugün var olan yarın kaybolan ihracatçının menfa-
atına uygun, Karadeniz'de yaygın söylentileri olan milletvekili transferini destekler şekilde ger
çekleşiyordu. 

Sayın milletvekilleri, gelelim fonda, zamansız, programsız, hedefsiz, belki de birtakım söy
lentileri haklı olan kesintilerin üreticimize, ekonomimize ve ihracatımıza verdiği zararlara : 

1. İşlenmiş fındık ihracatına büyük darbe olmuştur. İşlenmiş fındığa teşvik verilmediği 
için -ki şu ana kadar teşvik verilmedi- dış piyasalarda rekabet etme imkânı ortadan kalkaca
ğından, işlenmiş fındık ihraç edilemeyecektir. İthalatçı ülkeler natürel fındığa yönelecek, yeni 
yeni kurulmuş bulunan fındık işleme sanayii ise, durma noktasına gelecektir. 
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2. tç ve dış piyasadaki fındık fiyatları ortak yabancı firmalar tarafından tespit edilecektir. 
3. Yüksek rekabetten ve düşük piyasa fiyatlarından dolayı Fiskobirlik alımları fazla ola

cak, Fiskobirlik'in maliyetinin yüksek olması sebebiyle, ihracatı düşecek ve devletin sırtında 
büyük bir kambur olarak kalacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kara, toparlayın efendim. 
BURHAN KARA (Devamla) — Fonun, 22.9.1992'de Resmî Gazetede yayımlanmasına rağ

men, 1.9.1992'den itibaren geçerli olduğu belirtilmiştir; yani 22.9.1992 tarihine kadar ihraç bağ
lantısı yapıp, tescil işlemini tamamlayan ihracatçı, sonradan kg başına 30 sent daha kazanmış 
oluyor. , 

Aynı dönemde 15 bin tort civarında ihraç tescili yaptırılmıştır. Buna göre, sadece 1-22 Ey
lül arasında 4,5 milyon dolar; yani 40 milyar lira, bazı ihracatçılara haksız menfaat temin edil
miştir. Bu imkândan hangi ihracatçının veya ihracatçıların yararlandığı, Sayın Bakan tarafın
dan açıklanmalıdır. 

Fındık, dış piyasada 250-260 dolar/kentalden 200 dolar kentale düşürülerek, millî ekono
mi büyük zarara sokulmuştur. Bu kararla, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının tahminlerine 
göre, 129 milyon dolar; yani, 1 trilyon 32 milyar lira, fonlu ihraç gelirlerinden kaybolacaktır. 
Bunun 46 milyon doları; yani 404 milyar lirası, fon gelir kaybı olarak görülmektedir. , 

Üreticiye olan bugüne kadarki fındık borcunu Meclis soruşturmasından bir gün önce ödeyen 
' ve hâlâ 80 milyar borcu olan Sayın Bakan, 404 milyar liralık fon gelirinin, 1 trilyonluk fonlu 

ihraç gelirlerinin kimlere peşkeş çekildiğinin, Yüce Meclisimiz ve milletimiz tarafından bilin
mesine taraftar mısınız? 

Bu ara dünyanın en büyük fındık işleme ve ihraç müessesesi olan ve 20 Ocak 1993 itiba
riyle 182 bin ton fındık alıp, 1 trilyon 754 milyar lira ödeme yapan Fiskobirlik, özel sektörün 
bugüne kadar 110 bin ton fındık ihracına karşı, sadece özel sektörün 98'de l'i kadar; yani 1 
600 ton fındık ihracatı bağlantısı -o da ihraç değil- yapabilmiştir. Bunu nasıl izah edeceksiniz? 

Bu durum, dünyanın en büyük fındık işleme ve ihraç müessesesinin, artık, piyasada üreti
ciyi koruma misyonunu sona erdirip, önümüzdeki yıllar, fındık üreticisini kaderiyle başbaşa 
bırakma düşüncesinin bir tezahürü müdür? 

Fiskobirlik bu yıl fob 231 dolar/kentalden piyasaya girmiş olup, fındığı, özel sektörden 
daha pahalıya mal ettiği için, zararına da olsa satış yapamamaktadır; yani, havlu atmış du
rumdadır. Üretici ise, bu olumsuz dış piyasa şartlarından nasibini almış, Fiskobirlik'in aldığı 
182 bin ton civarında fındıktan geri kalan 400 bin tona yakın fındığı 6 500 - 7 000 lira arasında 
alivreciye, fırsatçıya, vurguncuya, tefeciye ve tüccara kaptırmıştır. Üreticinin zararı takriben 
800 milyar lira civarındadır. 

Şimdi, Sayın Sanayi Bakanına soruyorum : Bu mu çiftçiden yana olan tavrınız? Kim kar
şılayacak üreticinin bu zararını? 4,5 ay sonra ödeme yapılırsa,, nerede kaldı tiko para? 

Bir diğer olumsuzluk da, Türkiye'nin almış olduğu bu istikrarsız tavır karşısında, fındık 
borsasını düzenleyenlerin ve dış alıcıların, artık Türkiye'ye güven duymaması ve Türkiye'ye 
istikrarsız bir ülke olarak bakmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, sonuç olarak, 1 trilyon lira civarında ekonominin kaybına, 800 mil
yar lira üreticinin kaybına, 400 milyar lira devletin fon gelir kaybına neden olması, Fiskobir
lik'in 1,5 trilyon liralık alımlarına karşı uygulanan yanlış fiyat politikaları nedeniyle tamamen 
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batmakla karşı karşıya bırakılması, Türkiye'nin dış politikada, itibarsız, sözüne ve taahhüdü
ne uymayan bir ülke konumuna düşmesine neden olması, çevrede oluşan milletvekili transferi 
söylentileri sebebiyle, demokrasimizi, Yüce Meclisimizi ve parlamenter sistemimizi asılsız şai
be altında tutması nedeniyle; yine 1991-1992 ihraç sezonu sonunda, bir yıl boyunca en fazla 
5 bin kilogram ihraç yapmasına rağmen, bu yılın ilk dört ayında 10 bin tonun üzerinde, yani 
27 milyon dolarlık -takriben 235 milyar lira civarında- ihracat yapma başarısını gösteren, hak
kında transfer söylentileri olan milletvekilinin, bu büyük, başarılı ihracatçı, fındık, gıda ve pa
zarlama şirketiyle olan ilişkilerinin araştırılması lazımdır. 

Son olarak : Daha bir hafta önce iki sayın bakanın, görevini ihmal edip devleti zarara 
uğrattığı için Yüce Divana sevk edildiği, bir diğer bakanın, 150 milyon liralık pul parası harca
dığı savıyla bizzat Sayın Tahir Köse tarafından Yüce Divana gönderilmek istenen bir ülkede, 
millî ekonomiyi 1 trilyon, deyleti 400 milyar, üreticiyi 800 milyar zarara soktukları aşikâr olan, 
birtakım ihracatçılara haksız menfaat sağlayan, baştan yanlış ve zarar doğuran uygulamanın 
birinci derece sorumlusu olup, fiyat politikalarının oluşturulmasında gerekli basireti göstere
meyen Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse; kendisine bağlı Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığının olumsuz görüşüne rağmen, Bakanlar Kurulu kararına muhalefet etmeyen Hazine 
ve Dış Ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller; devleti, millî ekonomiyi ve üreti
ciyi zarara uğratan kararnameyi çıkaran Hükümetin Başbakanı Sayın Süleyman Demirel hak
kında, Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesine aykırı eylemde bulundukları için, Anayasa
nın 100 üncü maddesine göre verilen Meclis soruşturması önergesine olumlu oy vererek, bu 
yapılan yanlış, programsız, ilkesiz kararların sorumlularının ortaya çıkmasına yardımcı olun
masını Yüce Meclisin takdirlerine arz ederim. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kara, 
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) — Sayın Başkan, şahsımla ilgili sataşma vardır, söz istiyo

rum. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Başkanım, zabıtları inceleyin, kimsenin isminden 

bahsetmedim ben. 
BAŞKAN — Oturun efendim. (ANAP sıralarından gürültüler) 
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) — Sayın Başkan, Sayın Burhan Kara diyorlar ki, "olay 

mahallî basına da intikal etti..." 
BAŞKAN — Ne etti efendim? 
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) — .Basına intikal etti efendim. (ANAP sıralarından gü

rültüler) 
BAŞKAN — Ne zaman konuştu, ne zaman basına intikal etti? 
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) — Efendim, basına, (ANAP sıralarından gürültüler) ma

hallî basına da, genel basına da intikal ettirdiler. Yani, burada ben suçlanıyorum; Karadeniz 
fındık bölgesinde, Giresun'da partisinden istifa eden milletvekili benim. İsim vermiyor; ama, 
şahsımı kastediyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Haysiyetimle oynuyor Sayın Başkan; söz istiyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade eder misiniz? 
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Sayın özdemir, bana bir pusula da gönderdiniz, onu da değerlendirdim. Diyorsunuz ki, 
"konuşmacı, Giresun'da yayımlanan bir gazetede ismimden bahsederek..." 

"Giresun'da bir gazetede yayımlanan" diyorsunuz ama, Başkanlığın bu konuda bilgisi 
yok, takdir edersiniz. Doğru söyleyeceğinize de inanıyorum. 

"Şimdi yaptığı konuşmada dolaylı olarak bana sataşmada bulunmuştur" diyorsunuz; ya
ni, doğrudan bir sataşma olmadığını siz de takdir ediyorsunuz, kabul ediyorsunuz... 

ERGUN ÖZDEMÎR (Giresun) — Şahsımı kastediyor Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade edin. (ANAP sıralarından gürültüler) 
ERGUN ÖZDEMİR (Giresun) — Açıkça şahsımı kastediyor Sayın Başkan, "Anavatan 

milletvekili" diyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz... (ANAP sıralarından gürültüler) 
Efendim, Başkanlık bir sataşma tespit etmiş değil; gene de tutanakları inceleriz. Zaten 

söylemek istediğinizi de söylediniz, "ben o işle ilgili değilim" dediniz... 
Şahısları adına Sayın Nabi Poyraz, Sayın Timurçin Savaş, Sayın Ergun özdemir, Sayın 

Coşkun Gökalp söz istemişlerdir, tki kişiye söz verebileceğiz. 
tik sözü Sayın Nabi Poyraz'a veriyorum. 
Timurçin Savaş vazgeçerse söz sırası size geliyor. 
TİMURÇİN SAVAŞ (Adana) — Sayın Başkan, vazgeçiyorum... 
ERGUN ÖZDEMtR (Giresun) — Sayın Savaş vazgeçiyor efendim. 
BAŞKAN — O başka efendim... Her şeyin bir çaresi var. Konuşmacıların söz süresine uy

malarını rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Poyraz. 
NABt POYRAZ (Ordu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; fındık ihracat rejiminin 

yaklaşık bir ay geç açıklanması, ihracatta fındıktan alınan fonun 40 centten 10 cente düşürül
mesi ve bunun 22 Eylül tarihinde Resmî Gazetede ilan edilip, yürürlük tarihinin 1 Eylül olarak 
belirlenmesi üzerine alivreci ihracatçılara haksız kazanç sağlamak suretiyle Hazineyi zarara uğ
rattığı gerekçesiyle, Başbakan Sayın Süleyman Demirel, Hazineden sorumlu Bakan Sayın Tan
su Çiller, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse hakkında vermiş olduğumuz soruşturma 
önergesiyle ilgili görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Sayın milletvekilleri, önce, fındıktan alınan fonun ne amaçla konulduğuna ve yıllar itiba
riyle de seyrine bakmak lazım.4 

Fon, 1977 yılında başlatılmıştır. 1980'de 16880 sayılı Resmî Gazetede yayımlanması sıra
sında, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunun, tarımsal girdilerin sübvansiyonunda ve üretici
nin fiyat hareketlerinden korunmasıyla ihracatın geliştirilmesinde ve Para Kredi Kurulunda be
lirlenecek esaslara göre kullanılacağı belirtilmiştir. 

Fon, 1984 yılında 13 Ağustosta, 1988 yılında 19 Temmuzda, 1989 yılında 1 Ağustosta, 1990 
yılında da 1 Eylülde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yıllar itibariyle fonun seyrine bakıldığında, hiçbir dönemde, fonun, Resmî Gazetede ilan 
tarihiyle geriye doğru yürürlük tarihi uygulaması görülmemektedir. 1992 yılında fon miktarı, 
22 Eylülde ilan edilmiş, yürürlük tarihi ise, 1 Eylülden geçerli sayılmaktadır. Esasen soruştur
maya konu olan neden de budur. Biraz sonra bu konuda geniş şekilde Yüce Meclise bilgi ver
meye çalışacağım. Şimdi, kısaca eylül ve ağustos aylarındaki gelişmelere bakalım. 
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Ağustos ayı, üreticinin, amele, patoz vesaire gibi masraflarını ödemek mecburiyetinde ol
duğu aydır; ayrıca, eylül ayı da, üreticinin tüm borçlarını ödemesi gereken ödeme ayıdır. Hü
kümet, üreticinin en sıkıntılı olduğu bu ayda, ihracat rejimini açıklamamış. Fiskobirlik, fındık 
politikasını belirlememiş, fındık üreticisinin alacağı ödenmiyor. Fiskobirlik, Avrupa'ya 231 do
lardan mal satacağını ilan ediyor. 

Fonun belirsizliği yüzünden, serbest piyasada fiyat teşekkül etmemiş, ne alıcı fındığı kaça 
alacağını ne de satıcı, üretici fındığı kaça satacağını bilmiyor; üretici perişan, esnaf şaşkın... 
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, borsalar, ticaret odası, ziraat odaları birliği Sayın Başba
kandan randevu talebinde bulunuyorlar... Her türlü yolu denerler; ama, bir türlü görüşme im
kânını bulamazlar. 

Bu arada seçim bölgesinde de bu konuyla ilgili bazı sayın bakanlarla temaslarımız oldu; 
ama hiçbir ses çıkmadı. 

Bu arada Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü yetkilileriyle te
maslarımız devam etti. Hazine yetkilileri, ziraat komisyonu ve İhracat Genel Müdürlüğü yet
kililerinin, fonun düşmeyeceği hususunda karar aldıklarını, bu kararı da Sayın Bakan Tansu 
Çiller'e ilettiklerini ifade ederler. 

Sayın Bakan konuya olumlu bakar, doğru bir karar verir. Bu karar, 14 Eylül 1992 tarihin
de İhracatçılar Birliğine bir faksla bildirilir; ihracat rejiminin geçen yılın aynı olacağı; yani, 
40 cent olarak uygulanacağı talimatı verilir. ; 

Bu karar karşısında ihracatçılar, tescile bağlı satışlarını yüklenmeye başlarlar. Meclis so
ruşturması önergesine konu olan gelişme, bundan sonra başlar. Aradan bir iki gün geçer... Alivre 
satış yapan bazı ihracatçıların ve bir milletvekilinin de araya girmesiyle, Sayın Başbakanla ve 
ilgili bakanlarla görüşmeler başlar. Görüşmeler sonunda fonun 40 centten 10 cente indiği de
dikoduları yayılır. 

Dürüst iş adamlarının tüm çabalarına rağmen, karar değişmez. 
Bazı devrelerin menfaat ve haksız kazanç sağladığı iddiaları ortaya çıkmaktadır; bu 

doğrudur, 
Bakınız, 1 Ağustos 1989 tarihinde uygulanacak fonla birlikte, 1989 yılı ürününün rekor 

seviyede olacağı göz önünde bulundurularak, 100 bin ton fındık yağlığa, 50 bin ton fındık da, 
öğrenci ve askere tahsis edilmiştir. Her türlü jktisadî tedbirler alınmış, piyasada istikrar sağ
lanmaya çalışılmış, doğru kararlar neticesinde iç ve dış piyasada arz-talep dengesi sağlanmış, 
üreticinin ürününün değeri iç piyasada korunmuş, Avrupa'da da fiyatlar 280-285 dolar dola
yında tutulmaya çalışılmıştır. 

1992 yılı ürünü için, bu iktisadî tedbirler alınmamış, üretici destekleme fiyatıyla, serbest 
piyasa fiyatı arasındaki fark, yüzde 30'Iara ulaşmış; fındık, serbest piyasada 6 200 liraya düş
müş, üretici büyük ölçüde zarar etmiştir. :- . 

Geçmiş yıllara bakıldığında, iyi iktisadî tedbirler alınarak, devletin destekleme fiyatıyla, 
serbest piyasa fiyatı arasındaki fark yüzde 10-12'yi geçmemiştir. 

1992 yılı ürününden düşülen fondan kabuklu fındığa isabet eden pay, Fiskobirlik peşin 
ödeme yapmadığı için, yani, üreticinin parasını peşin ödemediği için, istenilen fayda elde edi
lememiş, fondan elde edilen fayda, ihracatçılara ve Avrupalı ithalatçılara yaramıştır. 
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Fiyatlar sivri fındıkta 5 600, tombul fındıkta 6 200 liraya kadar düşmüştür, tç piyasaya 
karşın, dış piyasa da derhal etkilenmiş, 255-260 dolar/kental olan fiyatlar 230-235 dolar/ken
tale kadar düşmüştür. Cari fiyatın fob karşılığı da 220 dolar/kentale gelmektedir. 

Fiskobirlik tarafından peşin ödeme yapılmadığı ve iktisadî tedbirler alınmadığı için, yük
sek miktarda gerçekleşecek olan üretim nedeniyle, fiyatlar 200 dolara kadar düşme eğilimi gös
terecektir. 

Uygulanan fon miktarının düşürülmesinden dolayı, alivre satış yapan ihracatçıların ta
mamı kazançlı çıkmış, 1992 yılının Ocak ayından Ağustos ayına kadar yapılan alivre fiyat tek
lifleri, alınan piyasa raporlarında, hiçbir zaman 260-270 doların altına düşmemiştir. Bu ne
denle, 200-220 dolar civarında oluşan yeni fiyatlarla, ihracatçıların tamamı, kârını maksimize 
etme şansını bulmuş; yani, haksız kazanç elde etme imkânına kavuşmuştur. 

Uygulamaya ülke ekonomisi açısından bakıldığında ise, enteresan bir tabloyla karşılaşıl
maktadır. Her ne kadar verilen demeçlerde, -Sayın Başbakan ve Sayın Bakanın demeçlerinde; 
fonun düşürülmesinin üreticiye yarayacağı, buna ilaveten de kaçakçılığın önleneceği gibi, iddi
alar var ise de, açıklanan fiyattan peşin ödeme yapılmadığı, eylül ayında müstahsile 612,3 mil
yar, ekim ayında 839,4 milyar borcu olduğu ve Hükümetin, gereken iktisadî tedbirleri almadı
ğı göz önünde bulundurulduğunda, iç piyasada, kabuklu fındık fiyatları artmayacak, düşe
cektir. Dış piyasada fiyatlar önce 230 dolar seviyesinde oluşmuştur, bugün 190 dolar civarındadır. 

Düşük fiyatla bağlı olarak geçen yılki 165 bin tonluk ihracat, belki 180 bin tona ulaşacak
tır. Bu takdirde Hazine, fondaki 30 dolarlık azalış nedeniyle 57 milyon dolar zarar etmiş ola
caktır; bundan da yaklaşık olarak 520 milyar Türk Lirası fon gelirinden mahrum olacaktır. 
Yani devlet zarara uğramıştır. Son üç yılın Türkiye ihraç ortalaması 275-282 dolar/kental oldu
ğuna göre, bu yılki fiyat ortalaması 220 dolar/kental olarak gerçekleşecek; ülkeye girecek dö
viz miktarında da, yaklaşık olarak 130 milyon dolarlık; yani, 1 trilyon 150 milyar liralık bir 
eksilme olacaktır; Hazine, bu kadar döviz gelirinden mahrum olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, özet olarak, altını çizerek tekrar etmek istiyorum : Hazineyi 57 mil
yon dolar, yaklaşık 520 milyar lira fon gelirinden mahrum edenler, zarara sokanlar, ülkeye 130 
milyon dolar, yaklaşık 1 trilyon 150 milyar lira az döviz girmesine sebep olanlar, 22.9.1992 ta
rihinde Resmî Gazetede ilan edilip, yürürlük tarihi 1 Eylülden geçerli olarak çıkarılan karar, 
fındıktan alınacak 30 dolar fon gelirinin bu tarihe kadar, tescile bağlı satışlardan Hazine ala
cağı durumunda olan (3 milyon 600 bin dolar) 32 milyar lira Hazine zararına sebep olanlar 
hakkında vermiş olduğumuz soruşturma önergesini reddedeceğinizi biliyorum. 

Bütün ilgili uzmanların ve teknisyenlerin, soruşturma önergesinin doğru olduğu yolunda
ki görüşleri, "bir gün bu Yüce Mecliste birileri gelir ve bu Hazine zararının hesabını onlardan 
sorarlar" şeklinde; bu önergeyi o zaman onların kabul etme şansları olacağına inanıyor, Yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Poyraz. 
Söz sırası, Giresun Milletvekili Sayın Ergun özdemir'de. 
Buyurun, Sayın Özdemir. (DYP sıralarından alkışlar) 
ERGUN ÖZDEMlR (Giresun) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Giresun Milletve- ,. 

kili Burhan Kara ve 49 arkadaşının, Fındık İhraç Fonunu düşürerek, bazı çevrelerin haksız ka
zanç sağlamasına neden oldukları, bu suretle devleti zarara uğratarak, görevlerini kötüye 
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kullandıkları iddiasıyla, Başbakan Sayın Süleyman Demirel, Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse haklarında bir Meclis soruşturması açılması
na ilişkin önerge nedeniyle şahsım adına söz almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce konuşan arkadaşlarım ağır ithamlarda bulundular. 
Ben; bu ithamlara alışkınım. Anavatan Partisinden istifa ettiğim günden beri 25 senelik 

devlet memuriyetimi ortaya koyarak "yolsuzlukları var" dediler. Buyurun, elinde bilgisi, bel
gesi olan ortaya çıkarsın, çıkarmazsa müfteridir, dedim; ses yok! Daha sonra, "84 üncü madde" 
dediler; iddia sahibi, iddiasını ispatlamaya mecburdur; hukukçular bilir, dedim; yine ses yok!.. 

Şimdi de ortaya bir şey çıktı : Fon meselesi. 
Efendim, diyorlar ki, "Sayın Başbakan Demirel'le görüştü." \ 
Evet, görüştüm, inkâr etmiyorum; hem de Anavatan milletvekili iken görüştüm. Niye gö

rüştüm? Fındık bölgesinin milletvekili idim, onun için görüştüm, fındığın meselelerini anlat
mak için görüştüm ve yalnız da görüşmedim. Randevu aldım, kimlerle görüştürdüm? Trabzon 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili, Trabzon Ticaret Borsa Başkanı, Yönetim Kurulu üyele
ri; Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Giresun Ticaret Borsa Başkanı, yönetim kurulu 
üyeleri; Ordu, Ünye, Fatsa, Çarşamba, Terme Ticaret Odaları Başkanları, Ticaret Borsa Baş
kanları ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle... Niçin? Çünkü, Sayın Başbakanın fındık konusunu çok 
iyi bildiğini biliyorum ve Sayın Başbakan, seçim öncesi o meydanlarda, "fon bir soygundur, 
üreticiden alınan ikinci vergidir; kaldıracağım" dedi. Onun için söz aldım. 

RAStM ZAİMOĞLU (Giresun) — Netice de üreticiyi soydunuz... 
ERGUN ÖZDEMtR (Devamla) — Konuşuruz; dağarcığınızda bildiğiniz bir şey varsa, her 

yerde konuşuruz. 
Değerli milletvekilleri, fındık nedir? Fındık, Karadeniz'in, özellikle Doğu Karadeniz'in 

tek geçim kaynağıdır. Bizde hayvancılık ve sanayi pek gelişmemiştir; denizimiz vardır, balıkçı
lığımız gelişmemiştir; ama 500 milyon dolar'ihraç geliri nedeniyle, tek geçim kaynağımız fındıktır. 

Fındık politikalarında çok akıllı olmamız lazımdır. 
On senelik" Anavatan tktidarı dönemindeki fındık politikaları, daha doğrusu fındık poli

tikasızlığı, Karadeniz'i perişan etmiştir. (ANAP sıralarından gürültüler; DYP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Nasıl perişan etmiştir, tek bir misalle anlatmak istiyorum... 
REFlK ARSLAN (Kastamonu) — Sen ANAP'ın genel müdürü değil miydin? 
ŞADAN TUZCU (İstanbul) — Aklın nerede idi daha evvel?! 
ERGUN ÖZDEMİR (Devamla) — 1970'Ii yıllarda biz... 
BURHAN KARA (Giresun) — Bu kadar anlıyorsun zaten, başka bir şey anlamazsın ki! 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
ERGUN ÖZDEMtR (Devamla) — Siz de konuşun, kürsü açık... 
1970'li yıllarda biz, 1 kilo fındığa 3 kilo zeytin alırdık... 
BAŞKAN — Konuşmacıya müdahale etmeyelim. 
ERGUN ÖZDEMtR (Devamla) -? 1980'in sonunda, 3 kilo fındığa 1 kilo zeytin alıyoruz, 

9 misli fark var... Bu mu fındık politikası?! (ANAP sıralarından gürültüler) 
ŞADAN TUZCU (İstanbul) — Aklın neredeydi daha evvel? 
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ERGUN ÖZDEMtR (Devamla) — Onun için ayrıldım ya!.. (DYP sıralarından alkışlar) 
Değerli milletvekilleri, önerge veren değerli arkadaşlarımın bazı iddiaları var. Diyorlar ki, 

"fon kalkmamalıdır fon kalmalıdır, yükselmelidir." \anlış anlamadıysam, "kalmalıdır" diyorlar. 
BURHAN KARA (Giresun) — O kadar anlıyorsun zaten! 
ERGUN ÖZDEMtR (Devamla) — Siz konuştunuz, ben sonuna kadar dinledim, şimdi de 

siz dinleyin. 
"fon kalmalıdır" diyorlar. 
Fon nedir değerli arkadaşlarım?.. 
"Fon, fiyatı tespit eder" diyorlar. 
Hayır, fon, fiyat tespit etmez. Fiyatı, Türkiye'deki rekolte tespit eder. Fındık hassas bir 

borsa ürünüdür... ttalya'daki üretim tespit eder, Ispanya'daki üretim tespit eder, Amerika'da- ' 
ki, hatta Yunanistan'daki üretim tespit eder. Fiyat konusu, iktisadın en basit bir kaidesidir. 
Nedir?.. Arz-talep kanununa göre teşekkül eder, fona göre değil. 

Şimdi ne diyorlar? "Fon kalsın" diyorlar. 
TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — Ergun, Allah'tan kork! 
ERGUN ÖZDEMtR (Devamla) — Bir misal vermek istiyorum. 1991 senesinde fındık ih

racatımız 164 bin ton iç fındık ve fon nedeniyle kaçakçıların kaçırdığı fındık 40 bin ton.* 40 
sent, fondan, Türkiye'de üç-dört kaçakçının cebine giren para 16 milyon dolar değerli millet
vekilleri... Onun için bu işin peşindeler ya! • 

Bakın, değerli milletvekilleri, bu 16 milyon dolar kaçağın yanında, bunun vergisi yok, Ge
lir Vergisi yok, Stopajı yok, bir de 20 sent dışarıya ucuz veriyorlar, 164 bin ton fındıkta devlete 
zararları 50 milyon dolar; etti mi size 76 milyon dolar... 

RAStM ZAtMOĞLU (Giresun) — 1991'de aklın neredeydi? 
NABt POYRAZ (Ordu) — Hesabın nerede kaldı? 
ERGUN ÖZDEMtR (Devamla) — 1991 senesinde fondan gelir 41,5 milyon dolar... Bu 

mu faydası?.. 
Bakın, fon nelere alet edildi: Hayalî ihracata alet edildi. Fındık adı altında kurbağa baca

ğı ihraç edildi, salyangoz ihraç edildi, ponza taşı ihraç edildi... Üstelik, hem fındık fonundan 
istifade edildi hem de onlardan prim alındı. Yalan mı, hayalî ihracata kaynak olmadı mı? 

Şimdi soruyorum değerli milletvekileri : Tüccar veya Fiskobirlik, ihracatta bir fon ödü
yor. Bu fonu tüccar cebinden mi ödüyor? Hayır, üreticiden alıp ödüyor. îşte, fonun kalkması
na bir nebze yardımım olduysa, -10 sente inmesine- kendimi bahtiyar addediyorum; çünkü Ka
radeniz'in meselesiydi. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bakın, önümde birtakım belgeler var, istediğiniz zaman gösteririm... 
Bütün Karadeniz İhracatçılar Birliğinin Karadeniz ticaret borsa birliklerinin, sanayi odaları
nın 1983'ten itibaren zamanın Başbakanına ve bakanlarına göndermiş olduğu telgraflar, var. 
Hepsi de fonun, kaçakçılıktan başka, bir şeyi teşvik etmediğini izah etmişler, anlatmışlar : ama 
dertlerini anlatamamışlar. 

Şimdi size, Giresun Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Giresun Ticaret Borsası, Ordu 
Ticaret Sanayi Odası hepsinin müştereken gönderdiği 9 madde halindeki yazıda, fonun nelere 
sebep olduğu anlatılıyor; bu, iki saatlik konu; ama zamanım olmadığı için bir cümle oku
yacağım.../ 
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RÂStM ZAlMOĞLU (Giresun) — O zaman Sayın Başbakanın danışmanıydın, niye 
uyarmadın? 

ERGUN ÖZDEMİR (Devamla) — Diyorlar ki: "Fonun kaldırılmasına ve düşürülmesine 
karşı çıkanların, hatta yükseltilmesini telkin edenlerin, fon kaçakçısı olduğu unutulmamalıdır. 
Ben demiyorum; Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Karadeniz İhracatçılar Birliği diyor. (DYP 
sıralarından alkışlar) Ben, önerge sahibi arkadaşlarımı tenzih ediyorum... 

BURHAN KARA (Giresun) — Sen 9 senedir çok şeylere üzülmüşsün. 
ERGUN ÖZDEMİR (Devamla) — Katiyen, böyle bir kaçakçıyla ortak falan sözleri bir 

yanda; ama sadece ve sadece bu konudaki bilgisizliklerini ortaya koymak istiyorum. 
BURHAN KARA (Giresun) — Öyledir, öyle... 
ERGUN ÖZDEMİR (Devamla) — Şuna şaşıyorum değerli milletvekilleri, şuna : Başta 

Şükrü Yürür, Burhan Kara, bütün Karadeniz milletvekillerinin, altında imzası var! Buna üzü
lüyorum ya, bu meselede buna üzülüyorum ya... 

RASİM ZAlMOĞLU (Giresun) — Sayın Özdemir, üretici perişan oldu mu, olmadı mı? 
Sen çok biliyorsun. Açlıktan öldü insanlar... 

ERGUN ÖZDEMİR (Devamla) — O kıskançlık; onu herkes anladı, onu herkes anladı. 
Şimdi, fon kalktı da ne oldu değerli milletvekilleri? İspanya ile İtalya, fındıkları sökmeye 

başladılar. İtalya ile İspanya'dan, 1991 senesi fındığı ile 1992 yılının rekoltesine, ilişkin bir mi
sal vermek istiyorum. Fiskobirliğin rekoltesi 530 bin ton; her sene yüzde 25 yarılma var. 

BURHAN KARA (Giresun) — Onu bile bilmiyorsun! 
ERGUN ÖZDEMİR (Devamla) — Sen bilmezsin, bir şey biliyorsan burada anlat. 
700 bin ton fındık var; 70 bin ton stok var... 1989 yılından 70 bin ton yağlığa ayrılan fın

dık var. Bugün, 1992'de İspanya da, 30 bin ton fındık var. İtalya da 1̂ 0 bin ton fındık var, 
geçen seneden kalan 30 bin ton fındık var. Amerika da 17-20 bin ton fındık var. Yunanistan'da 
7 ile 10 bin ton fındık var. Toplam rekolte bir milyon tonun üzerinde. 

RASİM ZAlMOĞLU (Giresun) — Üreticiyi perişan ettiniz. Doğru Yola geçtiniz de ne 
yaptınız; onu söyle. 

ERGUN ÖZDEMİR (Devamla)'— Değerli milletvekilleri, dünya tüketimi 500-550 bin ton. 
Şimdi, ihracat yapabilmek için, fon mu koyarsınız, teşvik mi verirsiniz fındıkçıya? Ben teşvik 
istiyorum; fonun kalkması bir şey değil... , 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Özdemir, Giresun'lu memnun mu? Git de va
tandaşı bir dinle. (Gürültüler) 

ERGUN ÖZDEMİR (Devamla) — Daha 10 sente düşmeden... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müsaade edin, karışmayın, Sayın özdemir toparlıyor. 
Buyurun toparlayın efendim, buyurun. 
ERGUN ÖZDEMİR (Devamla) — Ben fındığı iyi biIirim.^Bakın, ne oldu? Fındık fonu 

10 sente indi, İtalya ile İspanya, Avrupa Topluluğuna müracaat etti... Diyorlar ki, "kota koyarız." 
Şu anda, Hazine ve Dış Ticarette, FRUKOM Genel Müdürü Dr. Hanebuth ve Hollandalı 

Delege, Mr. Taile, FEDİMA Başkanı -Başbakan bilir onları- Mr. Russel, Hamburg Borsası Ku
ru Meyveler Komitesi Başkanı Mr. Haas, ne diyorlar, biliyor musunuz?.. İki teklifle geldiler 
ve "kota koymamak için fonu yükseltin" dediler. Ne garip tecelli, ne acı tecelli ki, aynı günde 
böyle bir önergeyi bu Mecliste görüşüyoruz! (DYP sıralarından alkışlar) 
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RAStM ZAtMOĞLU (Giresun) — Sen, Avrupalıyı mı, yoksa Giresunlu ve Karadenizli 
fındık üreticisini mi düşünüyorsun? 

BAŞKAN — Bağlayın Sayın özdemir, bağlayın. 
ERGUN ÖZDEMtR (Devamla) — Sayın milletvekilleri, ikinci bir iddia var; o iddia da 

şu : diyorlar ki, 14 gün sonra... 
BAŞKAN — Sayın özdemir, Sayın Özdemir, bağlayın lütfen. 
ERGUN ÖZDEMtR (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Fındıkta fon kararnamesini bakın, Anavatan İktidarı ne zaman değiştirmiş? 
RASlM ZAİMOĞLU (Giresun) — Sen neredeydin o zaman? 
ERGUN ÖZDEMtR (Devamla) — Onların mantığına göre söylüyorum. 8.8.1983»te fon 

70 sent... Aradan 4 ay geçmiş, ihracat piyasası eylül ayı başında açılmış, 31.12.1983'te, 4 ay 
sonra, fonu 95 sente çıkarmışlar. Bu mantığa göre kaçakçıyı zengin etmemişler mi? Trilyonu 
kaçakçının cebine akıtmamışlar mı? Daha devam ediyorum... 20.2.1984'te 110 sente çıkarmış-

' siniz. 10.8.1985'te ise 100 sent. 19.7.1988'de 75 sent. 1.8.1989'da 60 sent. 4.9.1990 tarihinde 
de 40 sente indirmişsiniz. Bunu 60 sentten 40 sente indirmekle, mantığınıza göre, birtakım tüc
carlarla ortaklık yapmışsınız, tüccarları ortak etmişsiniz! 

NABt POYRAZ (Ordu) — Ortak kim, ortak? 
ERGUN ÖZDEMtR (Devamla) — Değerli milletvekilleri, üstelik 1990 senesindeki karar

namede ne yapmışlar? Bakanlar Kurulu kararını 18 gün sonra yayınlamışlar -Resmî Gazetede 
burada-kararı almışlar, 18 gün sonra yayınlamışlar! Kimleri zengin ettiler? 

BURHAN KARA (Giresun) — O zaman kabul oyu ver. 
ERGUN ÖZDEMtR (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu sıkıntı ne, biliyor musunuz? 

Ben dedim, elinde bilgisi, belgesi olan ortaya koysun, koymazsa şeref celladıdır, haysiyet cella
dıdır. Var mı?.. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN —• Bağlayın efendim... 
ERGUN ÖZDEMtR (Devamla) — Değerli milletvekilleri, bir kısmı Doğru Yola gelmek 

istiyor da, alan yok; sıkıntıları o... (DYP sıralarından alkışlar) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Satılan yok senin gibi... 
BAŞKAN — Sayın Ergun özdemir, Yüce Meclisi selamlayın ve konuşmanızı tamamlayın. 
ERGUN ÖZDEMtR (Devamla) — Sayın milletvekilleri, bunu niye yapıyorlar, biliyor mu

sunuz? Korkudan... Korkunun ecele faydası yok ki! Giresun'da bittiler; çünkü ilk seçimde Gi
resunlu, Sayın Başbakanın heykelini dikecek, göreceksiniz. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP 
sıralarından gürültüler) 

Korkudan bittiler, sıkıntı o... Karadeniz'de bittiler, Rize'de, çayda, radyasyonda bittiler, 
Ünye'nin berisinde bittiler... 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar, ANAP sı
ralarından gürültüler) -

BURHAN KARA (Giresun) — Dün Sayın özal'a yağ yakıyordun; şimdi de Sayın Demi-
rel'e yak bakalım! 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, son söz, haklarında soruşturma istenen Sayın Başba
kan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın 
Tahir Köse'ye aittir. _ -

Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse, buyurun. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
Fındık, bilindiği gibi, ülkemizin geleneksel tarım ihraç ürünleri arasında önemli bir yere 

sahiptir. Halen, dünya fındık üretiminin yüzde 67'si ülkemizde üretilmekte ve yüzde 76'lık bir 
payla Türkiye, fındık ticaretinin dörtte üçüne hâkim bulunmaktadır. Fındığın, Türkiye genel 
ihracatı içinde 1979'da yüzde 15,61 gibi yüksek bir oranı içeren payı, bugün yüzde 3'Iere düş
müşse de, fındıktan elde edilen gelir -ki, 450-500 milyon dolar civarındadır- artarak devam 
etmiştir. Keza, fındık, tarım ürünleri ihracatında da yüzde 20-25'lik bir paya sahiptir. 

Dünyada, Türkiye'den başka önemli fındık üreticisi, ttalya, İspanya ve Amerika Birleşik 
Devletleri'dir. Son beş yıllık ortalamalara göre, dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 67'sini 
üreten Türkiye'yi, yüzde 25'le ttalya, yüzde 5'Ie İspanya ve yüzde 3'lük üretim payıyla ABD 
izlemektedir. Bu ülkelerin ekim alanlarındaki payları ise, sırasıyla, yüzde 77, yüzde 14,7 ve yüzde 
2'dir. Görüldüğü gibi, fındık ekim alanlarının yüzde 14'üne sahip olan İtalya, üretimin yüzde 
25'ini elinde bulundurmaktadır. Bu olgu, İtalya'da birim alandaki verimin, bizim iki katımız 
civarında olduğunu gösterir. 

Fındık, öncelikle bir dışsatım ürünüdür, dünya ticaretinde de oldukça dengeli bir yere sa
hiptir. Dünyada fındık üreten ülkelerde üretim devamlı olarak artmasına karşılık, tüketim aynı 
ölçüde artmamaktadır. Talep elastikiyetinin düşüklüğüne karşın, arzın planlanıp planlanma
ması, özellikle, rekoltenin yüksek olduğu yıllarda fındık ihracatını olumsuz yönde etkilemekte 
ve önemli spekülasyonlara da neden olmaktadır. Son yıllar ortalamalarına göre dünya fındık 
tüketimi, 580 bin ton kabuklu civarındadır ve Türkiye, tek başına bu talebi karşılayabilecek 
üretim hacmine ulaşmıştır. Oysa, Türkiye dışındaki üretici ülkeler, yıllık ortalama 170 bin ton 
civarında bir üretim hacmine sahiptirler. Bu ülkeler, üretimlerinin yaklaşık 80 bin ton kabuklu 
bölümünü ihraç etmekte, kalanını ise içeride tüketmektedirler. 

Dünya fındık arzının, talebin üzerinde gerçekleşmesinden dolayı getirdiği olumsuzluklar 
karşısında devlet, gerek üreticinin korunması ve gerekse fiyat düşmelerinden kaynaklanan ih
raç gelirlerinin azalmasını önlemek amacıyla, fındık ihracatında değişik uygulamalar yapmış
tır. Bu uygulamalar arasında, asgarî ihraç fiyat tesbiti, ihracatın tescili, vergi iadesi, destekle
me ve fiyat istikrar fonu alınması, fındık ihracatının serbest ihracat rejimi kapsamına alınma
sı, DEFİF'in değişik ürünler için farklı fon uygulamaları sayılabilir. 

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu, ilk kez 1977 yılında, dış ticaretin ülke yararına düzen
lenmesini sağlamak amacıyla madde politikasının takibi ve fiyat istikrarının temini için başla
tılmış.bir uygulamadır. 

Fon ayarlamasıyla ilgili değerlendirmeyi yapacak olursak : Geçmiş yıllarda yüksek fon 
uygulaması, sürekli eleştiri konusu yapılmış, düşürülmesi veya yükseltilmesi gerektiği konu
sunda görüşler ileri sürülmüştür. 

Bu görüşler, iktidar grubunda da taraftar bulmuş, Sanayi ve Ticaret bakanları tarafından 
muhtelif vesilelerle düşürüleceği veya kaldırılacağı ifade edilmiştir. Bu açıklamalarla, kamuo
yu ve özellikle ihracatçı, beklentiye girmiştir. 
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Türkiye, fındık ihracatında Avrupa Topluluğu ülkeleri içinde önemli bir paya sahiptir. Tür
kiye ihracatında devamlı olarak ilk 6'da yer alan fındığın, Ortak Pazar ülkelerine olan ihracat 
miktarına bu ülkelerce bazı kısıtlamalar getirilmek istenmesi, geçmişte, Türkiye tarafından iz
lenen politikalarla yakından ilgilidir. 

Fındık ihracatımızın büyük kısmını oluşturan Avrupa Topluluğu ülkeleri, Topluluk tarım 
politikaları gereği, tarım ürünlerinin Topluluk ülkelerinden karşılanmasını ilke olarak kabul 
etmiştir. Ayrıca, rakip Avrupa Topluluğu ülkeleri, kendi ülkelerindeki boş bazı alanları fındık 
tarımına açmak ve ekonomik olma vasfını kaybetmiş olan zeytincilik ve bağ alanlarında fındık 
yetiştirmek suretiyle, fındık üretimini artırmak istemektedirler. Bunu yaparken de, maliyetleri, 
bize göre, çok yüksek olduğundan, ithal ettikleri Türk fındıklarına, asgarî ithal fiyatı veya son 
zamanlarda da kota koymak istemektedirler. 

Esasen, Avrupa Topluluğu ülkelerinde, fındık üretiminin bugünkü seviyelere gelmesi, ül
kemizin çoğu zaman uyguladığı yüksek fiyat ve yüksek destekleme ve fiyat istikrar fonu politi
kası sayesinde mümkün olmuştur. Diğer bir deyişle, Türkiye'nin fındığı, ekonomiye en fazla 
döviz sağlayacak optimum bir fiyatla satma yerine, en yüksek fiyatla satma eğiliminde olması, 
rakip ülkelerin üretimini teşvik etmekte ve onların, asgari fiyat tesbiti ve kota uygulaması gibi 
arayışlara girmelerine zemin hazırlamaktadır. 

Dünya fındık üretimi ve ihracatındaki üstünlüğümüz, rakip ülkelerin yapmakta oldukları 
çalışmaların başarıya ulaşmasını engelleyecek durumdadır. 

Yüksek orandaki destekleme ve fiyat istikrar fonu ödemesi, rakip ülkeler için, bugünkü 
fındık üretimini, koruyucu ve hatta teşvik edici bir şemsiye oluşturmaktadır. 

Geçmişte, yüksek, fon uygulamasının, kaçak fındık ihracatını teşvik ettiği iddia edilmiştir. 
Uygulamanın başlamasıyla, Türkiye'nin dışındaki alıcılarla, birtakım nakliyecilerin işbirliği ya
parak, kaçakçılık olayları yaşandığı devamlı ileri sürülmüştür. Türkiye'nin uyguladığı yüksek 
fonlar, rakip ülkelere rekabet gücü vermiştir. 

Türkiye 1992-1993 sezonuna 600 bin ton gibi yüksek bir rekolte beklentisiyle girmiştir. Bu 
yüksek rekoltenin, fiyatlar üzerinde oluşturacağı bağımsız baskının hafifletilmesi, ihracattan 
sağlanacak döviz miktarlarının optimum seviyeye çıkarılması, piyasanın, rakip ülkelere kaptı-
rılmaması ve en önemlisi, gerçek namuslu fındık ihracatçısına ve sanayicisine şevk etmek, ka
çak fındık ihracatçısını caydırmak ve sağlam bir fındık piyasası oluşturmak için, fındık ihraca
tından alınan fon, 10 sente düşürülmüştür. 

Sezon başında 9 bin lira olarak açıklanan kabuklu fındık alım fiyatlarına, eylül ayı so
nunda doların 7 200 liralık kuru ile, özel sektörün kentalde asgarî 10 dolar kırma ve fob tahsil 
gideri ilave edildiğinden, eski uygulamadaki 40 dolarlık destekleme ve fiyat istikrar primi, 260 
dolarlık fob fiyata tekabül etmektedir. 

Bu fiyat oldukça yüksektir. Böyle bir fiyatla, hem rakiplerimiz olan İtalya ve İspanya'nın 
ihracatını Türkiye aleyhine teşvik etmiş, ihracatımızı azaltmış, hem de rakiplerimizi yeniden 
fındık dikimine teşvik etmiş olacaktık. Böyle bir durumun, fındık arz-talebinin, ileriki yıllar
da, daha da bozulmasına yol açacağı açıktır. 

özetle ifade etmek gerekirse : Hükümetçe 1992-1993 ihracat sezonu başında Destekleme 
ve Fiyat istikrar Fonu priminin 10 sent/kilograma düşürülmesi, ihracatımıza rekabet gücü ver
miş, olduğu iddia edilen kaçak fındık ihracatını da cazip olmaktan çıkarmıştır. 
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SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHÎR KÖSE (Devamla) — 1990 yılında 
449 milyar liralık fındık almışsınız, 9 Mayısta bitirmişsiniz. 1991 yılında, yani seçim, yılında 
480 milyar liralık fındık alınmış ve bunun parası da bizim dönemimizde... 

BURHAN KARA (Giresun) — Yok. Sayın Başkan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Canım oku

yorum; niye kafanı sallıyorsun? Rakamları okuyorum... 1991 yılında 480 milyar liralık fındık 
alınmış, 22 Nisanda parası bitmiş. Bu seneye gelelim... Bu şene ne kadar alınmış arkadaşlar? 
Geçen sene 480 milyar liralık fındık alınmış... , 

BURHAN KARA (Giresun) — Alım ne zaman? 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Madem üreti

ci ezildi, madem Fiskobirlik çiftçiyi mahvetti, perişan etti; 480 milyarın 4 katı kadar fındık 
almışız, 1 trilyon 754 milyar liralık fındık almışız; Fiskobirlik geçen senekinin yaklaşık 3,5 katı 
fındık almış... Bedeli... 

BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Bakan, geçen sene 169 bin ton fındık aldınız. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Arkadaşım 

bir dinle! 169 bin ton... Parasını söylüyorum; geçen sene 480 milyar liralık fındık alınmış... 
Yaz oraya; bunu yetkili bir bakan söylüyor, yani öyle sallapati bir kimse söylemiyor, tutanakla
ra geçiyor... Geçen sene alınan fındık tutarı 480 milyar, bu sene alınan fındık tutarı, 1 trilyon 
754 milyar lira... Yani, üretici, fındığını büyük çapta Fiskobirlik'e vermiş. Fiyat artışı itibariyle 
düşünelim; geçen seneki 480 milyarı, 500 milyar kabul edelim... 

BURHAN KARA (Giresun) — 20 bin ton farkımız var. Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Bir dinle ar

kadaşım... Bunun üstüne, yüzde 60 fiyat artışını koyalım. 500'ün yüzde 60'ı 300 milyar eder; 
500'ün üzerine eklersek 800 milyar eder. Bu seneki endekse göre, biz, geçen senekinin iki katı, 
yani yüzde 60'ı artırıyoruz, 1 trilyon 754 milyar liralık ve bunu da biz bugünkü tarih itibariyle 
üreticiye ödedik ve bir kuruş borcumuz da yoktur. (SHP ve DYP şıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) Fiskobirlik üreticisine bu 1 trilyon 754 milyar liranın tamamını ödedik ve üreticimize 
ürünün bedelini bir ay içinde verdik. 

NABİ POYRAZ (Ordu) — Aldığınız malın miktarını söyle bana. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 
BURHAN KARA (Giresun) — Rakamları çarpıtıyor, Sayın Başkan. 
BAŞKAN —• Sayın milletvekilleri, müdahale etmeyin Sayın Bakan bağlayacak. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Sevgili arka

daşlar, aldığımız kararın bir doğruluğunu daha size gösteriyorum, Ordu Ticaret Borsasından 
Bakanlığıma gelen yazı: "Avrupa Ortak Pazar ülkelerinde, İtalya ve İspanya, Türkiye'nin fın
dık ihracatında uygulamakta olduğu 40 sentlik fonu. 30 sent geri çekerek 10 sente düşürmesi 
nedeniyle, fındık piyasasını kaybetme durumuyla karşı karşıya kalmıştır... 

İtalya ve İspanya bütün piyasayı kaybetme durumunda; bunu Ordu Ticaret Borsası bana 
gönderiyor... Ben yazı falan istemedim... Tarihi de 11 Ocak. Bunu dedikten sonra, "Kota ko
nulmasına engel olun" diyor. Yani, fındık piyasasını Türkiye ele geçiriyor diye, engel olunması 
isteniyor. 

BURHAN KARA (Giresun) — Fiskobirlik ne kadar ihraç etmiş? 
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Bu sezonda ihraç fiyatlarında bir miktar düşüş olmakla birlikte, bu düşüşün fona bağla-
namayacağı görülmektedir. Fiyat düşüşünde asıl etken, bu yıl hem ülkemizde hem de rakip 
üretici ülkelerde gerçekleşen yüksek rekolteyle oluşan aşırı üretimin, fiyatlarda yarattığı olum
suz baskıdır. Kaldı ki, henüz sezon içinde olduğumuz, bu sene içinde 10 sent/kilogramlık fon 
uygulamasının yarattığı sonuçları değerlendirmenin erken olduğu görüşündeyiz. Gerçek de
ğerlendirme sezon sonunda yapılacaktır. -

Sayın milletvekilleri, bu fon uygulamasına şöyle bir bakacak olursak, özellikle Karadeniz 
milletvekillerinin bildiği gibi, fındıkta fon uygulaması 110 sent olarak başladı. Bu, daha sonra 
ANAP hükümetleri döneminde 100 sente, 75 sente, 60 sente ve 40 sente düşürüldü. Yani, bi
zim bu sene yaptığımız uygulamayı, Anavatan hükümetleri dört defa yaptılar; 1.10 sentten 40 
sente kadar düşürdüler. Eğer bugün Hükümet hakkında bir soruşturma önergesi veriliyorsa, 
110 sentten 40 sente düşürenler hakkında da üç-dört defa soruşturma önergesi verilmesi gerekirdi. 

MÜNİR DOĞAN ÖLMEZTOPRAK (Malatya) — O yönde, fon indirilmesi konusunda 
bizim Grubun bir itirazı yok. Fonu erken indirmenin tüccara yaradığını söylüyoruz, fonun er
ken ilan edilmesine karşıyız. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHtR KÖSE (Devamla) — Onu da söyle
yeceğim. 

BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Bakan, tescili açıkla; ne kadar tescil edildi? Hep 
başka şeyler söylüyorsunuz... 

SANAYİ VE TtCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Biraz dinler
seniz, onları da söyleyeceğim. 

Fonların ilan tarihlerine gelelim. 
"Bu sene geç ilan edildi" diyorsunuz. 
Bu sene biz, fonu, 1 Eylül tarihinde yürürlüğe koymuşuz ve 18'inde ilan etmişiz. Siz evvel

ki sene bizden 3 gün sonra ilan etmişsiniz; 4 Eylülde ilan etmişsiniz... 
RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (içel) — Fiyatla, fon, beraber ilan edildi... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Okuyorum : 
1 Ağustosta 60 sente düşürmüşsünüz, 4 Eylülde 40 sente düşürmüşsünüz. Biz de 22'sinde ilan 
etmişiz... 

BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Bakan, fiyatlarla aynı tarihte ilan edildi... 

SANAYİ VE TtCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Fiyatları da 
söylüyorum, hepsini söyleyeceğim; biraz dinlerseniz, bütün söylediklerinize cevap vereceğiz. 

RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (içel) — Fiyatlarla, fon, aynı günde ilan eildi... 

SANAYİ VE TtCARET BAKANI MEHMET TAHtR KÖSE (Devamla) — Sevgili millet
vekilleri, gelelim bu seneki fındık miktarlarına, "üretici ezildi" dediğiniz yılın fiyatlarına. Dik
katli dinlerseniz, bunları, yörenizdeki üreticilere daha doğru söylersiniz. 1990 yılına kadar; ya
ni sizin iktidarınız dönemindeki -1988-1990'a gitmiyorum- rakamları kısaca söyleyeyim : 1988 
yılında 292 milyar liralık fındık alınmış ve 26 Haziranda parasını ödemişsiniz. 1989 yılında 
851 milyar liralık fındık alınmış, 10 Temmuzda ödemişsiniz, bitirmişsiniz. 

BURHAN KARA (Giresun) — Hazirana kalan para ne kadar? . 
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BAŞKAN — Böyle karşılıklı soru-cevap, yanlış. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — O da sizin dö

neminizden fazla, onu da söylüyorum. 
Fiskobirlik'in yurt dışına ihraç ettiği fındığın miktarı 1 500 tondur. Bu rakam, fiilen ger

çekleştirilen ihracattır. Birliğin yaptığı ihracat bağlantıları tutarı ise, 10 bin tondur. Rakamlar 
20 Ocak 1993 itibariyledir. 

Oysa, Sayın Burhan Kara, Fiskobirlik'in bugüne kadar yaptığı bağlantı miktarını, 10 bin 
ton iken, 1 500 ton olarak ifade etti. 1 500 ton, fiilî ihraç miktarıcir. 

Yine sizin döneminizle ilgili mukayese ediyorum -yani kendi döneminiz bundan pek par
lak değil; bizimki parlak değilse, sizinki daha da kötü-Fiskobirlik'in, 1991 yılı içerisinde yaptı
ğı ihracat miktarı 9 bin ton..Biz de 10 bin ton bağlantı yapmışız ve 1 500 tonunu da fiilen 
ihraç etmişiz. Kaldı ki, saygı duyduğum eski Bakanımız Sayın Şükrü Yürür'ün, burada muhte
lif tarihlerde demeçleri var; her vesilede fındıkta fonun düşürüleceğini de beyan etmişler. Bun
ları okumuyorum, zaten kendisi de teyid ediyor; "Fındıkta fon kalkıyor, indiriyoruz, 
kaldırıyoruz" şeklinde, muhtelif gazetelerde Sayın Şükrü Yürür'ün demeçleri var... 

Biraz evvel Sayın özdemir'in söylediği gibi, rekolteyle, fındığın fonu, tamamıyla dünya 
rekoltesiyle ilgilidir. Burada bir tek örnek verecek olursam, gayet açık bir şekilde belli; 1985 
sezonunda... 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Yaptıklarınız doğruysa önergeyi kabul edin araştırılsın, 
doğruysa niye çekmiyorsunuz?! 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — Kardeşim, ko

nuştum... 
BAŞKAN — Siz konuşmanızı bağlayın Sayın Bakan, karşılıklı konuşmayın. 
MAHMUT ORHON (Yozgat) — O zaman niye çekiniyorsunuz? Kabul edin, araştırılsın. 
BAŞKAN — Siz, bu tarafa hitap edin efendim, bu tarafa. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI MEHMET TAHİR KÖSE (Devamla) — 1984 sezonunda 

fon 110 sent iken, ortalama ihraç fiyatı 238 dolar/kental. Fındık fonu 10 sente düştüğünde, 
yani 1 dolar düşürüldüğünde ortalama ihraç fiyatı yine 239 dolardır. 

Bundan da anlaşılıyor ki, yapılan iş doğrudur. İki partinin de seçim meydanlarında, üreti
ciye, fındığın fonunun kaldırılacağına dair vaadi vardır. Bize gelen telgraflarda, bu seneki fın
dık politikamızın doğru olduğu belirtilmektedir. Üretici de hiçbir zaman ezilmemiştir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BURHAN KARA (Giresun) — Sayın Bakan, zamanlama yanlış ama. 
NABİ POYRAZ (Ordu) — Hesaplar tutmuyor, hesaplar... 
BAŞKAN — Meclis soruşturması önergesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Başbakan Süleyman Demirel, Devlet Bakanı Tansu Çiller ve Sanayi ve Ticaret Ba

kanı Tahir Köse hakkında Meclis soruşturması açılıp açılmaması hususunu oylarınıza su
nacağım... 

• RASİM ZAİMOĞLU (Giresun).— Sayın Başkan, Divana bir tezkere vermiştik, zabıtlara 
geçirilmesini istiyoruz. ; 
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BAŞKAN — Sözünü ettiğiniz, Sayın Ergun özdemir'in Doğru Yol Partisiyle olan ilişkisi
ni Başkanlık Divanında görüştük. O konuda aksine kesin bir karara varılmış değil, tnceleme 
devam etmektedir. Başkanlık Divanı o konuyu görüşecek, karara bağlayacak ve açıklık getire
cektir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, bir ilave rica ediyorum... (DYP 
sıralarından gürültüler) 

Şimdi, Sayın Ergun özdemir Bey burada Doğru Yol Partisine gittiğini ikrar etmiştir; bi
zim için argüman; çünkü, bize göre 84 üncü madde manidir ve üyeliği mualleldir. Yakında yü
ce adalet tesis edecek, o da kontrpiyeye düşecektir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Meclis soruşturması açılmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Sözlü sorularla, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 27 Ocak 1993 Çarşamba günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 2036 

'—————— o 

S. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI •'"-*• 
1. —Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, tahsis edilen kadrolara yeteri kadar 

personel alınmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın yazılı ceva
bı (7/522) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Dr. Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak cevap

landırılması hususunda delaletlerinizi arz ederim. 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
Bakanlığınız 7.11.1992 tarihinde çeşitli branşlarda açmış olduğu sınavlarda bazı meslek 

gruplarındaki işsiz gençlerimizin sınav puan barajını aşamadığı gerekçesi ile, Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca tahsis edilen kadrolara yeterli sayıda personel alınmamıştır. 

Bü nedenle sorularım : 
1.) 1992 yılı Bütçe Kanununa göre kaç kadroya açıktan atama müsaadesi verildi? Sağlık 

Personeli için açılan sınavlarda hangi branşlarda ne kadar kadro ilan edildi ve bu kadrolara 
sınav barajını aşarak kaç kişi sınavı kazandı? 

2.) 1992 Malî yılındaki müsaadeye göre, sınav barajını aşılmadığı gerekçesi ile kullanıl
mayan kadroları nasıl ve nerelerde kullanmayı düşünüyorsunuz? 

3.) Üniversitelerden mezun olan diştabibi, eczacı, fizyoterapist, psikolog, sosyal çalış
macı, diyetisyen, hemşire, sağlık memuru, ebe gibi gençlerimizin diplomalarını siz bakan ola
rak imza ile tasdik etmektemisiniz doğru mudur? Sonra bu kişileri sınav barajını aşamadığı 
gerekçesi ile bu kişilere kadroyu tahsis etmiyorsunuz. Bu sizce bir çelişki değil midir? 

4;)Üniversite mezunu gençlerimizin diplomalarını bakanlık olarak ne amaçla tasdik edi
yorsunuz? 
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T.C. 
Sağlık Bakanlığı 25.1.1993 

Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/233 , 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 1.12.1992 tarih ve Kan. Kar. Md. A. Ol. O. GNS. O. 10. 00. 02-7/522-2976/14443 
sayılı yazıları. , 

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu tarafından verilen, Bakanlığımıza tahsis edilen 
kadrolar ve bazı tıp meslekleriyle ilgili soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Yıldırım Aktuna 

Sağlık Bakanı 

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğİu tarafından, Bakanlığımızın 7.11.1992 tari
hinde çeşitli branşlarda açmış olduğu sınavlarda bazı meslek gruplarındaki işsiz gençlerimizin 
sınav puan barajını aşamadığı gerekçesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tahsis edilen kad
rolara yeterli sayıda personel alınmadığından bahisle sorulan soruların cevabıdır. 

Soru 1.) "1992 yılı Bütçe Kanununa göre kaç kadroya açıktan atama müsaadesi verildi? 
Sağlık Personeli için açılan sınavlarda hangi branşlarda ne kadar kadro ilan edildi ve bu kad
rolara sınav barajını aşarak kaç kişi sınav kazandı?" 

Cevap 1.) 1992 yılında, Bütçe Kanununun 48 inci maddesi uyarınca 2 822 adet kadroya, 
kalkınmada öncelikli illerde kullanılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun üçüncü 
kısmında düzenlenen ilk defa Devlet Memurlarına açıktan atama ve aynı Kanunun 92 nci mad
desi ile düzenlenen yeniden açıktan atama müsaadesi verilmiştir. 

Verilen bu müsaadeye göre, kalkınmada 1 inci ve 2 nci derecede öncelikli 26 ilimizde Sağ
lık Hizmetleri Sınıfından aşağıda ayrıntısı gösterilen toplam 553 adet kadro için sınav açılaca
ğı ilân edilmiş; ancak, hemşire ve sağlık memuru kadrolarına ilan edilen, kadro sayısından az 
müracaat olmuş; ebe kadrosuna ise hiç müracaat olmamıştır. Diştabibi, psikolog, diyetisyen 
ve sosyal çalışmacı kadrolarında ise, sınavı kazanan aday sayısı ilan edilenin üzerinde olmuştur. 

Yapılan sınavlarda, sınav komisyonlarına, üniversitelerimizden konuyla ilgili Profesör ve 
Doçent seviyesinde öğretim üyeleri davet edilmiş, üniversitelerce görevlendirilen öğretim üyele
ri ile Bakanlığımız görevlilerinden oluşan komisyonların yürüttüğü yazılı sınavlar, İlk Defa Devlet 
Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar tçin Mecburi Yeterlik ve 
Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği'nin 15 inci maddesindeki konulardan test usulü ile yapıl
mış olup, mesleki bilgileri kapsayan sorular öğretim üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Müla
kat sınavları da, aynı komisyonlar tarafından bu yönetmelikle belirtilen esaslar dahilinde ya
pılmıştır. 

Sağlık personeli için yapılan sınavlarda ilan edilen kadrolar ve sınav sonucunda kazanan
ların sayısını gösterir tablo aşağıya çıkarılmıştır. 
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İlan edilen Asil Yedek 
kadro sayısı kazanan sayısı kazanan sayısı 

40 
40 
17 
17 
22 
17 

150 
150 
100 

40 
13 
17 
5 

22 
17 
15 
— 
15 

Soru 2.) "1992 Malî yılındaki müsaadeye göre, sınav barajı aşılmadığı gerekçesi ile kul
lanılmayan kadroları nasıl ve nerelerde kullanmayı düşünüyorsunuz? 

Cevap 2.) Sınav barajının aşılmadığı gerekçesiyle kullanılmayan Eczacı ve Fizyoterapist 
kadroları için, 1992 bütçe yılının bitmesi sebebiyle yeniden sınav yapılması mümkün bulunma
maktadır. Bu kadrolar için 1993 yılında kullanılmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığından 
açıktan atama müsadesi istenilmiş olup, müsaade alındığında yeniden sınav açılacaktır. 

Soru 3.) "Üniversitelerden mezun olan Dİştabibi, Eczacı, Fizyoterapist, Psikolog, Sos
yal Çalışmacı, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Ebe gibi gençlerimizin diplomalarını, siz 
bakan olarak imza ile tasdik etmektemisiniz doğru mudur? Sonra bu kişileri sınav barajını 
aşmadığı gerekçesi ile bu kişilere kadroyu tahsis etmiyorsunuz. Bu sizce bir çelişki değil midir?" 

Cevap 3.) 1219 Sayılı Tababet Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına Dair Kanun ve Bakan
lığımızın Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümle
rine göre, Sağlık Personelinin diplomaları Bakanlığımızca tescil ve kayıt edilmektedir. 

tik defa Devlet memurluğuna atanacak personel, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 50 nci maddesinde yeralan "Devlet Kamu Hizmet ve görevlerine Devlet Memuru olarak 
atanacakların, açılacak Devlet Memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şart
tır." hükmü gereğince, sınava tâbi tutulmaktadırlar. 30 Ocak 1986 tarih ve 19004 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tik Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet 
Memuru olarak Atanacaklar için Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliğinin 
değişik 18 inci maddesine göre de, yapılacak Devlet Memurları sınavlarında eskiden 60 Olan 
başarı puanı, 70 puana yükseltilmiştir. Dolayısı ile, tanınan istisnalar haricinde, ilk defa Dev
let memuru olmak isteyenlerin bu sınava girmeleri ve 70 puan almaları şarttır. 

Üniversite eğitimi ise, tamamen kendi mevzuatına tâbi olup, üniversiteden ilgili mevzuatı
na göre mezun edilmenin, ayrıca bu kişilere sınavsız Devlet memuru olma hakkı vermesi hu
kuken söz konusu değildir. Yukarıda belirtildiği üzere, Devlet memurluğuna girmede esas alı
nan sınavın şekli, usulü ve esasları ayrıca özel olarak düzenlenmiş olduğundan, mevzuattan 
doğan bu husus bir çelişki olarak düşünülmez. 

Unvanı 

Diştabibi 
Eczacı 
Psikolog 
Fizyoterapist 
Diyetisyen 
Sosyal Çal. 
Hemşire 
Ebe 
Sağlık Mem. 
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Soru 4.) "Üniversite mezunu gençlerimizin diplomalarını Bakanlık olarak ne amaçla tas
dik ediyorsunuz?" 

Cevap 4.) 1219 Sayılı Kanun ile, bazı tıp mesleklerinin icra-i sanatta bulunabilmeleri, dip
lomalarının Sağlık Bakanlığınca tasdiki şartına bağlanmıştır. Ayrıca, 181 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile de, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personelinin diplomalarının tescil işlemle
rini yapmak, kayıtlarını tutmak ve bunlarla ilgili işleri izlemek görevi de Bakanlığımıza veril
miştir. Yani, kanunda zikredilen meslek mensuplarının diplomalarının Bakanlığımızca tasdiki 
tamamen kanundan doğan bir husustur. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, 2.1U992'de Diyarbakır-Dicle Boğazköy 
Köyünde^ meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin sorusu ve içişler i. Bakanı İsmet Sezgin'-
in yazılı cevabı (7/544) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından "yazılı" olarak cevaplandırılmasının sağ

lanmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

24.11.1992 
Sedat Yurtdaş 

Diyarbakır 

2.11.1992 Tarihinde Diyarbakır İli Dicle İlçesi Boğazköy (Gözel) köyünün bitişiğinde bu
lunan Jandarma Karakolunun PKK'IıIarca yapılan saldırı sonrasında başkaca hiç bir neden 
yokken Karakoldaki Güvenlik Kuvvetleri aynı gece 5, 2.11.1992 günü takviye edilmiş bir halde 
köy halkını meydanda topladıktan sonra; bir yandan herkesi dayaktan geçirmiş, diğer yandan 
3-4 korucunun evi hariç bütün evleri yakmışlardır. Bu sırada, evlerde bulunan; para, yiye-
cek-giyecek, buzdolabı, televizyon gibi elektronik eşyalar ile bir kısım hayvanlar da birlikte 
yanar. 

1. Zülküf Boztaş adlı köylünün 1 yaşındaki erkek çocuğunun ölümünede neden olan 
bu saldırı, ve tahribatın Kamuoyunda yeralmasından bugüne kadar Sayın Bakan/Bakanlık 
sorumluların ortaya çıkarılıp cezalandırılmaları için hangi işlemleri hangi safhaya kadar yap
mıştır? 

2. Yakılan-yıkılan köyün yeniden imarı için başlatılan çalışmalar var mıdır? \oksa neden? 
3. "Yurttaşlarımızın arasında kültür, düşünce, inanç, dil ve köken farkları olması doğaldır" 

şeklinde tespit yapan Hükümet böylesi saldırıları önlemeyerek Kürt toplumsal muhalefetini 
bastırmayı mı hedefliyor? , 

4. Pek çok yerleşim biriminin benzer saldırılara uğradığı hatırlanacak olursa Hükümet 
"Şeffaflık ve Şefkat" iddialarının aksinin yapıldığı kesin olarak ortaya konmuş olmuyor mu? 

5. Sayın Bakan/Bakanlık bu tutum ve uygulamaları daha ne kadar sürdürecektir? 
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T.C. 
İçişleri Bakanlığı 18.1.1993 

Jandarma Genel Komutanlığı 
HRK : 7504-37-93/Asayş.Ş.ŞÎK.(158) 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: T.B.M.M. Bşk.lığının 8. Aralık 1992 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/544-2971/14408 
sayılı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurdtaş'ın; 2 Kasım 1992 tarihinde Diyarbakır İli Dicle İlçe
si Boğazköy Köyünde meydana geldiğini iddia ettiği olaylara ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

1. 1 Kasım 1992 günü saat 16.30 sıralarında Boğazköy içerisindeki Jandarma Karakolu
na, (100-150) kişi oldukları tahmin edilen PKK Terör örgüt Mensupları, roketatar ve uzun nam
lulu silahlarla saldında bulunmuşlardır. Çıkan çatışmada (1) er şehit olmuş, (7) er de muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. Ayrıca (11) adet roketin isabet ettiği karakol binası, içerisindeki eş
yalarla birlikte yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. 

2. Güvenlik Kuvvetleri tarafından, 2 Kasım 1992 tarihinde olayla ilgili araştırma ve tah
kikat sürdürülürken, saat 17.30 sıralannda teröristlerce karakol çevresinde tertiplenen timlere 
tekrar roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunulmuştur. Çıkan çatışmada terörist-
ler tarafından uzaktan atılan roketlerin köydeki bazı evlere isabet etmesi sonucu çıkan yangın, 
evlerin bitişik ve önlerinde çalılann olması nedeniyle büyümüş ve vatandaşlara ait birçok ev 
yanarak hasar görmüştür. Güvenlik Kuvvetlerince hiç bir vatandaşın evi yakılmamış, hayvan-
lan telef edilmemiştir. 

3. Zülküf Boztaş isimli şahsın (1) yaşındaki çocuğunun öldüğü görülmemiş, böyle bir 
olay resmî makamlara intikal etmemiştir. 

4. PKK Terör Örgütü Mensuplarının attığı roketler nedeni ile tahrip olan evlerin yeni
den yapımı için Valilikçe çalışmalara devam edilmektedir. 

Arz ederim. 

İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

3. —Kütahya Milletvekilleri Ahmet Derin'in, Kütahya İli Tavşanlı İlçesi Tepecik Beldesi 
Sağlık Ocağına ambulans alınıp; alınmayacağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Yıldırım Ak-
tuna'mn yazılı cevabı (7/577) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna tarafından yazılı olarak cevaplandı-

. rılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

4.12.1992 
Ahmet Derin 

' Kütahya 
Kütahya İli Tavşanlı İlçesi, Tepecik Beldesi Sağlık Ocağına bir ambulans tahsisi yapılacak 

mıdır? 
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25.1.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10.12.1992 tarih A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/577-3120/14816 sayılı yazıları. 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin tarafından verilen ve Tepecik Sağlık Ocağının am
bulans ihtiyacı ile ilgili soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Yıldırım Aktuna 

Sağlık Bakanı 

Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin tarafından sorulan, Kütahya İli Tavşanlı İlçesi 
Tepecik Beldesi Sağlık Ocağı'na bir ambulans tahsisi yapılıp yapılmayacağı hususundaki soru
nun cevabıdır. 

Soru : "Kütahya İli Tavşanlı ilçesi, Tepecik Beldesi Sağlık Ocağı'na bir ambulans tahsisi 
yapılacak mıdır?" 

Cevap : Bakanlığımızca satın alınan bütün ambulanslar; sağlık hizmetlerinde faydalanıl
mak üzere, coğrafî durum, ulaşım imkânları, nüfus yoğunluğu gibi ölçütler gözönüne alına
rak tespit edilen öncelik sırasına göre, Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlara tahsis edilmiş 
olup; şu anda Bakanlığımızda sözkonusu talebe cevap verebilecek tahsis amaçlı ambulans bu
lunmamaktadır. 

Ancak, Tepecik beldemiz sağlık ocağının ambulans ihtiyacı not alınmış olup; yurdumu
zun her köşesine eşit ve süratli hizmet götürülmesi esasına dayalı ulusal sağlık politikamız çer
çevesinde, ambulans alımı için ihale yapıldığında bu beldemize de ambulans verilecektir. 

4. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Karabük Demir ve Çelik İşletmelerinin kö
mür satışlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın yazılı 
cevabı (7/589) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun KİT'lerden sorumlu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
istanbul 

Soru : Karabük Demirçelik İşletmelerinin daha önceki yıllarda ürettikleri Kok kömürünü 
doğrudan kömür ticareti yapanlara satabildiği ama, son yıl bu uygulamanın değiştirilerek sa
dece dökümcülere ve haddiyecilere tahsis yoluyla satıldığı ifade edildi. 

1. Karabük'ün satış politikasını değiştirmesinin varsa nedenleri nelerdir. 
2. Karabük'ten mal alan, tahsis alan sanayicilerin aldıkları tahsisler ne kadardır. 
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TC. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı : B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/232 

Konu : Soru önergesi 
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3. Bu tahsis alan kuruluşların üretim kapasiteleri ile ilgili verdikleri kapasite raporları 
var mıdır? 

4. Tahsisler yoluyla alman kömürün piyasada el değiştireceği ve kömür satanlara devre
dildiği iddiaları vardır. Bunlarla ilgili ne gibi tedbirler alınmıştır. 

5. Kömür satışı yapanların doğrudan Karabük'ten kömür almalarını engelleyen uygula
manın kaldırılması düşünülmekte midir? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-107-974 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21 Aralık 1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/589-3151/13920 sayılı yazınız. 
tstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılma

sını istediği soru önergesi ile ilgili bilgiler ekli olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ersin Faralyalı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

tstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin Soru önergesi ve Cevapları 
Karabük Demir Çelik İşletmelerinin daha önceki yıllarda ürettikleri kok kömürünü doğ

rudan kömür ticareti yapanlara satabildiği ama, son yıl bu uygulamanın değiştirilerek sadece 
dökümcülere ve haddiyecilere tahsis yoluyla satıldığı ifade edildi. 

Soru : 
Karabük'ünv satış politikasını değiştirmesinin varsa nedenleri nelerdir? 
Cevap : 
Tasarruf tedbirleri doğrultusunda 1992 yılından itibaren kok kömür üretimi, İşletmelerin 

ihtiyacı göz önünde bulundurularak asgarî düzeyde tutulmaya çalışılmaktadır. 
Kok kömürü üretimi için gerekli görülen maden kömürü ihtiyacı önemli ölçüde ithaj_ yo

luyla karşılanmakta olup, ortalama ithal maliyeti İskenderun Fabrikaları için 74,34 $/ton, bu 
kömürün Karabük Fabrikalarına taşınması halinde ise maliyet 89,55 $/ton olmaktadır. 

Bu nedenlerle, Yüksek Planlama Kurulu Kararı çerçevesinde hava kirliliğinin yoğun oldu
ğu ve kış şartlarının sert geçtiği illere her yıl teshin amacıyla verilen kok tahsisi 1992-1993 kış 
sezonu için sınırlı tutulmuş olup, 35 000 tonu subvanseli fiyattan, 19 500 tonu da işletmelerin 
cari satış fiyatından yapılan tahsise uygun şekilde teslimata devam edilmektedir. 

Bunun dışında şimdilik kişilere doğrudan teshin amaçlı kömür satışı yapılmamaktadır. 

Soru : 
Karabük'ten mal alan, tahsis alan sanayicilerin aldıkları tahsisler ne kadardır? 

25.1.1993 
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Cevap : 
Demir Çelik Fabrikalarının ihtiyaç fazlası kok kömürü stoğu oluştuğu takdirde imalat ve 

stok imkânları dahilinde sadece döküm sanayici firmalara, üretimlerinde girdi olarak kullan
maları nedeniyle herhangi bir kayda tabi olmadan satış yapılmaktadır. 

Bu bakımdan sanayicilere verilen kok kömürü, talebe ve stok imkânına göre değişmektedir. 
Soru : 

, Bu tahsis alan kuruluşların üretim kapasiteleri ile ilgili verdikleri kapasite raporları var 
mıdır? 

Cevap : 
-Sanayicilere doğrudan bir tahsis yapılması söz konusu değildir. Ancak, döküm sanayici 

firmalara kapasite raporlarını ibraz etmeleri kaydıyla Demir Çelik işletmelerinden satın aldık
ları pik demirin 1/3 'ü oranında kok teslimatı yapılmaktadır. (Döküm Sanayiinde kullanılan 
pikin 1/3'ü oranında kok kullanılır.) 

Soru : 
Tahsisler yoluyla alınan kömürün piyasada el değiştirdiği ve kömür satanlara devredildiği 

iddiaları vardır. Bunlarla ilgili ne gibi tedbirler alınmıştır? 
Cevap : 
Demir Çelik işletmelerinden kok satın alan döküm sanayici firmalar, koku hammadde 

olarak kullandıklarından el değiştirmesi mümkün bulunmamaktadır. 
Ancak, hava kirliliğinin yoğun olduğu veya kış şartlarının sert geçtiği illere, Yüksek Plan

lama Kurulunca tahsis edilen kokun el değiştirmesi ihtimal dahilindedir. Bu ihtimaller gözö-
nüne alınarak kok teslimatlarında azamî hassasiyet gösterilmekte, sözü edilen illerin tayin etti
ği mutemet veya yetkililerine teslimat yapılmakta ve konu il bazında yakinen takip edilmektedir. 

Soru : 
Kömür satışı yapanların doğrudan Karabük'ten kömür almalarını engelleyen uygulama

nın kaldırılması düşünülmekte midir? 
Cevap : 
Kok kömür üretimi asgarî seviyede tutulmakta olduğundan kok satışları yalnızca Yüksek 

Planlama Kurulunca tahsis edilen illere ve döküm sanayici firmalara yapılmaktadır. 
Bunun dışında kişilere ve satıcılara doğrudan teshin amaçlı kömür satışı şu an için yapıl

mamaktadır. Sadece stok durumu müsait olduğu dönemlerde dökümcü esnafına uygulanan 
tahdit kaldırılmaktadır. 

Bu uygulamada bir değişiklik düşünülmemektedir. 

5. —İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, T.E.K. ve elektrik fiyatlarına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın yazılı cevabı (7/597) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasını arz ederim. 
Adnan Kahveci 

istanbul 
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Soru : 
Türkiye Elektrik Kurumunun zararı ve ekonomiye getirdiği yük hepimizin malumudur. 

Bu konuda bazı rakamlara ihtiyacım var. 
1. Diğer ülkelerdeki Gigavvat Saat başına elektrik işletmelerinde çalıştırılan işçi sayısı ile, 

Türkiye'de çalıştırılan işçi sayısı ne kadardır? (Eğer üretim ve dağıtım için ayn ayn rakamlar 
varsa bunların da ilave edilmesi yararlı olur.) 

2. Türkiye'deki elektrik fiyatlarının yabana para birimi üzerinden (ABD Doları) diğer 
OECD ülkelerinde elektrik fiyatlarını yine aynı para birimi üzerinden verebilir misiniz? 

3. TEK'in iç ve dış borçlannın dağılımını verebilir misiniz? 
4. TEK'le ilgili son bilgileri içeren bir brifing dokümanı varsa onun bir kopyasını rica 

edebilir miyim? 

TC. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-105-972 25.1.1993 

Ktfnu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 21 Aralık 1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/597 -̂3161/14965 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılma

sını istediği soru önergesi ile ilgili bilgiler ekli olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ersin Faralyalı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

. İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin Yazılı Soru önergesi ve Cevapları 
Türkiye Elektrik Kurumunun zararı ve ekonomiye getirdiği yük hepimizin malumudur. 

Bu konuda bazı rakamlara ihtiyacım var. 
Soru : 
Diğer ülkelerdeki Gigawat saat başına elektrik işletmelerinde çalıştırılan işçi sayısı ile, Türk

iye'de çalıştırılan işçi sayısı ne kadardır? (Eğer üretim ve dağıtım için ayrı ayrı rakamlar varsa 
bunların da ilave edilmesi yararlı olur.) 

Cevap : ' . - ' • ' . 
Türkiye Elektrik Kurumu enerji üretiminde çalışan işçi sayısı Kasım 1992 (geçici) itibariy

le 14 441, dağıtımında çalışan işçi sayısı ise 28 085 tir. Aynı dönemde Türkiye'de üretilen elek
trik enerjisi 50 484,4 Gwh, tüketilen enerji ise 45 586,6 Gwh olup, işçi sayısı başına üretilen 
enerji 3.5 Gwh (Üretimde) ve yine işçi sayısı başına dağıtılan enerji 1.6 Gvvh (Dağıtımda) tır. 

Soru : 
Türkiye'deki elektrik fiyatlarının yabancı para birimi üzerinden (ABD Doları) diğer OECD 

ülkelerinde elektrik fiyatlarını yine aynı para birimi üzerinden verebilir misiniz? 
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Cevap : 
1.12.1992 TEK Elektrik Enerjisi Satış Tarifesine göre Türkiye'de endüstride kullanılan ener

jinin 1 kvvh'inin satış fiyatı 9,3 Cent, meskenlerde kullanılan enerjinin 1 kwh'inin satış fiyatı 
ise 9.6 Cent olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı Tablo Ek-1 de verilmektedir. * 

Soru : ; 
TEK'in iç ve dış borçlarının dağılımını verebilir misiniz? 

Cevap : 
Türkiye Elektrik Kurumunun 1991 yılı sonu itibariyle 13 609 983,3 milyon TL. iç borcu, 

17 978 514,2 milyon TL. dış borcu bulunmaktadır. 1992 yılı sonu itibariyle Kurumun iç ve dış 
borcu (geçici) sırasıyla, 4 133 601,9 milyon TL. 2 506 712 milyon TL. olmuştur. îç ve dış borç 
dağılımını gösteren Tablo Ek-2 de gösterilmiştir. 

Soru : 
TEK'le ilgili son bilgileri içeren bir brifing dokümanı varsa onun bir kopyasını rica edebi

lir,hıiyim? , 

Cevap : 
TEK Genel Müdürlüğünde son zamanlarda her hangi bir konuda brifing düzenlenmedi

ğinden doküman verilememektedir, 

EK : 1 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünün Ülkemizde ve Başlıca Batı Ülkelerinde 
Elektrik Satış Fiyatları 

1.12.1992 

$/kwh Endüstri Mesken 

Ülke Adı 

Avustralya 
Avusturya 
Belçika 
Kanada 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
İrlanda 
İtalya 
Japonya 
Norveç 
Portekiz 
İsveç 

X 

& 
& 
+ 
@ 
+ 
& 
+ 
! 
@ 
& 
& 
( 
+ 
.+ 
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Endüst. Mesken 
fiyatı 

0,046 x 
0.067 ! 
0.061 & 
0.039 + 
0.073 @ 
0.058 V 
0.054 & 
0.090 + 
0,053 ! 
0.075 @ 
0.105 & 
0.136 & 
0.023 + 
0.145 + 
0.063 + 

fiyatı 

0.072 
0.135 
0.166 
0.061 
0.207 
0.095 
0.142 
0.166 
0.089 
0.151 
0.173 
0.197 
0.074 
0.188 
0.113 

Fiyat 
sıra no 

16 
9 

11 
17 
7 

12 
13 
4 

14 
6 
3 
2 

18 
1 

10 

Fiyat 
(TL/kwh) 

382.5 
557.2 
507.3 
324.3 
607.1 
482.3 
449.1 

. 748.4 
440.7 
623.7 
873.2 

1 131.0 
191.3 

1 205.8 
523.9 

Fiyat 
sıra no 

16 
8 
5 

' 17 
1 

12 
7 
5" 

13 
6 
4 
2 

15 
3 

11 

Fiyat 
(TL/kwh) 

598.7 
1 122.6 
1 380.4 

507.3 
1 721.4 

790.0 
1 180.9 
1 380.4 

740.1 
1 255.7 
1 338.6 
1 638.2 

615.4 
1 563.4 

939.7 
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$/kwh Endüstri Mesken 

Ülke Adı 

İsviçre 
İngiltere 
USA 
Türkiye 

Türkiye 

NOTLAR : 

. Endüst. 

+ 
& 
+ 
® 

fiyatı 

0.089 
0.071 
0.048 
0.089 

0.093 

Mesken 

+ 
& 
+ 
@ 

fiyatı 

0.114 
0.119 
0.084 
0.089 

0.096 

Fiyat 
sıra no 

5 
8 

15 
5 

Fiyat 
(TL/kwh) 

740.1 
590.4 
399.2 
740.1 

771.5 

Fiyat 
sıra no 

10 
9 

14 
13 

. 1 

Fiyat 
(TL/kwh) 

948.0 
989.6 
698.5 
740.1 

802.0 

1) 1 Dolar : 8 315.87 
Bu kur 1.12.1992 tarihli Merkez Bankası EFE SAT. Fiyatı olarak alınmiştır. 

2) Bazı ülkelerde kullanılan tarifelerin aktüel olanları bulunamadığından; 
!: 1989 yılı fiyatları, 
x : 1990 yılı fiyatları 

& : 1991 yılı fiyatları olarak alınmıştır. 
+ : 1992 yılı ikinci üç aylık dönem ortalama fiyatıdır. 

® : 1992 yılı üçüncü üç aylık dönem ortalama fiyatıdır. ' \ 
: Türkiye değerleri 1.12.1992 TEK elektirk enerjisi satış tarifesinden alınmıştır. (Bele

diye tüketim vergisi ve KDV fiyatlara dahil edilmiştir.) 
3) özet Not; Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere, Türkiye, seçilmiş 19 ülke arasın

da, elektrik enerjisi satış fiyatı yüksekliği sıralamasında, uluslararası enerji ajansı en son ya
yınları göz önünde bulundurulduğunda; mesken kullanımında 13CI, Sanayi kullanımında 5. 
sırada yer almaktadır. 
(1992 yılı 2. Üç Aylık Dönem Raporu.) 
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EK—2 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünün tç ve Dış Borç Dağılımı 
(1991 Yıh Sonu İtibariyle) 

tç Borç (Milyon TL.) 

Resmî Daire 
KİT'ler 
KOF (Baraj) 
Hasan Uğurlu 
Tahvil 
TRT 
TKİ 
BOTAŞ 
TÜPRAŞ 
TKF 
EXtMBANK 
* Diğer 
TOPLAM 

Dış Borç (Milyon TL.) 

Merkez Bankası 110 767.6 
Hazine Devirli Dış Borç 8 250 274.4 
Direkt Kurum Borcu 9 617 472.2 
TOPLAM 17 978 514.2 

* Müteahhitler 101 437.0, tiler Bankası 1 630.4, Bir-Koop 1 962.1, İthal Enerji Bedeli 
219.6, Toplam 105 249.1. 

** Vadesi gelmiş borçlarımızın toplamıdır. 

— 180 — 

31.12.1991 (Fiili) 30.11.1992 (Geçici)** 

4 021.8 0.0 

1 154 426.6 
659 920.0 

7 468 663.3 
13 663.1 

391 550.6 
242 575.2 

16.3 
1 944 751.6 

27 122.3 
1 703 272.5 

13 609 983;3 

135 642.4 

431 899.7 
42 421.6 

296 134.4 
122 254.7 

0.0 
105249.1 

4 133 601.9 

142 813.1 
2 043 727.9 

320 171.0 
2 506 712.0 



T.B.M.M. B : 59 26 . 1 . 1993 O : 1 

6. — İstanbul Milletvekili Adnan kahveci'nin bazit KİT'lere yapılan tahsisli satışlara iliş
kin Başbakandan sorusu ve Orman Bakanı Vefa Tanır'in yazılı cevabı (7/598) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
tstanbul 

Soru : 
1. Orman Bakanlığı Rakamlarına bakılırsa TEK'e PTT'ye ve SEKA*ya tahsisli satışlar

dan dolayı maruz kaldığı zarar 710 milyardır. Bu KİT'lere devlet zaten Hazine yoluyla ve ser
maye sağlamakta diğer taraftan borçlarını tahkim yoluyla temizlemekte, tekel nitelikleri oldu
ğu için hizmetlerini tüketiciye pahalıya satmakta ve tasarruf teşvik hesaplarında bulunan pa
ralar bu KİT'lere ucuz olarak kullandırılmaktadır. Bu kadar fazla sübvansiyonun üstüne ilave 
olarak millî servetimizin en önemli unsuru olan orman ürünlerimizin bunlara ucuza kullandı
rılması doğru mudur? 

2. Bu yanlış uygulamayı iptal etmeyi veyahutta sübvansiyonu çok daha düşük düzeylere 
indirmeyi düşünülmüşünüz? 

3. Bu sübvansiyonun azaltılmasından elde edilen gelirle ağaçlandırma çalışmaları hız
landırmayı düşünürmüsünüz? 

T.C. 
Orman Bakanlığı 26.1.1993 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Koordinasyon ve Mevzuat Daresi Başkanlığı 
Sayı : KM.l.G.5/42-174 

Konu : Adnan Kahveci'nin soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 22.12.1992 tarih ve A.Öl.O.GNS.0.10.00.02-7/598-3162/13966 sayılı Başkanlığa hita
ben yazılmış yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin Sayın Başbakanımız tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını talep ettiği "Tahsisli Orman Emvali Satışlarına İlişkin Yazılı Soru Öner
gesi "nin kendileri adına Bakanlığımca cevaplandırılması tensip edilmiş olup, bu husustaki bil
giler ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Dr. Vefa Tanır 
Orman Bakanı 
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İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci*nin "Tahsisli Orman Emvali Satışlarına İlişkin 
Yazılı Soru önergesi" Hakkında Orman Bakanlığının görüşü 

1. Orman Kanununun 30 uncu Maddesi ile "Orman ürünlerinin satışlarında açık artır
ma esastır." hükmü getirilmesine karşılık, bugün endüstriyel odunun % 40'ı serbest piyasada, 
% 50'si ise tahsisli ve çeşitli kanunların gerektirdiği yükümlülüklerden dolayı indirimli ve çok 
düşük fiyatlarla satılmaktadır. 

6831 sayılı Orman Kanununun, 31, 32, 33 ve 34 üncü'maddeleri, 775 sayılı Gecekondu 
önleme, 7269/1051 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler, 222 Sayılı İlköğretim kanunları ge
reğince orman emvali hak sahiplerine piyasa fiyatının, hatta maliyetininçok altında fiyatlarla 
satılmaktadır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisli satışlar yapılmaktadır. Bu kuru
luşlardan SEKA'ya satılan kâğıtlık odun tahsis fiyatları, yıllardır maliyetinin altında tutulmak
tadır. Zaman zaman T.T.K.'na verilen maden direğinde de aynı durum söz konusu olmaktadır. 

Gerek Kanunî haklardan gerekse tahsisli satışlardan Orman Genel Müdürlüğünün maruz 
kaldığı zarar 1992 yılında yaklaşık 700 milyar liradır. Ormanlarımızın korunması, geliştirilme
si ve genişletilmesi çalışmaları için kaynak bulmada karşılaştığımız darboğazlar göz önünde 
bulundurulduğunda, dışarıya kaynak akışı olarak özetleyebileceğimiz bu durumu tasvip etme
mekle beraber, yukarıda sözü edilen yasaların getirdiği yükümlülükler sebebiyle bu çeşit satış
lar yapılmaktadır. 

2. Çeşitli Kanunlardan kaynaklanan hakların tahditi yerine, tahsisli satışlarda geçen yıl
larda olduğu gibi maliyetin altında satış yapılmaması, özellikle, SEKA Kurumuna verilen kâ
ğıtlık odunların tahsis fiyatının ilk defa bu yıl maliyetin üstünde tespit edilmesi planlanmıştır. 
1992 yılından beri diğer tahsisli satışlarda da, tahsis fiyatının belirlenmesinde, dinamik bir po
litika izlenmekte ve tahsis fiyatları piyasada oluşan fiyatların üzerinde tutularak, tahsisli satış
lar cazip olmaktan çıkarılmaktadır./ 

3. İzlediğimiz politikalarla Orman Genel Müdürlüğümüzü, gelirlerindeki kayıpları azal
tarak 1991 yılından devralınan büyük bir borç durumundan kurtarmış bulunmaktayız. Bugü
ne kadar izlenilen politikaların devamıyla elde olunacak gelir artışı çok bozuk ormanların imarı 
ve ağaçlandırma çalışmalarına aktarılacaktır. 

7. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengiİn'ün, Aşkale Çimento Fabrikasının özelleştiril
mesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Cavit Çağlar'm yazılı cevabı (7/602) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Uzun süredenberi özelleştirme adı altında satılığa çıkarılmış bulunan Aşkale Çimento Fab
rikası ile ilgili olarak aşağıdaki soruların yazılı olarak Sayın Başbakan tarafından cevaplandı
rılmasını saygı ile arz ederim. 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

1. Aşkale Çimento Fabrikası 1990, 1991 ve 1992 yılllarında ne kadar kâr etmiştir? 
2.. Bu fabrikada 1992 yılı içerisinde emeklilik, istifa, nakil ve benzeri sebeplerle kaç işçi 

ayrılmıştır, bunların kaç tanesi işçinin isteğine bağlı olarak yapılmıştır? 
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3. Erzurum'da bu fabrikayı satın almak üzere kurulmuş bulunan Erçimsan A.Ş., yapı
lan ilk ihalede en yüksek fiyatı teklif ettiği halde ne sebeple yeniden ihale yapılması kararlaştı
rılmıştır. Halka açık, çok ortaklı ve özellikle yöre insanının fabrikaya sahip çıkmak amacıyla 
kurduğu Erçimsan A.Ş.'ye ihalede herhangi bir öncelik ve tercih tanınacak mıdır? 

TC. > 
Devlet Bakanlığı 25.1.1993 

Sayı : B.02.0.002-2.03/03896 
Konu : Yazılı soru önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 22.12.1992 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/602-3166/14986 sayılı yazınız. 
• Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün ilgi yazınız ekinde yer alan Aşkale Çimen

to Fabrikası ile ilgili yazılı soru önergesi tetkik edilmiştir. 
Sözkonusu önerge hakkındaki cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 
Gereği için bilgilerinize arz ederim. 

Cavit Çağlar 
Devlet Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün'ün Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş. ile ilgili so
rularının cevaplan aşağıdadır. . ' * 

İ. Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin; 
1990 yılı Vergi Öncesi Kân 9 590 925 000 TL. 
1991 yılı Vergi öncesi Kân ' 17 547 244 000 TL. 
1992 yılı Vergi öncesi Kârı 51 866 828 000 TL (Yıl sunu rakam
ları kesinleşmediği için tahmini kâr yazılmıştır.) 
olarak gerçekleşmiştir. 
2. Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş.'den 1992 yılı içinde; 34 kişi emeklilik, 2 kişi istifa, 3 

kişi nakil ve 3 kişi askerlik yolu ile işten ayrılmıştır. 
3.v Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş.'yi satın almak için başvuruda bulunan yatırımcıların 

teklifleri, Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu tarafından yeterli bulunulmamıştır. Ayrıca teklif ve
ren firmalar içinde en yüksek teklifi ER-ÇtMSAN A.Ş. vermemiş olup, yeniden satışa sunula
cak olan Aşkale Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin satış kararını ve satış şeklini Kamu Ortaklığı Yük
sek Kurulu belirleyecektir. Bu konuda anılan Kurul'dan henüz herhangi bir karar çıkmamıştır. 

8. — İstanbul Milletvekili Bülent Âkarcalı'nın, çifte vatandaşlık için başvuran vatandaş
ların taleplerinin aylarca cevapsız bırakıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet 
Sezgin'in yazılı cevabı (7/608) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın tsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevaplan

dırılması hususunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 
istanbul 
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Basında da belirtildiği gibi çifte vatandaşlık için müracaat eden vatandaşların İçişleri Ba
kanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü aylarca talepleri cevapsız bırakmaktadır. 

Bu konuda ne gibi önlemler düşünmektesiniz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 26.1.1993 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
* Genel Müdürlüğü 

Şb. Md. : B050NÜV0080003.226/6618 , 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 22 Aralık 1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/608-3179/15036 sayılı yazı. 
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi ile 

ilgili olarak hazırlanan cevap ekte sunulmuştur. 
Arz ederim* -

İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın Yazılı Soru önergesi ve Cevabı 

önerge": Çifte vatandaşlık için başvuran vatandaşların taleplerinin aylarca cevapsız bıra
kıldığı iddiasına ilişkin. 

Cevap : Bakanlığımızca Devletimizin klasik görevleri arasında bulunan hizmetlerin çağın 
koşullarına uygun olarak daha etkin ve daha nitelikli bir biçimde yerine getirilmesi için savur
ganlığın ve bürokratik engellerin üzerinde durulmaktadır. 

Bu düşünce ile ele aldığımız idarî ve yasal düzenlemeler çerçevesinde vatandaşlık işlemleri 
olabildiğince basitleştirilmiş, hızlandırılmış zaman kaybına neden olan bazı yazışmalar ve for
maliteler ile araştırma konuları uygulamadan kaldırılmıştır. 

özellikle çifte vatandaşlığın hukuken oluşmasını engelleyen hiuküm ve işlemler ayıklan
mış ve böylece; 

— Yabancı devlet vatandaşlığına geçmek üzere Türk vatandaşlığından çıkma, 
— Türk vatandaşlığını muhafaza etmek kaydıyla başka bir devlet vatandaşlığına geçme ile, 
— Herhangi bir nedenle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin yeniden vatandaşlığımıza alınma, 
taleplerinin en kısa sürede sonuçlandırılmasına imkân verebilecek yeni düzenlemeler ya

pılmıştır. Bu düzenlemeler sonucunda; 
Çıkma şartı arayan ülke vatandaşlıklarına geçmek isteyenlere çıkma izni verilebilmesi için 

daha önce ilgililerin askerlik durumları ile borçlu veya herhangi bir suçtan aranan şahıslardan 
olup olmadıkları gibi hususlar Valiliklerce aylarca sürdürülen araştırmalar neticesinde tespit 
edilmekte iken bu defa kişilerin Konsolosluklarımıza müracaatları sırasında ibraz edecekleri 
askerlik durumlarını gösteren herhangi bir belge ile yetinilmesi ve istenilen bilgilerin merkez
deki kayıtlardan kısa bir zaman içinde elde edilmesi yoluna gidilmiştir. 
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Ayrıca Türk vatandaşlığını muhafaza ederek yabancı devlet vatandaşlığına geçme izni ve
rilmesi sırasında askerlik ve diğer yükümlülükler gibi daha önce aranan şartlar kaldınlmış ve 
böylelikle işlemlerin sonuçlandırılması için Valiliklerle herhangi bir yazışma gereği ortadan kal
dırılmıştır. 

Yine, yabancı devlet vatandaşlığına geçmek üzere istemeyerek Türk. vatandaşlığından çı
kan veya çeşitli kanunî nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden vatandaşlığımıza yeni
den alınmalarını isteyenler hakkında daha önce diğer yabancılar gibi yaptırılan çok kapsamlı 
ve çok zaman alan güvenlik soruşturması ile gereksiz formaliteler ve yazışmalar kaldırılmış, 
merkezde yürütülen basit ve çok kısa zaman alan işlemler neticesinde bu kişilere yabancı sta
tüsünden kurtulma ve vatandaşlık hakkına kavuşma imkânı sağlanmıştır. Ayrıca, bazı haller
de vatandaşlığın kaybından itibaren 1 yıl içinde müracaat edenler hakkında hiç bir soruşturma 
yapılmadan Bakanlar Kurulu Kararı ile vatandaşlığımıza alınmaktadırlar. 

Bu düzenlemeler neticesinde yabancı devlet vatandaşlığına geçebilmek için gerekli izin alan
lar ile yeniden vatandaşlığımıza geçenlerin sayısında geçen yıllara nazaran kat kat bir artış ol
duğu görülmüştür. 

Yapılan tüm bu düzenlemeler yabancı ülkelerdeki vatandaşlarımıza duyurulmak üzere Dı
şişleri Bakanlığı eliyle dış temsilciliklerimize bildirilmiş ve uygulama hakkında ilgililere gerekli 
talimat gönderilmiştir. 

9. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, İstanbul'da taşımacılığın özelleştirilmesi 
ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/619) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun tçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Soru : 2.12.1992 tarihli Meydan Gazetesinde "istanbul'da taşımacılığın özelleştirilmesi ile 
ilgili 3 şirket kurulduğu" haberi verilmektedir. Bu 3 şirketinde kurucularının SHP'li Meclis 
Üyeleri olduğu ifade edilmektedir. 

İstanbul'da belediye otobüs işletmesinin özelleştirilmesi yapılırken, bu şekilde belediye meclis 
üyelerine ayrıcalık tanınacağı izlenimi ortaya çıkmıştır. 

Bu konuda müfettişlerinizin teyakkuzda bulunması ile ilgili herhangi bir talimat verdiniz mi? 

TC. 
.' İçişleri Bakanlığı 22.1.1993 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : BO50MAH0650002/43 * 

Konu : İstanbul Milletvekili 
Sayın Adnan Kahveci'nin 
yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının 22.12.1992 gün ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/619-3193/15059 sa

yılı yazısı. 
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tlgi yazınız ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen istanbul Milletvekili 
Sayın Adnan Kahveci'nin "İstanbul'da taşımacılığın özelleştirilmesi" konulu yazılı soru öner
gesiyle ilgili olarak : 

1. İstanbul Valiliği vasıtasıyla İETT Genel Müdürlüğünden alınan bilgide; 
önergede bahsi geçen "özelleştirme'nin, mevcut özel halk otobüslerinin daha düzenli ve 

disiplinli bir şekilde hizmet görmelerini sağlamak amacıyla münferit olarak hareket eden çok 
sayıdaki özel halk otobüsü sahiplerini tek bir tüzel kişilik altında toplamayı öngören 
"Şirketleşme" modeli olduğu, bunun özelleştirme olarak kabul edilmemesi gerektiği, çünkü 
3645 Sayılı kanunla lETT'ye verilen "İstanbul'da toplu taşımacılık hizmetini yürütmek göre-
vi"nin özel sektöre devrinin yasal olarak mümkün olmadığı, esasen 1989 yılında 1 20u olan 
belediye otobüs sayısının 1993 yılında 2 500'e çıkarılmış olmasının bu alandaki kamu ağırlığın 
bir göstergesi olduğu; düşünülen bu modele 1982 yılında yaygın olarak başlatılan ve 3030 sayı
lı Kanun hükmünce teşkil edilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla 1985 yılında İETT 
Genel Müdürlüğünün yönetim ve denetimine bırakılan ve bugün için sayıları 806'ya ulaşmış 
bulunan özel halk otobüslerinin daha düzenli çalışmalarının sağlanmasını, denetimlerinin ko
laylaştırılması, her biriyle ayrı ayrı yıllık sözleşmeler yapmak yerine bir tek mercii ile muhatap 
olarak bürokrasinin azaltılması, belediye otobüsleriyle koordineli olarak çalışmalarının sağ
lanması ve işletme zorluklarının azaltılmasının amaçlandığı, sistemin zaman içinde aksaması 
halinde yeniden gözden geçirileceği, mevcut otobüslerin özel şahısların mülkiyetinde olduğu, 
bu kişilerin siyasî eğilimlerinin veya partilerle ilişkilerinin belirlenmesinin mümkün olmadığı, 
herhangi bir kişi ya da zümreye çıkar ya da imtiyaz sağlanmasının veya yasaları ihlal edecek 
bir uygulamanın söz konusu olamayacağı ifade edilmektedir. 

2. önergede belirtilen konuyla ilgili olarak Bakanlığımca bugüne kadar başlatılmış bir 
tetkikat veya tahkikat bulunmamaktadır. Ancak usulsüz ya da kanunsuz bir uygulama haber 
alındığında ya da tespit edildiğinde yasal gereğinin yapılacağı muhakkaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

tsmet Sezgin 
, İçişleri Bakanı 

10. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan Un, Îznüt-Yalova-Orhangazi yolunun çift şerit ya
pılmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve tskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı 
(7/629) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı Onur Kumbaracıbaşı tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasına delâletinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 

Şevket Kazan 
Kocaeli 

Sorular : 
1. Bir hayli kazalara sebep olan İzmit-Yalova-Orhangazi yolunun çift şerit olması prog

ramda mıdır? 
2. Programda ise ne zaman tamamlanacaktır? 
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T.C. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 26.1.1993 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 
Sayı : B.09.0.BHt.0.00.00.25/2-A/304 

Konu : Kocaeli Milletvekili 
Şevket Kazan'ın E 

yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

* tlgi: T.B.M.M.'nin 22.12.1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/629-3204/15103 sayılı yazısı. 
Izmit-Yalova-Orhangazi yolunun çift şerit yapılmasına ilişkin, Kocaeli Milletvekili Şevket 

Kazan'ın Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Karayolları Genel Müdürlüğümüzün Yatırım Programında yer alan \alova Orhangazi ke

simi Bursa-Yalova Bölünmüş yol projesi kapsamındadır. Bu kapsam içinde; Yalova 0+000 Km. 
olmak üzere, Orhangazi istikametinde ilk 1 Km. lik kesim inşa edilmiş olup, 1+000-6+000 
Km.ler arasının da inşaası bu şekilde yapılacaktır. 6+000-17+500 Km.ler arasında ise, aktif 
heyelanlar görüldüğünden büyük toprak hafriyatları yapılamamakta ve mevcut platform için
deki tırmanma şeritleri ile trafiğin rahatlatılmasma çalışılacaktır. Duble halde inşa edilecek 
olan kesim ile tırmanma şeritleri bulunan güzergâhın ihalesi yapılmış olup, ödeneğinin yeterli 
olması durumunda bu çalışmanın 1994 yılında bitirilmesi planlanmıştır. 

Ayrıca, 17+500-19+500 (Orhangazi) Km.ler arasının da bölünmüş yol olarak inşaatı ta
mamlanmıştır. 

Bunların dışında; Anadolu Otoyoluna bağlantı olarak düşünülen ve yapımı planlanan 
tstanbul-Bursa-Balıkesir-tzmir Otoyolu etüt-proje programına alınmış olup, projeyle ilgili iha
le çalışmaları sürdürülmektedir. Böylece, tzmit Körfezinden geçecek olan bu otoyol trafiği bü
yük ölçüde rahatlatacaktır. 

Bursa-Yalova yolu için yeterli ödenek temin edilmesi halinde, tamamının 1995 yılında biti
rilmesi planlanmıştır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Onur Kumbaracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 

//. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1 Ocak 1992 -10 Aralık 199İ tarihleri 
arasında Tarım Satış Kooperatiflerinin üreticiden aldıkları mahsullere ve ödemelere ilişkin so
rusu ve Sanayi ve Ticaret Bakam Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/639) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından cevap
landırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 

Halit Dumankaya 
İstanbul 
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1. 1 Ocak 1992 tarihinden 10 Aralık 1992 tarihine kadar; 
a) Tarım Satış Kooperatifleri ne kadar üreticilerden, ne kadar mahsul almıştır? Ne ka

dar ödeme yapmıştır? Üreticiye ne kadar borç kalmıştır? 
b) Aynı tarihler arasında şeker şirketi üreticilerden; ne kadar mahsul almıştır, ne kadar 

ödeme yapılmıştır? Üreticiye ne kadar borç kalmıştır? 

T C . . • • . • • • • • , 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 25.1.1993 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B.140.BHİ.01—13 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 22.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.10.00.02-7-639-3215/15148 
sayılı yazısı, 

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 5.1.1993 tarih ve 
B.02.0.KKG/106-2512/08521 sayılı yazısı, 

Devlet Bakanlığının 8.1.1993 tarih ve B.02.0.006/0076 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ancak tara

fımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

M. Tahir Köse 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın Yazılı Sorusuna Cevabımız 

Soru 1. 1 Ocak 1992 tarihinden 10 Aralık 1992 tarihine kadar, 
a) Tarım Satış Kooperatifleri ne kadar üreticilerden, ne kadar mahsul almıştır? Ne ka

dar ödeme yapmıştır? Üreticiye ne kadar borç kalmıştır? 
b) Aynı tarihler arasında Şeker Şirketi üreticilerden ne kadar mahsul almıştır? Ne kadar 

ödeme yapmıştır? Üreticiye ne kadar borç kalmıştır? 
Cevabımız : 
a) 1 Ocak 1992 - 10 Aralık 1992 tarihleri arasında, Tarım Satış Kooperatifleri birlikleri 

tarafından ortak ve ortak olmayan üreticilerden 8,1 Trilyon Lira tutarında toplam 1 650 287 
ton ürün alımında bulunulmuş, bunun 6.8 Trilyon lirası üreticilere ödenmiş, bakiye 1.3 Trilyon 
Lira borç kalmıştır. 

b) 1 Ocak 1992 -10 Aralık 1992 tarihleri arasında 1991 yılı kampanyasında tesellüm edi
len pancar bedeli bakiye borcu olarak 2 490 357 000 000 TL. çiftçilerimize ödenmiştir. 

1 Ocak 1992 -10 Aralık 1992 tarihleri arasında tesellüm edilen pancar 12 500 000 tondur. 
Halen tesellüm devam etmekte olduğundan, yukarıdaki tarihleri kapsayan süre içinde çiftçiye 

avans olarak 1 193 705 000 000 TL. ödenmiş olup, bakiye 3 309 603 000 000 TL.nin tesellümün, 
bitiminde ve nakit durumuna göre ödenmesi planlanmaktadır. 
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12. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Denizli Çimento Fabrikasının satılmasıyla ilgili 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın yazılı cevabı (7/641) 

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

laletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Dr. Gaffar Yakın 
Afyon 

1. Denizli Çimento Fabrikası hangi usullerle kime satılmıştır? 
2. İhaleyi değerlendirme komisyonunda kimler vardır? 
3. Denizli Çimento Fabrikasını almak için kimler hangi teklifleri vermişlerdir? 
4. Teklif verenler hangi kriterlere göre değerlendirilmiş ve hangi teklif niçin kabul edil

miştir? 
» 

TC. 
Devlet Bakanlığı 25.1.1993 

Sayı : B.02.0.002-2.03/03897 
Konu : Yazılı Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 22.12.1992 tarihli ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/641-3218/15153 sayılı yazınız. 
Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın ilgi yazınız ekinde yer alan yazılı soru önergesi 

hakkındaki cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 
Gereği için bilgilerinize arz ederim. 

Cavit Çağlar 
Devlet Bakanı 

Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. ile ilgili sorula
rının cevaplan aşağıdadır. 

1. Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. teklif verme ve pazarlık usulü ile Modern Çimento 
Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye satılmıştır. 

2. İhaleyi değerlendirme komisyonunda Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı elemanla
rından; 

Can Yeşilada Başkan Yardımcısı 
Semih Tanık Başkan Yardımcısı V. 
İlhan Baytan 1. Hukuk Müşaviri 
Yıldız Koç Daire Başkanı 
Kuşat Yazıcıoğlu Daire Başkanı bulunmuşlardır. 
3. 4) Kamu Ortaklığı İdaresi, yatırımcılara nihaî tekliflerini vermeden önce; satışların 

en çok iki yıl vadeli olacağını ve vadeye bağlanacak kısım için LİBOR+2 faiz oranının uygula
nacağını bildirmiş ve verilecek tekliflerde bu hususların gözönüne alınmasını istemiştir. Nihaî 
tekliflerin verilmesinden sonra, İdaremizin yaptığı değerleme sonunda; 
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ÇtMENTAŞ'ın 48 000 000-$'lık vadeli teklifinin, bugünkü değerinin 45 515 120-$, 
İSKO TEKSTİL'in 24 000 000-$'lık vadeli teklifinin, bugünkü değerinin 22 757 559-$, 
NUH ÇİMENTO-SET GROUP'un 60 000 000-$*lık vadeli teklifinin, bugünkü değerinin 

57 670 424-$, 
RUMELİ HOLDİNG A.Ş/nin 66 386 877-$'lık vadeli ve vadeli kısım için yıllık LÎBOR+2 

oranında faiz teklifinin, bugünkü değerinin 66 386 877-$, 
MODERN ÇİMENTO'nun 70 100 000 000-$'lık vadeli ve vadeli kısım için yıllık LÎBOR+2 

oranında faiz teklifinin, bugünkü değerinin 70 100 000-$ olduğu saptanmıştır. 
Buna göre Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. için en yüksek teklifin Modern Çimento Sana

yii ve Ticaret A.Ş. tarafından verildiği görülmektedir. 
Kamu Ortaklığı tdaresi, Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. için verilen teklifler ile ilgili de

ğerlemesini Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulu'na sunmuş ve bu Kurul'un kararı ile satışın Mo
dern Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye yapılmasına karar verilmiştir. 

13. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Ahıska Türklerinin yurdumu
za getirilmeleri ve yerleşimlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Orhan Kilerci-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/648) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından yazılı olarak cevap

landırılması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. ^ / 
R. Ercüment Konukman 

İstanbul 
Ahıska Türkleri'nin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair 3835 Sayılı Kanun 11 Temmuz 

1992 gün ve 21281 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
1. Asya'da sürgünde bulunan Ahıska Türkleri'ni yurdumuza ne zaman getirmeyi düşü

nüyorsunuz? 
2. Getirme işlemine nereden başlayacak ve ilk planda kaç aileyi getireceksiniz? 
3. Kanunda vazedildiği gibi, Bakü'de yerleşik ve çok zor durumda bulunan Ahıska Türk

leri için öncelik olacak mı? > 
4. Bir kulağı Ankara'da T.C. Devletinin kendilerine verdiği sözün yerine getirilmesini bek

leyen Baku'deki mağdur Ahıskalılar bu kışı da sıkıntıyla mı geçirecekler? 
5. tik fırsatta getirmeyi vaadettiğiniz Ahıskalı soydaşlarımızı hangi ilimiz sınırları içeri

sinde yerleştireceksiniz? Bu konuda konut yapımı başta olmak üzere herhangi bir hazırlık ya
pılmış mıdır? 

6. Ahıskalı göçmenlerin getirilmesi ile görevli bulunan üst Komisyon, Türk Cumhuri
yetlerindeki tetkik gezisini ne zaman tamamlayacaktır? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 22.1.1993 

Sayı : B.02.0.009/2.01-0472 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 7/648-3232 sayılı yazılı soru önergesi hakkında. 
İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ya

zılı soru önergesine verilen cevap ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Orhan Kilercioğlu 
Devlet Bakanı 

Cevaplar 
1. Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabul ve İskâna dair 3835 sayılı Kanun 11.7.1992 ta

rihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 1 inci maddesine göre 
çıkarılan ve 27.1K1992 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 1992/3706 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı'na göre 150 aile 1992'de, 350 aile de 1993'de yurda getirilecektir. 1992 yılında getirile
cek ailelerin geliş işlemlerine başlanmış olup, 30 aileden oluşan Azerbaycan'dan getirilecek ilk 
kafilenin öncelikle yurda getirilebilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 

2. 150 ailenin getirilmesi işlemine Azerbaycan'daki Ahıska Türklerinden başlanmış olup, 
Kazakistan, Rusya, Kırgızistan ve Özbekistan'daki ailelerin de getirilmesi işlemleri Şubat 1993 
ayının ikinci yarısında tamamlanacaktır. 1993 yılında getirilecek 350 ailenin getirilmesi çalış
malarına da bu ailelerin getirilmesinden sonra başlanacaktır. 

3. 150 aileden oluşan ilk grubun getirilmesine Azerbaycan'da bulunan Ahıska Türkle
rinden başlanmıştır. 

4. Azerbaycan ve diğer dört ülkeden getirilecek 150 Ahıska Türk ailenin geçici iskânları 
için 26 milyar TL. sarfı ile İğdır İline 3 km. mesafede yerleşim yerinin yapımına başlanmış 
olup, konutlar ve sosyal tesisler Şubat 1993 ayının ikinci yarısında hizmete girecektir. Ocak 
1993 ayında Azerbaycan'dan getirilecek 30 aile bu konutlar ve sosyal tesisler tamamlanıncaya 
kadar D.S.t'nin Aralık İlçesinde bulunan lojman ve misafirhanesinde iskân edilecektir. 

5. Bir önceki soruya verilen cevapta da belirtildiği üzere, Ahıskalı soydaşlarımız İğdır 
İlinde yerleştirilecektir. Soydaşlarımızın yerleştirilmesi geçici ve kafi iskân olmak üzere iki aşa
malıdır. Geçici iskânları için yapımına başlanan konut ve sosyal tesisler Şubat 1993 ayında ta
mamlanacaktır. AhıskaUsoydaşlanmızın kesin iskânı için de ilgili Bakanlıklarca çalışmalara 
başlanmıştır. 

6. Ahıskalı göçmenlerin yurda getirilmesi ile görevli üst Komisyon 3835 sayılı Kanunun 
3 üncü maddesine göre oluşturduğu ön heyet 10-17 Kasım 1992 tarihleri arasında Kazakistan, 
Kırgızistan ve Özbekistan'da gerekli incelemelerde bulunmuştur. Diğer ülkelerdeki incelemele
rini de 1993 yılında tamamlayacaktır. 

14. —• Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında 
geçici işçi statüsünde çalışan sözleşmeli personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çil-
ler'in yazılı cevabı (7/657) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
^ " '• ' 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Bakanı Tansu Çiller tarafından yazılı cevaplandırıl
masını arz ederim. ' 

Saygılarımla. 

Hamdi Eriş 
Ankara 

Evvelce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adıyla kurulmuş olan Vakfın 77 il ve 680 
ilçede şubesi bulunan bu vakıfta üçbin civarında insan geçici işçi statüsünde sözleşmeli perso
nel olarak görev ifa etmektedirler. 

1. Bu çalışan insanların durumlarının düzeltilmesi ile ilgili bir çalışma yapılmakta mıdır? 
2. Kadrolu işçi veya kadrolu memur statülerine alınacaklar mıdır? 
3. Bu şekilde bir çalışma yapıldığında özlük haklan korunacak mıdır?1 

TC. 
Başbakanlık 21.1.1993 

Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı 
Sayı : KAF-X-52900-1009-6925 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 23.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/657-3253/15322 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında geçici 

işçi statüsünde çalışan sözleşmeli personel hakkındaki yazılı soru önergesine ilişkin cevap aşa
ğıda yer almaktadır. 

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7 nci maddesi "Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nda toplanan kaynağı ülke çapında ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara nakdî ve aynî olarak dağıtmak ve bu Kanunun amacına uygun olarak faaliyet 
ve çalışmalarda bulunmak üzere her il ve ilçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 
kurulur" şeklindedir. 

3294 sayılı Kanun ile kurulan ve Türk Medenî Kanunu hükümlerine (903 sayılı) tabi bulu
nan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, özel Hukuk Tüzelkişiliğine haizdir. 

Devlet Personel Rejimine tabi bulunmayan Vakıflar personelinin maaş ve özlük haklan 
vakıf mütevelli heyetlerinin kararları doğrultusunda tayin edilmektedir. 

Ayrıca, 76 il ve 835 ilçe merkezinde kurulmuş bulunan, toplam 911 adet Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışma Vakfının hiç birisi diğerinin şubesi olmayıp herbiri bağımsız, müstakil hük
mî kişilik taşımaktadır, 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Devlet Bakanı 
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15. — Ankara Milletvekili Hamdi Eriş'in, Ankara Belediyesine bağlı otobüs işletmelerin
de görev yapan şoförler hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sez-
gin'in yazılı cevabı (7/658) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 

Hamdi Eriş 
Ankara 

Ankara Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinde görev yapan şoförlerin 
dikkatsizce otobüs kullanmaları neticesinde çeşitli zamanlarda kazalara sebep oldukları, ölüm 
ve yaralanma hadiselerine sebebiyet verdikleri, park halindeki arabaların hasanna sebep ol
dukları ve seyahat eden vatandaşlara saygısızca davrandıktan ve hakaret ettikleri gazete sütun
larım sık sık işgal etmektedir. 

1. Belediyeye bağlı otobüs işletmelerini yetkili bir Bakanlık olarak uyarmayı düşünüyor 
musunuz? 

2. Belediyeler şoför alırken hangi kıstaslara göre hareket etmektedirler? 
3. Bu görevlerin vatandaşlarla ilgili davranışları ve ilişkileri hakkında çalışmalar yapıl

makta mıdır? 
4. Göreve alınan şoförler ne gibi eğitimden geçmektedirler. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 22.1.1993 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : BO50MAH0650002/44 

Konu : Ankara Milletvekili 
Sayın Hamdi Eriş'in » 
Yazılı Soru önergesi ° 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 23.11.1992 tarihli ve A.Ol.GNS.0.10.00.02-7/658-3254/15323 • 

sayılı yazısı. 
İlgi yazınız ekinde alınan ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen Ankara 

Milletvekili Sayın Hamdi Eriş'in 'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı EGO Genel Mü
dürlüğü otobüslerini kullanan şoförler hakkındaki bazı iddialara" ilişkin yazılı soru önerge
siyle ilgili olarak : , 

I. Ankara Valiliği vasıtasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan bilgide; 
1) EGO Genel Müdürlüğü otobüslerini kullanmak üzere istihdam edilen şoförlerin 2918 

Sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen (E) sınıfı sürücü belgesine sahip ve en az ilkokul 
mezunu olanlar arasından 20.7.1983 tarihli ve 18110 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uy
gulanacak Sınav Yönetmeliği gereğince İş ve İşçi Bulma Kurumundan taleple ve sınavla alındı
ğı, sınavın yazılı, sözlü ve uygulamalı olmak üzere üç aşamalı olarak yapıldığı, 
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2) Yeni alınan şoförlerin normal servislerine başlamadan önce hizmet içi eğitime tabi 
tutuldukları, bu çerçevede mevcut otobüslerin teknik özellikleri, kullanım esasları, hat ve gü
zergâhlar ve benzeri konularda eğitildikleri, 

3) Şoförlerin her yıl Ankara Emniyet Müdürlüğü Denetleme Şube Müdürlüğü eleman
larınca "Trafik kuralları ve toplu taşım araçlarının kullanımı*' konularında eğitildikleri, 

4) Şoförlerin halkla ilişkiler konusunda da eğitildikleri, bu çerçevede 1990-92 yılları ara
sında Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde düzenlenen eğitim programlarına ve An
kara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eğitim Müdürlüğünün 1 Haziran - 31 Aralık 1992 tarih
leri arasında düzenlendiği eğitim programlarına katıldıkları; , 

belirtilmektedir. 
II. Bakanlığım ile belediyeler arasındaki ilişki başta Anayasa olmak üzere çeşitli kanun

larla düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede belediyelerde görevli personele yönelik olarak 
Bakanlığım Eğitim Daire Başkanlığınca düzenlenen ya da Bakanlığım elemanlarının eğitimci 
olarak katıldığı eğitim programlarında "halkla ilişkiler" konusu üzerinde önemle durulmak
ta, belediyelerin usulsüz veya mevzuata aykırı uygulamalarının haber alınması ya da tespit edil
mesi halinde durumun niteliğine göre uyarı yapıldığı gibi tetkikât veya tahkikat da açılmaktadır. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. < 

tsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 

16. — Tbkat Milletvekili Ahmet Feyzi tnceöz'ün, Tokat İlinin 1993 yılında 1 inci derecede 
kalkınmada öncelikli iller sırasına alınıp, alınmayacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakam Tansu Çiller'in yazılı cevabı (7/664) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

» Dr. Ahmet Feyzi tnceöz 
Tokat 

1993 yılında uygulamaya konulacak olan "Teşvik Mevzuatında" Elazığ, Erzurum, Malat
ya, Erzincan, Sivas ve Şanlıurfa illeri "Cazibe Merkezi" olarak seçilmiştir. 

Tokat ilimiz kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yöreler arasında olmasına, ayrıca Orga
nize Sanayi Bölgemiz yatırımcının istifadesine sunulmasına rağmen yeteri kadar ilgi görme
miş, bu yüzden ilimizde işsizlik had safhadadır. 

Bu nedenle Tokat ilimizin 1993 yılında 1 inci derecede kalkınmada öncelikli iller arasına 
ve adı geçen iller gibi "Cazibe Merkezi" kapsamına alınıp alınmayacağı konusunda bilgilen-
nıek isti yorumu ' 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 21.1.1993 

Sayı : B.02.0.003/002/00224 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) TBMM Başkanlığının 24.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/664-3261/15342 
sayılı yazısı. • 

b) Başbakanlığın 28.12.1992 tarih ve B.02.0.KKG/106-2552/08625 sayılı yazısı. 
c) Devlet Bakanlığının (Sayın Akın Gönen) 29.12.1992 tarih ve R 02.0.006/440 sayılı yazısı. 
Devlet Bakanlığının ilgi (c)*de kayıtlı yazısı ekinde gönderilen Tokat Milletvekili Ahmet 

Feyzi tnceöz'ün Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve Sayın Başbakanımızın da kendileri adına 
tarafımdan cevaplandırılmasını tensip ettikleri yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim, 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Devlet Bakam 

Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Feyzi tnceöz'ün Yazılı Soru önergesi Cevabı 
Kalkınmada öncelikli Yöreler (KÖY), Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan "ti 

ve İlçelerin Ekonomik ve Sosyal Gelişmişlik Seviyelerinin Tesbiti Araştırması" sonuçlan da 
dikkate alınarak Bakanlar Kurulu tarafından tespit ve ilan edilmekte, yıl içerisinde yapılabile
cek değişiklikler ise Yüksek Planlama Kurulu Karan ile mümkün olmaktadır. 

Halen uygulanmakta plan K.Ö.Y. listesi 16.10,1992 tarih ve 21377 (Mükerrer) sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanmıştır. Buna göre Tokat tli t kinci Derecede K.Ö.Y. kapsamında yer almaktadır. 

Bununla beraber, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından çalışmalan sürdürülen "İlçelerin 
Ekonomik ve Sosyal Gelişmişlik Seviyelerinin Tespiti Araştırması" sonuçlandığında, Tokat tlinin 
Birinci Derece K.Ö.Y. kapsamına alınması hususu yeniden değerlendirilebilecektir. 

Diğer taraftan, 1993 Yılı Teşvik Mevzuatıyla ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ise önümüzdeki 
günlerde yayınlanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

17. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Ankara, istanbul ve tzmir belediyelerinin 
toplu konut ve imar planlarına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakam Sümer Oral'ın ya
zılı cevabı (7/669) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 
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Soru : 
Bakanlığım döneminde Ankara-tstanbul ve tzmir, Beledjyelerine 1/25.000'Iik planlarım 

onaylamaları için Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü kanalıyla Toplu Konuta açılması uygun arazi
lerin ada, parsel ve pafta numaralarını bildirmiştik. 

1. Ankara-tstanbul ve tzmir Belediyelerine bildirilen bu ada, parsel ve pafta numaraları
nın listesi nedir? Toplam ne kadar alan için imar planı düzenlenmesi istenmiştir? 

2. Ankara-tstanbul ve tzmir Anakent Belediyelerinden bu arazilerin hangisi için 
1/25.OOO'Iik imar planları çıkmıştır? 

3. tmar planlarını çıkarmayıp, bu arazilerin Toplu Konuta açılmasını engelleyen ve do
layısıyla da gecekondu mafyasını teşvik eden bu belediyeler hakkında İçişleri Bakanlığı ile her
hangi bir yaptırım yapılması, ceza verilmesi düşünülüyor mu? 

TC. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 26.1.1993 

(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı) 
Sayı : B.07.0.BİK.0.Û5/4-1-111 

Konu : Yazılı Soru Önergesi. 
Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24.12.1992 tarih, A.02.0.GNS.0.10.00.02-7/669-3277/15380 sayılı yazınız. 
Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere, İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kah

veci tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin cevabımız aşağıda sunulmuştur. 
1. Ankara, İstanbul ve İzmir Belediyelerine konut amaçlı kullanım için 1/25.000 ve da

ha büyük ölçekli planlarda değişiklik önerisi yapılan ve onaylanması beklenen Hazine parsel
lerinin listesi aşağıdadır. 

ili İlçesi 

1. İstanbul Pendik 
2. İstanbul Pendik 

3. İstanbul Pendik 
4. İstanbul B.Çekmece 
5 i İzmir Konak 

1 \ 
6. İzmir Buca 

7. İzmir Karşıyaka 

Mevkii Ada no 

Kurtköy (I) 
Kurtköy (II) 
(Yayalar) 

Aydınlı 
Gürpınar 
Güzelbahçe 

Dumlupınar 

Balatcık 

Persol no Toplam miktar 

1 440 553 m1 — 
— 

— 
— 
— 

— 
644 
642 
643 
640 
— 

557-836-287-363-550 
1-2-5-6-8-9-11-22-29-33-34-
38-41-50-124-556r805-806-
809-811-840-43 
2988-2889 
2871-2843-2844 
1748-1749-1759-1751- 1752 
4967-4968-1735 
1-47-48 , 
(1-56) Parseller 
1 
5 
5 • 

762 
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1-2-5-6-8-9-11-22-29-33-34-
38-41-50-124-556r805-806-
809-811-840-43 2 052 828 m2 

2988-2889 1 178 569 m2 

2871-2843-2844 708 875 m1 

1748-1749-1759-1751-1752-
4967-4968-1735 330 480 m2 

1-47-48 , 
(1-56) Parseller 
1 

5 • • • • 

5 973 558 m1 

762 486 900 m1 
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İlçesi Mevkii Ada no Persol no Toplam miktar 

8. İzmir 

9. İzmir 
10. İzmir 

11. Ankara 

Gaziemir 

Bornova 
Gaziemir 

Çankaya 

Atıfbey 

Atatürk Mah. 
Seydiköy 

Keklikpınar 

18 

217 
259 
— 
— 

— 

5-9-10-11-12-14-15-17-22-27-
32-35-41-42-
16-17-18-23 
1 
511 
115-36-35-40-41-42-43-44-
110-112-113 
913 

127 000 m2 

1 862 999 m1 

598 165 m2 

500 000 m2 

Genel Toplam 10 260 427 m2 

Ankara, İstanbul, izmir illerinde konut yapımına uygun arsa kullanımı için ilgili Belediyeler
den imar planı düzenlenmesi istenen toplam alan 10 260 427 m2 (1026) Ha'dır. 

2. Yukarıda (1 no.Iu sorunun cevabında) verilen listede yer alan bölgelerden Istanbul-Pendik 
Kurtköy (l)'de 1 440 553 m2,Iik alandaki 1/25.000 ölçekli plan değişikliğinin bir bölümü İstanbul 
Büyükşehir Belediyesince 16.3.1992 tarihinde onaylanmıştır. 

Dolayısıyla, sözkonusu projelerden, bir projenin bir kısmı hariç 5'i onaylanmamış, 5 proje ile 
ilgili işlemlerde devam etmektedir. 

Ancak, her projede Belediyelerden talep edilen 1/25.000 ölçekli plan değişikliği safhası olma
yıp; mevcut 1/25.000 ölçekli planları konut olan bölgelerde 1/5000 nazım plan veya 1/1000 ölçekli 
imar uygulama ve parselasyon planları onaylanması da talep edilmiştir. Bu planlar da henüz onay
lanmamıştır. 

3. Yukarıda belirtilen Hazine parsellerinin konuta açılması taleplerinden, bazı bölgelerin ko
nuta açılması mevcut planlama ilkeleri (su toplama havzaları, içme suyu temini, ağaçlandırılacak 
alan v.b.) nedeni ile mümkün görülmediğinden bu bölgeler için İçişleri Bakanlığına bir talebimiz 
olmamıştır. 

Bu taleplerden, planlama ilkelerine ters düşmeyen ve hukukî bir engeli olmadığı halde onaylan
mayanlar tespit edilirse gereği yapılması için İçişleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunu
lacaktır. 

Arz ederim. 
Sümer Oral 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

18. —: İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Denizli Çimento Fabrikasının satışına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Çağlar'm yazılı cevabı (7/678) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Soru : Denizli Çimento Fabrikasının satışı ile ilgili olarak; 
1. Hangi firmalar teklif vermiştir? 
2. Verilen teklifler sonucu hangi firmada karar kılınmıştır? 
3. Verilen tekliflerin değerlendirilmesinde hangi kriterler kullanılmıştır? 
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T.C. ' ; ; • ' . 
Devlet Bakanlığı 25.1.1993 

Sayı : B.02.0.002-2.03/03895 
Konu : Yazılı Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30.12.1992 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/678-3293/15476 sayılı yazınız. 
istanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin ilgi yazınız ekinde yer alan önergesi hak

kındaki cevaplarımız ilişikte sunulmuştur. 
Gereği için bilgilerinize arz ederim. 

Cavit Çağlar 
Devlet Bakam 

İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. ile ilgili 
sorularının cevapları aşağıdadır. 

1) Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. için; ' 
1. Çimentaş 
2. tsko Tekstil A.Ş. 
3. Modern Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. 
4. Nuh Çimento-Set Group Holding 
5. Rumeli Holding A.Ş. firmaları teklif vermişlerdir. 
2) Verilen tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin Mo

dern Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir. 
3) Kamu Ortaklığı İdaresi, yatırımcılara nihaî tekliflerini vermeden önce; satışların en 

çok iki yıl vadeli olacağını ve vadeye bağlanacak kısım için LİBOR+2 faiz oranının uygulana
cağını bildirmiş ve verilecek tekliflerde bu hususların gözönüne alınmasını istemiştir. Nihaî tek
liflerin verilmesinden sonra, İdaremizin yaptığı değerleme sonunda; 

Çimentaş'ın 48 000 000-S'Iik vadeli teklifinin, bugünkü değerinin 45 515 120-$, 
Isko Tekstil'in 24 000 000-$'Iık vadeli teklifinin, bugünkü değerinin 22 757 559-$, 
Nuh Çimento-Set Group'un 60 000 000-$'lık vadeli teklifinin, bugünkü değerinin 

57 670 424-$, 
Rumeli Holding A.Ş.'nin 66 386 877-$'lık vadeli ve vadeli kısım için yıllık LİBOR+2 ora

nında faiz teklifinin, bugünkü değerinin 66 386 877-$, 
Modern Çimento'nun 70 100 000 000-$'lık vadeli ve vadeli kısım için yıllık LİBOR+2 

oranında faiz teklifinin, bugünkü değerinin 70 100 000-$ olduğu saptanmıştır. 
Buna göre Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. için en yüksek teklifin Modern Çimento Sana

yii ve Ticaret A.Ş. tarafından verildiği görülmektedir. 
Kamu Ortaklığı İdaresi, Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. için verilen teklifler ile ilgili de

ğerlemesini Kamu Ortaklığı Yüksek Kürulu'na sunmuş ve bu Kurul'un kararı ile satışın Mo
dern Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye yapılmasına karar verilmiştir. 
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19. —- Ankara Milletvekili Hamdi Eris'in, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca Başba
kanlığa gönderildiği iddia edilen bir yazıda yer alan hususlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
Orhan Kilercioğlu'nun yazılı cevabı (7/687) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı, Sayın Orhan Kilercioğlu tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hamdi Eriş 
Ankara 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca Başbakanlığa gönderildiği bildirilen bir yazıda ha
zine bürokratlarının yolsuzluk arayan müfettişlerce haksız ve kabul edilmez muamelelere ma
ruz kaldıkları ürkek, kararsız ve korkak bir hale geldikleri, gereğinin önlenmesi belirtilmektedir. 

Ayrıca yolsuzlukları araştırmaya meraklı Koalisyon Hükümetinin müfettişlerin KİT'lere 
girmesini yasakladığı tayin edilen bir koordinatörle, ancak, görüşebilecekleri ile ilgili yazılar 
basında yer almakta olup; 

1. Bu iki ayn muameleyi nasıl izah edeceksiniz? 
2. Arpalık haline getirilen KİT'lerin hesaplarının tayin edilen koordinatörün verdiği izin 

ölçüsünde incelenmesine neden gerek duyulmuştur? 
3. Bürokratların müfettişlerce haksız ve kabul edilemez muamelelere maruz kalmaları 

işlerin aksamasına sebep olmayacak mıdır? 
4. Gerek bürokratlara gerekse müfettişlere baskıyla görev yaptırılmasını önleyici tedbir 

almayı düşünüyor musunuz? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 25.1.1993 

Sayı B.02.0.009/2.01-0505 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: KAN. KAR. MD. 18.01.1993 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/687-3321/15589 sayı
lı yazıları. 

ligi yazıları ekinde intikal ettirilen, Ankara Milletvekili Sayın Hamdi Eriş tarafından ve
rilmiş bulunan soru önergesi ile ilgili cevabımız aşağıda arz edilmiştir. 

Hükümetimizin göreve başlamasından sonra, programımızda vaad ettiğimiz doğrultuda, 
hukuk kuralları içinde yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının üzerine gidilmiş, bu çalışmalar ya
pılırken, yasalara saygılı, dürüst ve namuslu kamu personelinin görevini güvence altında ve 
huzur içinde yürütmesine ve herhangi bir tedirginliğe yol açılmamasına özellikle özen gösteril
miştir. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca Başbakanlığa yazılan yazıda dile getirilen husus
lar, Müsteşarın kişisel görüşleri ve değerlendirmeleri olup, gerçeği yansıtmamaktadır. 

— 199 — 



T.B.M.M. B : 59 26 . 1 . 1993 O : 1 

Nitekim, göreve başladığımız tarihten sonra çıkarılan 7.2.1992 tarih ve 1992/9 sayılı Baş
bakanlık Genelgesinde, kamu görevlileri hakkında gerçek dışı ihbar ve şikâyette bulunduklar! 
tespit edilenler hakkında kanunî işlem yapılacağı açıkça ifade edilmiştir. Bu suretle, dürüst ka
mu görevlilerinin huzur içinde görev yapmaları sağlanmıştır. 

öte yandan, Müfettişlerin ve diğer denetim personelinin Kamu İktisadî Teşebbüslerine gir
mesinin yasaklanması gibi bir durum, asla sözkonusu değildir. Bu konuda yapılan düzenleme
lerin amacı, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 233 ve 72 Sayılı KHK'Ier ile 3346 sayılı Kanun Hü
kümleri çerçevesinde, ekonominin gerekleri ve modern işletmecilik esasları doğrultusunda, açık, 
objektif, tarafsız ve etkin bir şekilde denetlenmesini sağlamaktır. 

Bunun dışında yapılan değerlendirmeler tamamen hilafı hakikattir. 
Keyfiyet bilgilerinize takdim olunur. . 

Orhan Kilercioğlu 
Devlet Bakanı 
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Dönem : 19 Yas 

1 B , M. M. (S. Sayısı: 216) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığın 
Malı Yılı Kesinhesabma İlişkin Türkiye Büyük Millet 

Hesaplarım İnceleme Komisyonu Raporu (5/ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Genel Sekreterliği 

Saymanlık Müdürlüğü 
Sayı : A.Ol.O.GNS.0.12.00.04/3090 

Konu : 1991 Yılı Kesınhesap Cetveli 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSÎ 
HESAPLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığı 1991 yıh Kesînhesap Ce 
zim edilmiş olup, ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

•".' • Hüsamettin Cindor 
Türkiye Büyük Millet M 

Başkanı 
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ÖDENEK VE HARCAMALARIN PROGRAMLARA DAĞ 

DAİRE 
KURUM 

Prog. 

101 

111 
112 

900 

990 

: T.B.M.M. 
: 

AÇIKLAMA 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 
YASAMA HİZMETLERİ 
MİLLÎ SARAYLARIN İDARE VE 
KORUNMASI 
HİZMET PROGRAMLARINA DA
ĞITILAMAYAN TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

146 614 244 000 
243 639 425 000 

42 482 530 000 

6 779 756 900 

4 161 114 300 

433 677 070 200 

. 

Toplam 
harcama 

140 012 656 600 
219 380 992 200 

-
35 741 366 600 

6 730 725 900 

4 159 453 800 

406 025 195100 

İptal edil 
ödenek 

6 601 58 
- 14 258 43 

6 741 16 

49-03 

27 650 214 
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İTA AMİRLERİ CETVELİ 
• (Asil veya Vekil) 

BİRİNCİ DERECE İTA A 

Kuruluşun adı Adı soyadı İşe başlama ta 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İ. Kaya Erdem 1.1.1991 
" " Ertan Cireli 20.10.1991 
" " " A. Rıza Septioğlu 6.1.1991 

• . - '* " " " Hüsamettin Cindoruk 16.11.1991 



Ö D E N E K V E H A R C A M A N I N EKONOMİK AYRIMI 

DAİRE r 

K U R U M 
T.B.M.M. 

BİR ÖNCEKt YIL UYGULAMALARI 

ödenek 
türü 

1 

a) 

b) 

2 

3 

AÇIKLAMA 
Genel ödenek 

toplamı 
Toplam 
harcama 

Yılı içinde 
Bütçe başlangıç eklenen (+) ' G 

ödeneği düşülen (-) 

CARÎ HARCAMALARI ' +158 901 400 000 
(a + b) 163 096 800 000 142 597 188 406 256 241 000 000 - 26 939 765 000 38 

PERSONEL GİDERLERİ 130 521 000 000 117 824 591 617 189 187 000 000 

DİĞER CARÎ GİDERLERİ 32 575 800 000 24 772 596 789 67 054 000 000 

Y\TIRIM HARCAMALARI 

TRANSFER HARCAMALARI 

26 516 487 089 21 400 514 384 45 069 000 000 

8 505 840 200 8 050 845 595 3 999 000 000 

+ 153 120 000 000 
- 12 413 555 0000 
+ 5 781 400 000 
-14 526' 210 000 
+ 17 112 671 700 
-27 335 436 000 

+ 8 480 442 600 
- 1 851 243 100 

TOPLAM 198 119 127 289 172 048 548 385 305 309 000 000 +128 368.070 200 4 



ÖDENEK VE HARCArvlÂNIN GİDER TÜRLERİNE DAĞ 

DAÎRE : T;B.M.M. 
K U R U M : 

Kodu 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

000 

AÇIKLAMA 

Personel giderleri 

Yolluklar 

Hizmet alımları 

Tüketim M. Malz. Al. 

Demirbaş alımları 

Makine Teç. ve T. Al. 

YapıTes. Bü. On. Gid. 

Diğer ödemeler 

Transferler 

özel ödenek hare 

TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

130 521 000 000 

4 345 000 000 . 

7 803 000 000 

17 745 800 000 

2 655000 000 

9 641 200 000 

. 16 875 287 089 

27 000 000 

5 505 000 000 

3 000 840 200 

198 119 127 289 

Toplam 
harcama 

117 824 591 617 

3 923 144 236 

5 549 922 755 

•14'317 086 821 

977 982 599 

9 126 297 812 

12 274 216 572 

4 460 378 

S 050 005 395 

3 000 840 200 

172 048 548 385 

Bütçe başlangıç 
ödeneği 

189 187 000 000 

6 877 000 000 

19 987 000 000 

36 146 000 000 

4 006 000 000 

26 847 000 000 

18 222 000 000 

128 000 000 

3 999 000 000 

— 

305 309 000 000 

Yılı içinde 
eklenen (+) 
düşülen (-) 

+ 153 120 000 000 
- 12 413 555 000. 

.+ 745 000 000 
- 950 855 000 
+ 318 000 000 
-7 243 155 000 

+4 146 400 000 
- 5 156 790 000 
+ 562 000 000 
-1. 070 690 000, 

-13 387 405 000 

+ 16 800 000 000 
-13 948 031 000 

+ 10 O00 000 . 
- 104 720 000 

+4 632 000 000 
-1 851 243 100 

+4 161 114 300 

+128 368 070 200 



— 9 — 

ÖDENEK VE H A R C A M A N I N P R O G R A M L A R A DAĞILI 

DAÎRE 
KURUM 

T.B.M.M. 

Prog. AÇIKLAMA 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 

111 YASAMA HİZMETİ . 
112 MİLLÎ SARAYLARIN İDARE VE 

KORUNMASI 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞI-

. . ' TILAMAYAN TRANSFERLER 
990 ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN 

HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

Bütçe başlangıç 
ödeneği 

165 527 000 000 

85 105 000 000 

Yılı içinde 
eklenen (+) 
düşülen (—) 

+ 9 215.000 000 
— 28 127 756 000 
+ 155 386 400 000 
- - 6 851 975 000 

Genel ödenek 
toplamı 

Topl 
harca 

146 614 244 000 140 012 

243 639 425 000 219 380 

50 678 000 000 1 Jg 295 470 000 4 2 4 8 2 5 3 ° °°° 3 5 7 4 1 

3 999 000 000 + 4 632 000 000 6 779 756 900 6 730 — 1 851 243 100 

+ 4 161 114 300 4 161 114 300 4 İ59 

TOPLAM 305 309 000 000 128 368 070 200 433 677 070 200 406 025 
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YEL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININ HARCAMA KALEML 

DAİRE 
KURUM 

Harcama 
kalemi 

350 
360 

370 
380 

390 
300 
410 

420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 

490 

400 

510 

: T.B.M.M. 

AÇIKLAMA 

Kiralar 
Makine tec. demirbaş taşıt ba
kım ve onarım 
Bina küçük onarımı 
1050 sayılı Kanunun 48. madde
si giderleri 
Diğer hizmet alımları 
HİZMET ALIMLARI TOPLAMI 
Kırtasiye baskı ve yayın gi
derleri 
Yakacak alımları 
Akaryakıt ve yağ gid. 
Elektrik su ve havagazı giderleri 
Yiyecek ve yem alımları 
özel malzeme alımları 
Savunma alım ve giderleri 
Temsil, ağırlama, tören, fuar ve 
tanıtma giderleri 
Diğer tüketim mal. ve malzeme 
alımları 
TÜKETİM MALLARI VE MAL
ZEME ALIM TOPLAMI 
Büro malzemeleri alımları 

Cari 
(1) 

12 971 845 000 

-
35 135 610 000 

Ö D E N E K L E R 

Yatırım Transfer 
(2) (3) 

Toplam 
(1+2+3) 

12 971 845 000 

35 135 610 000 

Cari 
d) 

572 887 6 

2 185 695 3 
2 269 174 2 

157 8 
62 684 2 

12 238 291 2 

2 299 994 7 
6 218 716 4 

•1260 614 4 
11 397 986 0 

261 583 9 
1 579 2 

5 325 447 1 

3 004 573 7 

29 770 495 4 
478 877 2 
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YIL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININ HARCAMA KALE 

DAİRE 
K U R U M 

Harcama 
kalemi 

520 
530 

590 
500 

610 
620 
630 

600 

710 
720 

730 

700 

810 
820 

830 

•': T.B.M.M. 

AÇIKLAMA 

Büro makineleri alımları 
Yangından korunma malzemele
ri alımları 
Diğer demirbaş alımları 
DEMİRBAŞ ALIMLARI 
TOPLAMI 
Taşıt alımları 
Makine teçhizat alımları ve büy. on. 
Dış alım kredilerinin devredi. 
ar. karşılığı 
MAKİNE VE TEÇHİZAT VE 
ALIM TOPLAMI 
Yapı tesis ve büyük onarım gid. 
NATO Enfrasrüktürün inşaa ve 
tes. ile İl. gid. 
Taahhütlerden devren artıklar 
karşılığı 
YAPI TESİS VE BÜYÜK 
ONARIM GİD. TOP. 
Vergi resim ve harç. 
Diğer ödül ikramiye ve benzeri 

.ödemeler . 
Gizli hizmet giderleri 

Cari 
(D 

3 497 310 000 
! 

• ' 

Ö D E N E K L E R 

Yatırım 
(2) 

V 

13 459 595 000 

vji 

21 073 969 000 

Transfer 
(3) 

Toplam 
(1+2+3) 

3 497 310 000 

13 459 595 000 

21 073 969 000 

Ca 
G 

' 97 18 

394 96 
2 351 4 

3 322 4 

17 19 
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YIL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININ HARCAMA KALEM 

DAtRE 
KURUM : 

Harcama 
kalemi 

: T.B.M.M. 

AÇIKLAMA 
Cari 

.0) 

Ö D E N E K L E R 

Yatırım Transfer 
(2) (3) 

Toplam 
(1+2+3) 

Ca 
(1) 

840 Ulus. proje, uzman, memur ve 
öğ. müba. gid. 

850 Karanti. alınma ve em. nezare
tin. bulun. gid. 

880 NATO giderleri 
870 Tablo Heykel ve eski eser al. ile • 

arke. gid. 
800 , DÎĞER ÖDEMELERİ TOPLAMI 33 280 000 33 280 000 17 19 
910 Kamulaştırma ve bina satın 

alımları 
920 Kurumlara katılma pay ve ser

maye tes.. 
930 İktisadî transfer ve yardımlar 
940. Malî transfer * 
950 Sosyal transferler 
960 Borç ödemeleri 
900. TRANSFERLER TOPLAMI 6 779 756 900 6 779 756 900 
000 özel ödenek harcamaları 312 671 700 3 848 442 600 4 161 114 300 

GENEL TOPLAM 388 202 635 000 34 846 235 700 10 628199 500 433 677 070 200 361904 





m 
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DAİRE : T.B.M.M. 
KURUM : 

TERTİP 

E 
İ Ş jfjıîİI] 

101 

01 

001 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
180 
190 
200 
210 
220 
240 

YILI İÇERİSİNDE 

AÇIKLAMA 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 
GENEL YÖNETİM 

Yönetim hizmetleri ' 
Personel giderleri 
Aylıklar 
Sözleşmeli personel giderleri 
İşçi ücretleri 
Sosyal yardımlar 
Ek çalışma ücreti 
Tazminatlar ve ödüller 
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
Diğer personel giderleri 
Yolluklar 
Yurtiçi geçici görev yollukları 
Yurtiçi sürekli görev yollukları 
Yurtdışı geçici görev yollukları 

Başlangıç Öde. Bütçe Kanunu 
Bütçe kanunu ile yapılan 

ile verilen kesinti % 
> TL. TL. 

1050 S.K. 
Ek ve 48. ve 59. 

• olağanüstü maddesi 
ödenek gereğince 

TL. TL. 

165 527 000 000 14410 255 000 
164 211000000 14258 915 000 
1421740)0000 11724 660000 
142174000000 11724660000 

6 012 955 000 

557 000 000 64 055 000 



HESAP CETVELİ 
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ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Yılı içinde 
• devreden alınan 

TL. TL. 

' . 

Yılı içinde iptal 
edilen 

TL 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

TL 

146 614 244 000 
145 364 219 000 
125 563 975 000 
125 563 975 000 
86 494 045 000 

1 237 945 000 

Yıl sonu harcamalar 
toplamı (nakten 

ödenen veya 
emanete alman) 

TL. 

140 012 656 600 
138 921 771 800 
119 386 458 000 
119 386 458 000 
86 396 279 900 
33 619 848 500 
4 190 642 000 

3 818 200 
16 501 001 300 
9 575 558 000 

20 373 451 600 
2 128 600 300 

3 360 000 
834 127 000 
160 886 000 
37 584 900 

635 656 100 

İptal edilecek 
ödenek 

TL 

6 601 587 400 
6 442 447 200 
6 177 517 000 
6 177 517 000 

97 765 100 

Öde 
ha 

403 818 000 



DAİRE : T.B.M.M. 
KURUM : 

TERTİP YILI İÇERİSİNDE 

S-= 

I 
B

öl
üm

 
1 

(P
ro

gr
t 

1 
K

es
im

 
, 

1 
(A

lt 
Pr

 
1 

öd
en

el
 

1 
tü

rü
 

1 
M

ad
de

 
1 

(F
aa

li.
 gS-

s-2 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 

370 
380 

390 
400 
410 
420 
430 
440 
460 

AÇIKLAMA 

Başlangıç öde. Bütçe Kanunu 
Bütçe kanunu ile yapılan 

ile verilen kesinti % 
TL. TL. 

Hizmet alımları 
Müşavir firma ve kişilere ödemeler 
Ulaştırma giderleri 
Taşıma giderleri 
Tarifeye bağlı ödemeler 
Kiralar 
Makine, teçhizat, demirbaş taşıt bak. 
ve onarım 
Bina küçük onanım 
1050 sayılı yasanın 48. maddesi gi
derleri 
Diğer hizmet alımları 
Tüketim malları ve malzeme alımları 
Kırtasiye baskı ve yayın giderleri 
Yakacak alımları 
Akaryakıt ve yağ giderleri 
Elektrik, su ve havagazı giderleri 
Özel malzeme alımları 

1050 S.K. 
Ek ve 48. ve 59. 

ola|anüsîü. maddesi 
ödenek gereğince 

TL. TL. 

17 472 000 000 2 009 280 000 

29 024 000 000 3 337 760 000 
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HESAP CETVELİ 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Yılı içinde Yılı içinde iptal 
devreden alınan edilen 

TL TL ; TL 

• 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

TL 
10 537 720 000 

24 686 240 000 

Yıl sonu harcamalar 
toplamı (nakten 

ödenen veya 
emanete alınan) 

TL. 
9 960 566 200 

280 763 500 
6 208 145 300 

32 808 900 
233 967 200 

82 075 000 

1 868 896 500 

1 214 795 800 
157 800 

38 956 200 
19 591 496 600 
2 107 373 800 
5 492 983 500 
1 007 649 100 
8 124 631 100 

34 356 300 

iptal edilecek 
ödenek 

TL 
577 153 800 

5 094 743 400 

Öde 
ha 
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DAİRE : T.B.M.M. 
KURUM : 

TERTİP YILI İÇERİSİNDE 

flfıJlltlJ i « s* s 
AÇIKLAMA 

. 470 S a v u n m a alım ve gid. 

480 Temsil ağı r lama, tören, fuar ve tanı t

m a gid. 

490 Diğer tüket im m a l l a n ve malzeme 

al ımları 

500 Demirbaş al ımları 

510 Büro , malzemeleri a l ımlar ı 

520 Büro makineler i al ımları 

530 Yangından k o r u n m a malzemeleri 

al ımları 

590 Diğer demirbaş al ımları 

800 Diğer ödemeler ..-

810 Vergi, resim ve harçlar 

001 Makine, teçhizat ve taşıt al. yapı tes. bak. 

ona. 
600 Makine, teçhizat ve taşıt alımları 
610 Taşıt alımları 

' . ' • ' } ' 

Başlangıç öde. Bütçe Kanunu 
Bütçe kanunu ile yapılan 

ile verilen kesinti % 
TL. TL. 

. Ek ve 
oîafanüstü 
ödenek 

TL. 

1050 S.K. 
48. ve 59. 
maddesi 
gereğince 

TL. 

2 610 000 000 300 150 000 

4 000 000 460 000 

22 037 000 000 2 534 255 000 

22 037 000 000 2 534 255 000 
15 847 000 000 1822 405 000 



HESAP CETVELİ 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Yılı içinde Yılı içinde iptal 
devreden alınan edilen 

TL. TL TL 

' 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

TL -

2 594 485 000 

13 540 000 

19 800 244 000 

19 800 244 000 
11 474 595 000 

Yıl sonu harcamalar 
toplamı (nakten 

ödenen veya 
emanete alınan) 

TL. 

1 579 200 

51 497 600 

2 771 426 000 

2 592 400 700 
467 171 300 
90 496 000 

- 274 682 000 
1 760 051 400 

11 587 600 
11 587 600 

19 535 313 800 

19 535 313 800 
11 437 575 800 
1 473 699 000 

İptal edilecek 
ödenek 

TL 

2 084 300 

1 952 400 

264 930 200 

264 930 200 
37 019 200 

öden 
ha 



DAİRE : T.B.M.M. 
KURUM : 

TERTİP YILI İÇERİSİNDE 
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620 
700 
710 

02 

001 
300 
320 
330 
360 

370 
390 

.400 
420 
430 
440 
460 

AÇIKLAMA 

Makine, teçhizat alımları ve bü. ona. 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
DESTEK HİZMETLERİ 

Güvenlik hizmetleri 
Hizmet alımları 
Ulaştırma giderleri 
Taşıma giderleri 
Makine, teçhizat demirbaş taşıt bak. ve 
onarım 
Bina küçük onarımı 
Diğer hizmet alımları 
Tüketim mallan ve malzeme alımlan 
Yakacak alımları 
Akaryakıt ve yağ gid. 
Elektrik, su ve havagazı giderleri 
özel malzeme alımları 

Başlangıç öde. Bütçe Kanunu Ek ve 
Bütçe kanunu ile yapılan olağanüstü 

ile verilen kesinti "vi ödenek 
TL. TL. . TL. 

1050 S.K 
48. ve 59 
maddes 
gereğinc 

TL. 

6 190 000 000 711850 000 

1 316 000 000 
1 316 000 000 
.1316.000 000 

643 000 000 

151 340 000 
151 340 000 
151 340 000 
73 945 000 

522 000 000 60 030 000 
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HESAP CETVELİ 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 
Geçen yıldan Yılı içinde Yılı içinde iptal 

devreden alınan edilen 
TL TL TL 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

TL 

8 325 649 000 

1 250 025 000 
1 250 025 000 
1 250 025 000 

607 055 000 

491 970 000 

Yıl sonu harcamalar 
toplamı (nakten 

ödenen veya 
emanete alman) 

TL. 

9 963 876 800 
8 097 738 000 
8 097 738 000 
1 090 884 800 
1 090 884 800 
1 090 884 800 

492 748 900 
12 690 000 
15 995 600 

116 992 300 
345 071 000 

2000 000 
- 459 842 200 

7 397 100 
85 964 400 
84 293 000 

176 797 900 

îptal edilecek 
ödenek 

TL 

227 911 000 

159 140 200 
159 140 200 
159 140 200 
114 306 100 

32 127 800 

öden 
har 

T 
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DAİRE : T.B.M.M. 
KURUM : 

TERTİP YILI İÇERİSİNDE 

HJİJıIİİi 
470 
490 

500 
510 
520 
590 

111 
01 

001 

• AÇIKLAMA 

Başlangıç öde. Bütçe Kânunu 
Bütçe kanunu ile yapılan 

ile verilen kesinti % 
TL. TL. 

1050 S.K. 
Ek ve- 48. ve 59. 

olağanüstü maddesi 
ödenek gereğince 

TL. TL. 

Savunma alım ve gider. 
Diğer tüketim mallan ve malzeme 
alımları 
Demirbaş alımları 
Büro malzemeleri al. 
Büro makineleri alım. 
Diğer demirbaş alımları 

151000 000 17 365 000 

100 
140 
160 
170 
180 
200 
210 

YASAMA HİZMETLERİ 
YASAMA HİZMETLERİ 

"Sasama hizmetleri 
Personel hizmetleri 
Sosyal yardımlar 
Tazminatlar ve ödüller 
ödenekler 
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
Yolluklar 
Yurtiçi geçici görev yollukları 

85 105 000 000 
85 105 000 000 
84 105 000 000 
81 405 000 000 
74 030 000 000 

' 6 100 000 000 

6 085 575 000 
6 085 575 000 
5 970 575 000 
5 660 075 000 
4 811 950 000 

701 500 000 



HESAP CETVELİ 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞLNCE 

Geçen yıldan Yılı içinde Yılı içinde iptal 
devreden alman edilen 

TL. TL TL 

• 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

TL 

151 000 000 

233 639 425 000 
233 639 425 000 
233 404 425 000 
229 514 925 000 
222 .221 650 000 

5 398 500 000 

Yıl sonu harcamalar 
toplamı (nakten 

ödenen veya 
emanete alman) 

TL 

105 389 800 -
138 293 700 

6 665 900 
3 997 600 

127 630 200 
219 380 992 200 
219 380 992 200 
219 191 179 400 
215 380 929 800 
209 824 347 000 

802 945 600 
78 331 871 200 
99 722 441 000 
30 967 089 200 

3 775 911 900 
50 401 600 

- iptal edilecek 
ödenek 

TL.'. 

12 706 300 

14 258 432 800 
14 258 432 800 
14 213 245 600 
14 133 995 200 
12 397 303 000 

1 622 588 100 

ödene 
harc 

TL 
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DAİRE : T.B.M.M. 
KURUM : 

TERTİP YILI İÇERİSİNDE 

I» •s; '-M «3 =3 "a « " « 
4>I? "° İ .2 r? JS «* 

240 
300 
360 

400 
410 
430 
480 

AÇIKLAMA 

Yurtdışı geçici görev yollukları 
Hizmet alımları 
Makine, teçhizat, demirbaş, taşıt bak. 
ona. 
Tüketim mallan ve malzeme alımları 
Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri 
Akaryakıt ve yağ gid. 
Temsil, tören, fuar, ağırlama ve tanıtma 

Başlangıç öde. 
Bütçe kanunu 

ile verilen 
TL. 

Bütçe Kanunu 
ile yapılan 
kesinti % 

TL. 

Ek ve 
da|anüstü 
ödenek 

TL. 

1050 S.K. 
48. ve 59. 

' maddesi 
gereğince 

TL. 

10 000 000 1 150 000 

1 170 000 000 134 550 000 

500 Demirbaş alımları 
590 Diğer demirbaş alımları 

002 Başkanlık Divanı kurul. 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 
480 . Temsil,-tören, fuar, ağırlama ve tanıtma g. 

001 'Vasama hizmetleri ' 
700 'iapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
710 'iapı', tesis ve büyük onarım giderleri 

95 000 000 10 925 000 

2 700 000 000 
2 700 000 000 

1000 000 000 
1 000 000 000 
1000 000 000 

310 500 000 
310 500 000 

115 000 000 
115 000 000 
115 000 000 
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HESAP CETVELİ 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 

Geçen yıldan 
devreden 

TL. 

Yılı içinde 
alınan 

TL 

Yılı içinde iptal 
edilen 
TL 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

TL 

8 850 000 

Yıl sonu harcamalar 
toplamı (nakten 

ödenen veya 
emanete alınan) 

TL. 
3 725 510 300 

1 551 850 000 

334 075 000 

1 534 970 800 
64 500 000 
6 770 900 

1 463 699 900 
245 700 100 

3 889 500 000 
3 889 500 000 

235 000 000 
235 000 000 
235 000 000 

245 700 100 
3 810 249 600 
3 810 249 600 
3 810 249 600 
189 812 800 
189 812 800 
189 812 800 
189 812 800 

İptal edilecek 
ödenek 

TL 

8 850 000 

Öden 
harc 

T 

16 879 200 

88 374 900 

79 250 400 
79 250 400 

45 187 200 
45 187 200 
45 187 200 



DAİRE : T.B.M.M. 
KURUM : \ 

TERTİP YILI ÎÇERlSÎNDE 

__ O 'o 
^ o „ £ . 3 

ı tü î tL i^ l j •S£-fl53iSfiSJ AÇIKLAMA 

Başlangıç öde. Bütçe Kanunu 
Bütçe kanunu ile yapılan 

ile verilen kesinti % 
TL. TL. 

• ' - . • 

1050 S.K. 
Ek ve 4S.ve59. 

olağanüstü maddesi 
ödenek gereğince 

TL. TL. 

112 M Î L L Î S A R A Y L A R I N ÎDARE V E 

K O R U N M A S I 

MÎLLÎ SARAYLARIN İDARE VE KO- . 

RUNMASI . 

001 MiIE sar^'larm idare ve korunması 

100 Personel giderleri 

110 Aylıklar 

120 Sözleşmeli personel üc. 

130 îşçi ücretleri 

140 Sosyal yardımlar 

150 Ek çalışma karşılıkları 

160 Tazminat ve ödüller 

180 Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 

' 190 Diğer personel giderleri 

200 Yolluklar 

210 Yurtiçi geçici görev yollukları 

220 Yurtiçi sürekli görev yollukları 

50 678 000 000 4 695 470 000 

50 678 000 000 

28 646 000 000 

28 646 000 000 

22 650 000 000 

4 695 470000 

2 161 790 0GO 

2 161 790 000 

1 472 250 000 

220 000 000 25 300 000 



HESAP CETVELİ 

— 29 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 

Geçen yıldan 
devreden 

TL. 

Yılı içinde Yılı içinde iptal 
alınan edilen 

TL. TL 

'. -

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

TL 

42 482 530 000 

42 482 530 000 
27 984 210 000 
27 984 210 000 
21 177 750 000 

Yıl sonu harcamalar 
toplamı (nakten 

ödenen veya 
emanete alınan) 

TL. 

35 741 366 600 

35 741 366 600 
22 235 730 300 
22 235 730 300 
15 691 037 800 
5 453 578 700 

125 977 700 
. 2 440 300 
2 928 381 200 
2 032 938 700 
4 350 364 200 

797 357 000 

34 700 000 34 095 700 
17 011 700 
17 084 000 

îptal edilecek Öde 
ödenek ha 

TL 

6 741 163 400 

6 741 163 400 
5 748 479 700 
5 748 749 700 
5 486 712 200 

604 300 
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DAÎRE : T.B.M.M. 
KURUM : 

TERTİP YILI İÇERİSİNDE;E 
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240 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 

370 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
460 
470 

AÇIKLAMA 

Yurtdışı geçici görev yollukları 
Hizmet alımları 
Müşavir firma ve kişilere ödemeler 
Ulaştırma giderleri 
Taşıma giderleri 
Tarifeye bağlı ödemeler 
Kiralar 
Makine, teçhizat, demir, taşıt bakım 
ve onarım 
Bina küçük onarımı 

.Diğer hizmet alımları 
Tüketim malları ve malzeme alımları 
Kırtasiye baskı ve yayın giderleri 
Yakacak alımları 
Akaryakıt ve yağ giderleri 
Elektrik, su ve havagazı giderleri 
Özel malzeme alımları, 
Savunma alim ve gider. • . . , 

Başlangıç öde. 
Bütçe kanunu 

ile verilen 
TL. 

J 

1772 000 000 

2 730 000 000 

Bütçe Kanunu 
ile yapılan 
kesinti % 

TL. 

203 780 000 

313 950 000 

Ek ve 
olağanüstü 
ödenek 

TL. 

1050 S.K. 
48. ve 59. 1 
maddesi 8 
gçreğince g 

TL. 
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HESAP CETVELİ 

ÖZEL KANL'NLÂR GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Yılı içinde Yılı içinde iptal 
devreden ' alınan edilen 

TL TL TL 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

TL. 

1 818 220 000 

4 516 050 000 

Yıl sonu harcamalar 
toplamı (nakten 

ödenen veya 
emanete alınan) 

TL. 

1 784 976 100 
10 723 600 

301 902 600 
49 445 500 

1 249 900 
490 812 600 

199 806 500 
709 307 400 

21 728 000 
4 373 936 200 

128 120 900 
718 335 800 
160 230 000 

3 189 061 900 
50 429 700 

İptal edilecek 
ödenek 

TL 

-33 243 900 

142 113 800 

Öde 
ha 
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DAİRE : 
KURUM : 

T.B.M.M. 

TERTİP 

i*l-i-il 

001 

H
ar

ca
m

 
Ka

lem
i 

490 

500 
510 
520 
530 

590 
800 
810 
820 

840 

870 

AÇIKLAMA 

Diğer tüketim malları ve malzeme 
alımları 
Demirbaş alımları 
Büro malzemeleri alı. 
Büro makineleri alı. 
Yangından korunma malzemeleri 
alımları 
Diğer demirbaş alımları 
Diğer ödemeler 
Vergi, resim ve harçlar 
Diğer ödüL ikramiye ve benzeri 
ödüller 
Uluslararası Prof. Uzm. M. ve öğ . 
mübadelesi gid. 
Tablo, heykel ve eski eser aL ile ar-
keo. kazı giderleri 

Makine, teçhizat ve taşa al. ve yapı tes. o. 

YILI İÇERİSİNDE 

Başlangıç öde. Bütçe Kanunu 
Bütçe kanunu ile yapılan 

ile verilen kesinti % 
TL. TL. 

Ek ve 
1050 S.K. 
48. ve'59. 

olağanüstü maddesi 
ödenek gereğince 

TL. TL. 

1 150 000 000 132 250 000 

.124 000 000 14 260 000 

22 032 000 000 2533 680 000 
22 032000000 2533680000 



HESAP CETVELİ 
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ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 

Geçen yıldan 
devreden 

TL ' 

Yılı içinde 
alınan 
TL 

Yılı içinde iptal 
edilen 
TL 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

TL.. 

417 750 000 

' 19 740 000 

Yıl sonu harcamalar 
toplamı (nakten 

ödenen veya 
emanete alınan) 

TL. 

127 757 900 
346 077 700 

5 040 000 
2688 000 

120 280 600 
218 069 100 

5 606 800 
5 606 800 

14 498 320 000 
14 498 320 000 

13 505 636 300 
13 505 636 30Ö 

iptal edilecek 
ödenek 
TL. 

Öd 
h 

71 672 300 

14 133 200 

992 683 700 
992 683 700 
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HESAP CETVELİ 

35 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Yılı içinde Yılı içinde iptal 
devreden alınan edilen 

TL. TL. TL. 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

TL. 
1 985 000 000 

12 513 320 000 

6 779 756 900 

500 000 
500 000 
500 000 
500 000 

276 500 000 
276 500 000 
276 500 000 
276 500 000 

1 037 140 000 
1 037 140 000 

654 790 000 

Yıl sonu harcamalar 
toplamı (nakten 

ödenen veya 
emanete alınan) 

TL. 
1 361 500 000 
1 361 500 000 

12 144 136 300 
12 144 136 300 

6 730 725 900 

— 
— 
— 
— 

259 560 700 
259 560 700 
259 560 700 
259 560 700 

1 035 821 200 
1 035 821 200 

653 821 200 

İptal edilecek 
ödenek 

TL. 
623 500 000 

369 183 700 

Öd 
ha 

49 031 000 

500 000 
500 000 
500 000 
500 000 

16 939 300 
16 939 300 
16 939 300 
16 939 300 
1 318 800 
1 318 800 
968 800 



— 36 

DAİRE : TB.M.M. 
KURUM : 

TERTİP 

liftJıfili AÇIKLAMA 

990 

900 Transferler 
422 Diğer dernek, birlik, kur. kürlş. san

dık tes. y. 
900 Transferler 

05 . BORÇ ÖDEMELERİ 
3 

. 521 Personel giderleri geçen yıllar borçları 
' 9 0 0 Transferler 

. 5 2 2 Diğer cari giderleri geçen yıllar borçları 
900 Transferler 

523 \atmm giderleri geçen yıllar borçlan 
• •, 900 Transferler . 

528 2978 sayılı Kanuna göre ödemeler 
900 Transferler 

ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZ
METLERİN YÜRÜTÜLMESİ 

02 ÖZEL KANUNLAR VE ANTLAŞMA
LAR GEREĞİNCE YÜRÜ. HİZM. 

Başlangıç öde. 
Bütçe kanunu 

ile verilen 
TL. 

654 000 000 

310 000 000 
310 000 000 
2 635 000 000 
2 635 000 000 
385 000 000 
385 000 000 
1000 000 000 
1000 000 000 
1 250 000 000 
1 250 000 000 

Bütçe Kanunu 
ile yapılan 
kesinti % 

TL. 

75 210 000 

35 650 000 
35 650 000 

. 303 025 000 
303 025 000 
44 275 000 
44 275 000 
115 000 000 
115 000 000 
143 750 000 
143 750 000 

Ek ve 
olağanüstü 
ödenek 

TL. 

YILI İÇERİSİNDE E 

1050 S.K. 
48. ve.59. 
maddesi 
gereğince 

TL. 

file:///atmm


HESAP CETVELİ 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 

Geçen yıldan 
devreden 

TL 

Yılı içinde Yılı içinde iptal 
alınan edilen 

TL. TL 

4 161 114 300 — 

3 848 442 600 — 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

TL. 
654 790 000 

• 382 350 000 
382 350 000 

5" 465 616 900 
5 465 616 900 

446 725 000 
• 446 725 000 
1 418 000 000 
1 418 000 000 

891 900 
891 900 

3 600 000 000 
3 600 000 000 

4 161 114 300 

3 848 442 600 

Yıl sonu harcamalar 
toplamı (nakten 

ödenen veya 
emanete alınan) 

TL 
653 821 200. 

382 000 000 
382 000 000 

5 435 344 000 
5 435 344 000 

446 051 600 
446 051 600 

1 416 479 800 
1 416 479 800 

3 572 812 600 
3 572 812 600 

4 159 453 800 

,3 848 442 600 

İptal edilecek 
ödenek 

TL. 

. 9 6 8 800 

350 000 
350 000 

30 272 900 
30 272 900 

673 400 
673 400 

1 520 200 
1 520 200 

891 900 
891 900 

27 187 400 
27 187 400 

— 

Öden 
har 

T 
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DAÎRE : T.B.M.M. 
KURUM : 

TERTİP 

_. :§- Safî l î 

YILI İÇERİSİNDE 

AÇIKLAMA 

Başlangıç öde. Bütçe Kanunu 
Bütçe kanunu ile yapılan 

iie verilen kesinti %. 
TL. TL. 

1050 S.K 
Ek ve 41 ve 5 

dağanüstü madde 
ödenek gereğin 

TL. TL. 

09 

001 T.B.M.M. Vakfına yardım 
000 T.B.M.M. Vakfına yardım 

BÜTÇE KANUNLARI GEREĞİNCE 
YÜRÜTÜLEN HİZM. 

222 ' 3690 S. Ka. 60. md. ger. edi. taşıtl. alım 
gider. 

000 3690 S. Ka. 60. md. gereğ. edi. taşıtl.- alım 
gid,er. 



HESAP CETVELİ 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 

Geçen yıldan 
devreden 

TL. 

Yılı içinde 
alınan 

TL. 

3 848 442 600 

3 848 442 600 

3 848 442 600 

312 671 700 

312 6-71 700 

312 671 700 

Yılı içinde iptal 
edilen • 

TL 

.. — 
— 
— 

• — 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

TL. 

3 848 442 600 

3 848 442 600 

3 848 442 600 

312 671 700 

312 671 700 

312 671 700 

Yıl sonu harcamalar 
toplamı (nakten 

ödenen veya 
emanete alınan) 

TL. 

3 848 442 600 

3 848 442 600 

3 848 442 600 

311 011 200 

311 011 200 

311 011 200 

312 671 700 — 312 671 700 311 011 200 

İptal edilecek 
ödenek 

TL. 

öde 
ha 
' 



DAİRE : T.B.M.M. 
KURUM : 

TERTİP YILI İÇERİSİND 

S 
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S * is* 1 1 
& 2 S o 2 2 S a ^ 

101 
111 
112 
900 

990 

AÇIKLAMA 

A — P R O G R A M ITIBARIYLE 

GENEL YÖNETIM VE DESTEK HIZMETLER! 
YASAMA HIZMETLERI 
MILLÎ SARAYLARıN IDARE VE KORUNMASı 
HIZMET PROGRAMLARıNA DAĞıTıLAMA
YAN TRANSFERLER 
ÖZEL ÖDENEKLERE ILIŞKIN HIZMETLERIN 
YÜRÜTÜLMESI 

Başlangıç öde. 
Bütçe kanunu 

üe verilen 
TL. 

165 527 000 000 
85 105 000 000 
50 678 000000 

3999 000000 

-

Bütçe Kanunu Ek ve 
ile yapılan olağanüstü 
kesinti % ödenek 

TL. TL. 

İ C M A L 

14410 255000 
6085 575000 . 
4 695 470000 . 

459 885 000 

\ -

1050 S.K 
48. ve 5 
madde 
gereğin 

TL. 

TOPLAM •, 3Ö5300 000 0CÖ 25651185000 

B - ÖDENEK TÜRLERİ İTİBARİYLE 

GARI HARCAMALAR 
YATIRIM HARCAMALARI 
TRANSFERLER 

TOPLAM 

256 241 000 000 20 003 365 000 
45 069 000000 5 182 935000 
3 999 000 000 459 885000 

335 309 CC0 CÖQ 25 651185 000 

Süleyman YILMAZ 
T.B.M.M. 

Saymanlık Müdürlüğü Şefi 



HESAP CETVELİ 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 

Geçen yıldan 
devreden 

TL 

Yılı içinde 
alınan 

TL 

4 16İ 114 300 

4 161 114 300 

312 671 700 
3 848 442 600 
4 161 114 300 

Yılı içinde iptal 
edilen 
TL. 

— 

Yıl sonu genel 
•ödenek toplamı 

TL 

146 614 244 OOO 
233 639 425 000 

42 482 530 000 

6 779 114 900 

4 161 114 300 

433 677 070 200 

388 202 635 000 
34 846 235 700 
10 628 199 500 

433 677 070 200 

Yıl sonu harcamalar 
toplamı (nakten 

ödenen veya 
emanete alınan) 

TL. 

140 012 656 600 
219 380 992 200 

35 741 366 600 

6 730 725 900 

4 159 453 800 

• 406 025 195 100 

361 904 252 500 
33 541 774 100 
10 579 168 500 

406 025 195 100 

iptal edilecek 
ödenek 

TL 

6 601 587 400 
14 258 432 800 

6 741 163 400 

49 031 000 

27 650 214 600 

26 298 382 500 
1 302 801 100 

49 031 000 
27 650 214 600 

Öden 
har 

T 

Muammer TELLİ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Genel Sekreteri 

Hüsa 
Türkiy 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT-PROGRAM 

FAALÎYET-PROJE 

101 - 111-112-900 

PROGRAM İTİBARİYLE . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1991 yılı Bütçe hizmetleri, 1.3.1973 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan "Pr 
ram üzerinden yürütülmüştür. ' 

"Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri", "Yasama Hizmetleri", "Millî Sarayların İdare ve Korunması" ve "Hi 
oluşmaktadır. Bu dört program için alınan net ödeme toplamı (Ek ödenekler dahil), bu ödeneklere dayanılarak yap 
edilen ödenekleri gösterir tablo aşağıya çıkarılmıştır. 

Alman ödenek Harcamalar toplamı Yok edilen ödenek 

146 614 244 000 
233 639 425 000 
42 482 530 000 
6 779 756 900 
4 161 114 300 

433 677 070 200 

140 012 656 000 
219 380 992 200 
35 741 366 600 
6 730 725 900 
4 159 453 800 

406 025 195 100 

6 601 587 400 
14 258 432 80 
6 741 163 40 

49 031 000 
1 661 50 

27 651 875 10 

a) 01 ve 02 programlarından oluşan 101 "Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri" programının, Cari ve Yatırım 
mış, bunun 140 012 656 000 TL; sı harcanmış ve kullanılamayan 6 601 587 400 TL. Iık ödenek yıl sonu itibariyl 
% 95 olup, ödeneklerin yok edilme oranı ise % 05 olmuştur. 

Program 

a) 101 
b) İÜ 
c) 112 
d) 900 
e) 990 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT-PROGRAM 

FAALİYET-PROJE 

101 - 111 - 112 - 900 ,• 

.» 

b) Cari ve Yatırım Harcamalarını kapsayan 111 "Yasama Hizmetleri" programına 233 639 425 000 TL. lık öde 
• mış ve kullanılmayan 14 258 432 800 TL. sı yıl sonu itibariyle yok edümişıir. Bu programda harcama oranı" % 94, 

c) Cari ve Yatırım Harcamaları kapsayan 112 "Millî Sarayların İdare ve Korunması" programına 42 482 530 
TL. sı harcanmış ve kullanılmayan 6 741-163 400 TL. sı yıl sonu itibariyle yek edilmiştir. Bu programda harcama o 
% 16 olmuştur. 

d) 900' 'Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler" programı için 6 779 756 900 TL. lık ödenek alınmış 
lamayan 49 031 000 TL. lık ödenek yıl sonu itibariyle yok edilmiştir. Bu programda harcama oranı % 9 

e) Yılı içinde yeniden açılan 990 "Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi" programı için Maliye ve 
aktarma yoluyla alınmış ve bu ödeneğin 3 848 442 600 TL. sı Millî Sarayların Bakım ve Onarım hizmetlerinde kullan 
devredilmiştir. Yine bu ödeneğin 312 671 700 TL. sı da Türkiye Büyük Millet Meclisi eski taşıtlannm satışından elde 
Meclisi'ne yeni araç alımında kullanılmıştır. Bu programda gerçekleşme oranı % 100 olmuştur. 

Genel olarak bütün programlar için alınan 433 677 070 200 TL. lık ödenekten 406 025 195 100 TL. lık harca 
yıl sonu itibariyle yok edilmiştir. Bu rakamlara göre Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinin gerçekleşme oranı % 94 

ÖDENEK TÜRLERİ İTİBARİYLE 

1991 yılında alınan ödeneklerle (Ek ödenekler dahil), yapılan harcamalar ve yok edilen ödeneklerin, Cari Har 
yatırım harcamaları ve Transfer harcamalarına dağılımı ve gerçekleşme oranlarını gösterir tablo aşağıya çıkarılmı 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT-PROGRAM 

FAALİYET-PROJE 

101- 111- 112-900 

ödenek türleri 

1) CARİ HARCAMALAR 
a) Personel Giderleri 

. b) Diğer Cari Giderler. 
2) YATIRIM HARCAMALARI 
3) TRANSFER HARCAMALARI 

TOPLAM 433 677 070 200 406 025 195 100 

Yukarıdaki tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere, genel olarak gerçekleşme oranları Cari H 
ların (Personel Giderlerinde) % 94, yine Cari Harcamaların (Diğer Cari Harcamalarında) % 86, Yatırı 
rında da % 99 olarak gerçekleşmiştir. Genel olarak (ödenek türlerine) göre gerçekleşme oranı % 9 

Alınan ödenek Harcamalar toplamı _ 

388 202 635 000 361904 252 500 
329 893 445 000 311 911 664 700 
58 309 190 000 49 992 587 800 
34 846 235 700 33541 774 100 
10 628 199 500 10 579 168 500 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT-PROGRAM 

FAALİYET-PROJE 

101 

01 

001 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 

GENEL YÖNETİM 

Yönetim Hizmetleri ' * • _ 

CARİ HİZMETLER (FAALİYET/PROJE) VE YATIRIMLARLA, TRANSFER-HİZMETLERİNİN HARCAM 

I. - CARİ HARCAMALAR : 

Harcama 
Kalemi 

100 
200 
300 
400 

500 
600 

Açıklama 

Personel giderleri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları ve 
malzeme alımları 
Demirbaş alımları 
Diğer ödemeler 

Bütçe ödeneği 

92 507 000 000 
557 000 000 

17 472 000 000 

29 024 000 000 ' 
2 610000 000 

4 000 000 

Kesintiler 

6 012 955 000 
64 055 000 

2 009 280 000 

3 337 760 000 
300 150 000 

'460 000 

Aktarmalar 
Eklenen 

— 
745 000 000 

— 

— 
294 635 000 

10 000 000 

Düşülen 

— 
— 

4 925 000 000 

1 000 000 000 
10 000 000 

— 

TOPLAM 142 174 000 000 11 724 660 000 1 049 635 000 5 935 000 000 

1983 yılında çıkarılan Teşkilat Yasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi personel kadrosu 130 
830 adet kadro alınarak 2 139'a yükselmiştir. 1991 yılı içinde 45 kadrolu memur görevinden ayrılmış 
personel ve 25 sözleşmeli personelin çalıştığı görülmüştür. 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT-PROGRAM 

FAALÎYET-PROJE 

101 

oı-
001 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 

GENEL YÖNETİM 

Yönetim Hizmetleri 

Bu programda 200 harcama kalemine ödenek kâfi gelmediğinden 700 000 000 TL. Maliye ve Gümr 
programdaki harcama kaleminden diğer harcama kalemine toplam 5 935 000 000 TL. ödenek aktarılmı 
den; Bütçe Kanununun 5 inci maddesine göre 11 724 660 000 TL. kesinti yapılmıştır. Bu yapılan aktarm 
563 975 000 TL. olmuştur. Bu ödeneğin yıl sonu itibariyle 119 386 458 000 TL. harcanmıştır. Bu pro 
oranı ise % 05 olmuştur. 

II. — YATIRIM HARCAMALARI : 

Harcama Aktarmalar 
1) Kalemi Açıklamalar Bütçe ödeneği Kesintiler Eklenen Düşülen 

a) 610 Taşıt alımları 
b) 620 Makine, teçhizat A. ve 

büyük onarımları 

600 Makine teçhizat ye taşıt 
alımları 15 847 000 000 1 822 405 000 — 2 550 000 000 1 

a) Bu harcama kalemindeki ödenekterr Sayın Meclis Başkanlığı için Mercedes, marka zırhlı mak 
aracılığı ile Almanya'ya 1 200 000 000 TL. avans açılmış, 1991 yılı sonunda araba teslim .alınmış, açıla 
ödenerek toplam 1 380 000 000 TL. ya mal olmuştur. Yeni seçilen Meclis Başkanı Sayın Hüsamettin Ci 
Başbakanlığa devredilmesini emretmiştir. 
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GİDER KESÎNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT-PROGRAM 

FAALİYET-PROJE 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 

01 GENEL YÖNETİM 

001 Yönetim Hizmetleri 

b) Bu harcama kalemindeki ödenekten, Almanya'dan ithal yoluyla; Başkanlık Divanı toplantı 
55 000 000 TL. Iık akratif, yine bomba arama dedektörü için 70 000 000 TL. Iık akraüf, Matbaa M 
900 000 000 TL. Iık akratif yine aynı Müdürlüğe evvelce alınmış ofset makineleri yedek malzemesi al 
yıl sonu itibariyle bu hizmetle gerçekleştirilerek akratifler kapatılmıştır. 

Bu harcama kaleminden ayrıca mikro bilgisayar alımı, ısı santralı onarım ve bakımı gerçekleştiril 
ğinden Bütçe Kanununun 5 inci maddesine göre 1 822 405 000 TL. kesinti yapılmış, ayrıca 101-01-2-0 
Iık ödenek aktarılmış, bu kesinti ve aktarmadan sonra toplam ödenek 11 474 595 000 TL. olmuştur. Y 
TL. harcanmıştır. 

Bu harcama kaleminden ithal yoluyla alınan her türlü makine ve teçhizatın gümrük vergileri, nakl 
ödenmesi ve her türlü makine ve teçhizatla ilgili yedek parça ve malzemelerinin alımı karşılanmış ve gerç 
ma oranı °/o 99.6 iptal oranı ise % 04 olmuştur. 

Harcama Aktarmalar 
2) Kalemi Açıklamalar Bütçe ödeneği Kesintiler Eklenen Düşülen 

700/710 Yapı tesis ve büyük 
onarım giderleri 6 190 000 000 711 850 000 8 050 000 000 5 202 501 000 



GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT-PROGRAM 

FAALİYET-PROJE 

101 

01 

001 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 

GENEL YÖNETİM 

Yönetim Hizmetleri' 

Bu harcama kaleminde ödenekten Bütçe Kanununun 5 inci maddesine göre 711 850 000 TL. kesint 
olan 240 adet personel lojmanlarının ikmali ve Milletvekilleri lojmanlan çevre düzenleme işi için K 
İskân Bakanlığı'na 5 202 501 00Ö TL. lık ödenek aktarılmıştır. Bu kesinti ve aktarmadan so 
101-01-1-001-3 Ou-400 ve 101-01-2-001-600 harcama kalemlerinden toplam olarak 8 050 000 000 TL. 
8 325 549 000 TL. ya ulaşmıştır. Bu ödeneğin 8 097 738 000 TL. sı harcanmıştır. Bu harcama kalem 
% 03 olmuştur. 

Bu harcama kalemindeki ödenekten aşağıdaki işler gerçekleşmiştir; 

Tepe-Prefabrik İnşaat A.Ş.'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyaretçi kabul salonunun yeniden y 
aracılığı ile Genel Kurul kulislerinin dekorasyonunun tamamlanması, üyeler lokanta ve kafeteryasın 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ana bina boya ve badana işi, Milletvekili lojmanlarının boya badana, p 
camii mimberi yapım işi, basımn dekorasyon işi, soyunma kabini yapımı işi, Türkiye Büyük Millet Me 
lojmanlarının mutfak dolaplarının Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile yapım işi ve her türlü inşaat ve b 
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GÎDER KESÎNHESAP CETVELÎ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT-PROGRAM 

FAALİYET-PROJE 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 

01 DESTEK HİZMETLERİ 

001 Güvenlik Hizmetleri 

Bu projedeki ödeneklerin tümü diğer cari hizmetler için alınmıştır. 
» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dış güvenliğini sağlayan Muhafız Taburunun her türlü harcama 
kullanılmak üzere bütçe ile verilen ödenekler, yılı içindeki aktarmalardan sonra yıl sonu ödenek top 
oranlarını gösterir tablo aşağıya çıkarılmıştır. 

ılar 
Düşülen 

Harcama 
Kalemi 

300 
400 

500 

Açıklama 

Hizmet alımları 
Tüketim malları ve 
malzeme alımları 
Demirbaş alımları 

Bütçe ödeneği 

643 000 000 

522 000 000 
151 000 000 

Kesintiler 

73 945 000 

60 030 000 
17 365 000 

Akta 
Eklenen 

68 000 000 

30 000 000 
17 365 000 

30 000 000 

— 
— 

TOPLAM 1 316 000 000 151 340 000 115 365 000 30 000 000 

Bu faaliyet 1983 yılında çıkarılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilat Yasası ile Muhafız Tabur 
Genel Kurmay Başkanlığı'na bağlandığından maaş ve yoUuldarı bu kuruluş tarafından ödenme 
300-400-500 harcama kalemleri düzeyinde harcamalar gerçekleştirilmiştir. 

Bu faaliyetteki ödeneklerin harcama oram % 87, iptal oranı ise % 13 olmuştur. 
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GİDER KESÎNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM . 111 YASAMA HİZMETLERİ 

ALT-PROGRAM 01 YASAMA HİZMETİ 

FAALİYET-PROJE 001 Yasama Hizmeti 

CARİ HİZMETLERİN VE YATIRIM HİZMETLERİNİN HARCAMA KALEMLERİ İTİBAR 
RILMIŞTIR. . 

I. — CARİ HARCAMALAR : 

Bu projedeki ödeneklerin tümü cari hizmetler için alınmıştır. 

Bu projedeki bütçe ödeneği, yılı içinde yapılan aktarmaları, yıllık toplam ödeneği, yıl sonu harca 
gösterir tablo aşağıya çıkarılmıştır. 

Harcama 
Kalemi 

100 
200 
300 
400 

500 

Açıklama 

Personel giderleri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları ve mal
zeme alımları 
Demirbaş alımları 

TOPLAM 

Bütçe ödeneği 

74 030 000 000 
6 100 000 000 

10 000 000 

3 870 000 000 
95 000 000 

84 105 000 000 

Kesintiler 

4 811 950 000 
701500 000 

1 150 000 

445 050 000 
10 925 000 

5 970 575 000 

Aktarmalar 
Eklenen 

153 120 000 000 
* — 

— 

2 016 400 000 
250 000 000 

155 386 400 000 

Düşülen 

116 400 000 
— 
— 

— 
— 

116 400 000 

22 

23 
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GİDER KESÎNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 111 YASAMA HÎZMETLERÎ 

ALT-PROGRAM 01 YASAMA HİZMETİ 

FAALİYET-PROJE 001 Yasama Hizmeti 

Yasama hizmeti faaliyetindeki 100 harcama kaleminden 450 Sayın Milletvekillerinin ödenek ve yolluk giderler 
için harcama yapılmıştır. Aynca 3671 sayılı Yasa gereğince 26.10.1990 tarihinden itibaren yaklaşık 1 850 Sayın es 
gereğince 2 000 üzerinde eski Parlamenterlerin kendilerine ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık yardımı ya 
kâfi gelmediğinden bu harcama kalemine Maliye ve Gümrük Bakanlığından 153 120 000 000 TL. Iık ödenek alı 
için resmî ve özel hastanelere, özel laboratuvarlara, özel doktor ve profesörlere muayene ücreti olarak, eczanele 

200 Yolluk harcama kaleminden sayın üyelerin (görevli olarak gittikleri), yurt içi ve yurt dişi seyahat (Nato 
katılmalar) giderleri için harcama yapılmıştır. 400 tüketim mallan ve malzeme alımları harcama kalemmden Tü 
giderleri ile Kültür ve Sanat kurulunun yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri için harcamalar yapılmıştır. Bu harcama k 
5 970 575 000 TL. kesinti yapılmış, ödenek kifayetsizliği nedeniyle dahili ve maliyeden aktarma yoluyla 155 386 4 
sonra 233 404 425 000 TL. toplam ödeneğe ulaşılmıştır. Bu ödeneğin 219 191179 400 TL. sı harcanmıştır. Yasama 
% 94, iptal oranı ise % 06 olmuştur. 

II. — YATIRIM HARCAMALARI : 

Harcama Aktarmalar 
Kalemi Açıklama Bütçe ödeneği Kesintiler Eklenen Düşülen 

700/710 Yapı tesis ve büyük ona
rım giderleri 1000 000 000 115 000 000 - . 650 000 000 

Bu harcama kalemindeki ödenekten Bütçe Kanununun 5 inci maddesi gereğince 115 000 000 TL. kesinti ya 
650 000 000 TL. dahili aktarma yoluyla ödenek aktanlmıştır. Kesinti ve aktarmalardan sonra toplam ödenek 235 0 
harcanmış olup, gerçekleşme oranı % 81, iptal oram is& % 19 olmuştur. 

Bu harcama kaleminden Milletvekili lojmanlarının kalorifer kazanlarının boru değişimi gerçekleştirilmiştir. 



GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT-PROGRAM 

FAALİYET-PROJE 

112 

01 

001 

MİLLÎ SARAYLARIN İDARE VE KORUNMASI 

MİLLÎ SARAYLARIN İDARE VE KORUNMASI 

Millî Sarayların İdare ve Korunması 

CARİ HİZMETLER VE YATIRIM HİZMETLERİNİN HARCAMA KALEMLERİ İTİBARİY 
MIŞTIR. 

I. — CARİ HARCAMALAR : 

Bu faaliyetteki ödenekler "Millî Sarayların İdare ve Korunması" hizmetlerini, karşılamak üzere 
Bu faaliyetteki bütçe ödeneği, yılı içinde yapılan aktarmalar, yıllık toplam ödenek,,yıl sonu harc 

gösterir tablo aşağıya çıkarılmıştır. 

Harcama Aktarmalar 
• Kalemi Açıklama Bütçe ödeneği Kesintiler Eklenen Düşülen 

100 Personel giderleri 22 650 000 000 1472 250 000 -
200 Yolluklar 220 000 000 25 300 000 — 
300 Hizmet alımları 1772 000 000 . 203 780 000 250 000 000 
400 Tüketim malları ve mal

zeme alımları 2 730 000 000 313 950 000 2 100 000 000 
500 Demirbaş alımları. 1150 000 000. 132250 000 — 
800 Diğer ödemeler 124 000 000 14 260 000 — 

TOPLAM 28 646 000 000 2 161790 000 2 350 000 000 

-
160 000 000 

-

— 
600 000 000 
90 000 000 

850 000 000 
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GİDER KEŞİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT-PROGRAM 

FAALİYET-PROJE 

112 

01 

001 

MİLLÎ SARAYLARIN İDARE VE KORUNMASI 

MİLLÎ SARAYLARIN İDARE VE KORUNMASI 

Millî Saraylann İdare ve Korunması " 

1983 yılında çıkarılan Teşkilat Yasası ile Millî Sarayların personel kadrosu 323 iken 21.12.1989 tar 
alınarak 476 ya yükselmiştir. 489 adette sözleşmeli personel kadronun mevcut olduğu saptanmıştır. 

Bu faaliyetteki ödenekler cari harcamalar için alınmıştır. 28.646 000 000 TL. bütçe ödeneğind 
2 161 790 000 TL. kesinti yapılmıştır. 400 harcama kalemine ödenek yetmediği için aktarma ve dahili a 
alınmıştır. Bu faaliyette kesintiler dahili aktarma ve maliyeden alınan ödeneklerden sonra toplam ödene 
ğin 22 235 730 000 TL. si harcanmıştır. 

Millî Sarayları,n cari hizmetlerinde toplam harcama oranı % 80, iptal oranı ise % 20 olmuştur. 

Harcama Aktarmalar 
1) Kalemi Açıklamalar Bütçe ödeneği Kesintiler Eklenen Düşülen 

600/620 Makine, teçhizat aL ve 
büyük onarımları 11 000 000 000 1 265 000 000 — 7 750 000 000 

Bu harcama kaleminden Millî Sarayların yangından korunma sistemlerinin hakedişleri ile bilgisa 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu harcama kaleminde harcama gerçekleşme oranı % 69, iptal oranı ise °Io 31 olmuştur. 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT-PROGRAM 

FAALİYET-PROJE 

112 MİLLÎ SARAYLARIN İDARE VE KORUNMASI 

01 MİLLÎ SARAYLARIN İDARE VE KORUNMASI 

001 Millî Sarayların İdare ve Korunması 

Harcama Aktarmalar 
2) Kalemi Açıklamalar Bütçe ödeneği Kesintiler Eklenen Düşülen 

700/710 Yapı tesis ve büyük 
onarım giderleri 11 032 000 000 -1 268 680 000'8750 000000' 6 000 000 000 

Bu harcama kaleminin 11 032 000 000 TL. îık bütçe ödeneğinden Bütçe Kanununun 5 inci madd 
T.B.M.M. Konukevi inşaatı ile Millî Saraylar Personel lojmanlarının ikmali için 6 000 000 000 TL. 
Bu harcama.kalemine ödenek yetersizliği nedeniyle dahili aktarma Maliye ve Gümrük Bakanhğı'n 
ödenek 12 513 320 000 TL. olmuş ve bu ödeneğin 12 144 136 300 TL. sı harcanmıştır. 

Bu harcama kaleminden bütçe ile verilen ödeneklerden; Dolmabahçe, Beylerbeyi Sarayı, Maslak 
dız Şale ve Atatürk Köşklerinin her türlü bakım ve onarımı için harcamalar yapılmıştır. T.B.M.M. tan 
nın eksik yerlerinin tamamlanması için 6 000 000 000 TL. ödenek Bayındırlık ve İskan Bakanhğı 

Bu harcama kaleminden ayrıca her türlü inşaat ve banyo malzemeleri alımı ile tüm Saray, Kasır 
sözleşmeli ve geçici işçilerin ücretleri ödenmiştir. Bu harcama kalemindeki gerçekleşme oranı % 9 
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GİDER KESINHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAZ 

ALT-PROGRAM 

FAALİYET-PROJE 

Harcama 
Kalemi 

1) 900-02-
3-601-900 
2) 900-03-
3-281 900 
3) 900-04-
3-421-900 
4) 900-04-
3-422-900 
5) 900-05-
3-522-900 
6) 900-05-
3-522-900 
7) 900-05-
3-523-900 
8) 900-05-
3-528-900 

Açıklama 

Kamulaştırma ve bina satın 
alımları 
Uluslararası kuruluşlara yapı
lacak ödemeler 
Memurlara öğle yemeği 
yardımı 
Diğer dernek, birlik, kuruni 
ve benzeri teşekküllere yrd. 
Personel giderleri geçen yıllar 
borçlan 
Diğer cari giderler geçen yıl
lar borçlan 
Yatırım giderleri geçen yıllar 
borçlan 
2978 sayılı Kanuna göre 
ödemeler 

Bütçe ödeneği 

100 000 000 

300 000 000 

654 000 000 

310 000 000 

385 000 000 

1000 000 000 

1 250 000 000 

— 

Kesintiler 

11 500 000 

34 500 000 

75 210 000 

35 650 000 

44 275 000 

115 000 0GO 

143 750 000 

— 

AN TRANSFERLER 

Aktarmalar 
Eklenen 

— 

11 000 000 

76 000 000 

108 000 000 

106 000 000 

600 000 000 

131000 000 

3 600 000 000 

Düşülen 

88 000 000 

— 

— 

— 

-

67 000 000 

1 236 358 ipo 

— 
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GİDER KESÎNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT-PROGRAM 

FAALİYET-PROJE 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 

Harcama Aktarmalar 
Kalemi Açıklama Bütçe ödeneği Kesintiler Eklenen Düşülen 

9) 990-02- Özel ödeneklere ilişkin hiz-
3-001-900 metlerin yürütülmesi 

10) 990-02- 3690 sayılı Ka. 60, Md. gere-
2-222-000 ğince edinilecek taşıt al. gdr. 

- 3848 442 600 

- 312 671700 

TOPLAM 3 999 000 000 459 §85 000 8 793 114 300 1 378 358 100 

1) Bu harcama kalemindeki ödenek; kesinti ve başka fasıllara aktarma nedeniyle harcama yap 
için iptal edilmiştir. 

2) Bu harcama kaleminden, Parlamentolararası Birliği Türk Grubunun 1991 yılı katılma pay 
1991 yılı katılma payı olarak gönderilmiştir. Bu harcama kalemindeki gerçekleşme oranı % 94, ip 

3) T.B.M.M. personeli ile Millî Saraylar Daire Başkanlığı personelinin % 60 itibariyle ve gün 
olan bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. 

4) Bu harcama kalemindeki ödenek kâfi gelmediği için başka harcama kaleminden 180 000 00 
mına yakını harcanmıştır. 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 

ALT-PROGRAM 

FAALİYET-PROJE 

5) Eski yıllara ait eczane, hastanelerce gönderilen tedavi giderleri faturaları ile personelin, yeni ve e 
diğer özlük haklarına ait her türlü ödemeleri bu harcama kaleminden gerçekleştirilmiştir. Bu harcama k 
olmuştur. 

6) 100 personel giderleri hariç, diğer harcama kalemlerinden bir önceki bütçe yıllarında ödeme im 
harcama kaleminden gerçekleştirilmiştir. Bu harcama kaleminin harcama oranı % 100 olmuştur. Bu ha 
kaleminden 600 000 000 TL. ödenek aktarılmıştır. 

7) Yatırımlardan, geçen yıllardan alacaklı firmalara ödemede bulunmak üzere alınmış bulunan bu ö 
harcama kalemine aktarılmış, ayrıca 536 358 100 TL. sı da Karayolları Genel Müdürlüğü'ne aktarılmış 
yapılmamıştır. 

. 8) Bu harcama kaleminden; yılı içinde memur, hizmetli ve işçi kesimine yapacağı harcamalar karşıl 
dahilinde 2978 sayılı yasa uyarınca vergi iadesi verilmesi öngörülmüştür. Yıl sonuna kadar ödeneksiz ola 
cama tutarı kadar ödenek (3 600 000 000 TL.) Maliye ve Gümrük Bakanlığından aktarma yoluyla temin 
mış, % 01 iptal edilmiştir. 

9.) Millî Saraylara bağlı Saray, Köşk ve Kasırların ziyaretinden elde edilen gelirler, yıl sonuna k 
Defterdarlığı'na bağlı saymanlıkları aracılığı ile fasılalarla ödenek olarak T.B.M.M. bütçesine aktarılm 
ödenekler, Saray, Köşk ve Kasırların tamir ve bakım işlerinde kullanılmak üzere T.B.M.M. Vakfına devre 
leşme oranı % 100 olmuştur. -

10) T,B.M. Meclisinde randıman alınamayan eski arabaların Maliyece satışından elde edilen gelirl 
ödeneğin 311 011 200 TL. Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile yeni araç alımı gerçekleştirilmiştir. 

Toplam transferlerde gerçekleşme oranı % 99.5, iptal oranı ise % 005 olmuştur. 
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BÜTÇE İÇİNDE KARŞILANAMAYAN 
ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALAR CETVELİ 

DAİRESİ 
KURUMU 

T.B.M.M. 

S A Y M A N L İ Ğ İ N 

Kodu Adı Program Alt program Ödenek türü Faaliy 

01 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Bütçe içinde karşılanamayan ödenek üst 
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YIL İÇİNDE VE MAHSUP SÜRESİNDE 
YAPILAN HARCAMALAR CETVELİ 

DAİRESİ•- : T.B.M.M. 

Daire Kodu 

01 

Daire Adı 

H A R C 

Yıl içindeki harcamalar Mahsup süresinde 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 406 025 195 100 

GENEL TOPLAM 406 025 195 100 



60 
BAĞIŞ VE ÖZEL GELİRLER CETVELİ 

DAİRESİ : T.'B.M.M. 

Kodu 
gelir Açıklama 

Özel gelirin Geçen yıldan Bu yıl içinde 
Yatmldığı saymanlık devreden alman 

01 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

YOKTUR. 



M >o 
frmi 
^ 

W 
Oh 

*̂ 
[̂  "1 -

'M 
[SN 

CJD 

>3 
£b] 
^ 

H y 
Ü ı 1 

" ( « ' 

i*ü 
-^BiaSBB?| 

-̂  

£ , 
H 
®s 
@ S • 





— 3 — 

ÖDENEK VE HARCAMALARIN PROGRAMLARA DAĞIL 

DAİRE : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
KURUN 

Prog. 

101 

111 

900 

I : 

AÇIKLAMA 

GENEL YÖNETİM VE DES
TEK HİZMETLERİ 
İNCELEME, YARGI VE KA
RAR HİZMETLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA 
DAĞITILAMAYAN TRANS
FERLER 

TOPLAM 

Genel ödenek 
toplamı 

33 762 569 500 

41 179 750 000 

1 488 900 000 , 

76 431 219 500 

Toplam 
harcama 

24 691 817 800 

40 330 412 700 

1 448 789 000 

66 471 019 500 

İptal edilen 
ödenek 

9 070 751 

849 337 

40 111 

9 960 200 



Kuruluşun adı 

Sayıştay Başkanlığı 

İTA AMİRLERİ CETVELİ 
(Asil veya Vekil) 

- BİRİNCİ DERECE İT 

Adı soyadı îşe başlama 

Servet Şarnlıoğîu 1 
Behiç Erdem 20 
M. Vecdi Gönül 13 
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ÖDENEK VE H A R C A M A N I N EKONOMİK AYRIMI 

DAİRE : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI -
KURUM : 

BÎR ÖNCEKİ YIL UTOULAMASI 

Yılı içinde 
ödenek Genel ödenek 

türü AÇIKLAMA toplamı 

1 CARÎ HARCAMALAR 
(a+b) 33 217 000 000 

a) PERSONEL GİDERLERİ 26 219 000 000 

b) DİĞER CARİ GİDERLERİ: 6 998 000 000 

2 YATIRIM HARCAMALARI 775 000 000 

3 TRANSFER HARCA
MALARI 5 930 000 000 

TOPLAM 39 922 000 000 

Toplam 
harcama 

30 496 491 018 

25 859 001 328 

3 637 489 690 

277 871 549 

5 873 887 607 

36 648 250 174 

Bütçe başlangıç 
ödeneği 

48 467 000 000 

38 238 000 000 

10 229 000 000 

30 990 000 000 

7 425 000 000 

86 882 000 000 

eklenen (+) 
düşülen (-) 

'.+ 14 833 000 000 
- 4 123 805 000 
+ 13 379 000 000 

- 2 485 470 000 
+ 1 454 000 00 

- 1 638 335 000 
+ 371000 000 

- 21 763 212 000 

+ 1 112 775 000 
- 880 538 500 

- . 1 0 450 780 500 



ÖDENEK VE HARCAMANIN GİDER TÜRLERİNE DAĞ 

DAİRE : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

KURU 

Kodu 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

• 700 

800 

900 

000 

M : . . 

AÇIKLAMA 

Personel giderleri 

Yolluklar 

Hizmet alımları 

Tüketim M. Malz. Al. 

Demirbaş alımları 

Makine Teç. ve T. Al. 

Yapı Tes. Bü. On. Gid. 

Diğer ödemeler 

Transferler 

özel ödenek Hare 

Genel ödenek 
toplamı 

26 219 000 000 

2 370 000 000 

1 541 000 000 

1 506 000 000 ' 

1 580 000 000 

480 000 000 

295 000 000 

1 000 000 

5 930 000 000 

Toplam 
harcama 

25 859 001 328 

1 020 853 669 

897 387 162 

1 322 181 184 

1 396 652 675 

89 742 998 

188 128 551 

385 000 

5 873 887 607 

Bütçe başlangıç 
ödeneği 

38 238 000 000 

3 801 000 000 

2 506 000 000 

2 361 000 000 

1 560 000 000 

1 780 000 000 

29 210 000 000 

1 000 000 

7 425 000 000 

Yılı içinde 
eklenen (+ ) 
düşülen (-) 

+ 13 379 000 000 
— 2 485 470 000 
— 887 115 000 
•+ 460 000 000 
— 288 190 000 
+ 819 000 000 
— 271 515 000 
+ 175 000 000 
— 191 400 000 
+ . 50 000 000 
— 475 700 000 
+ 321 000 000 

— 21 287 512 000 

— 115 000 

+ 1 112 775 000 
— 880 538 500 

TOPLAM 39 922 000 000 36 648 250 174 86 882 000 000 - 10 450 780 500 



— 7 — 

ÖDENEK VE HARCAMANIN PROGRAMLARA DAĞIL 

DAİRE : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
KURUM : 

Prog. 

Yılı içinde 
Bütçe başlangıç eklenen (+) Genel ödenek Top 

AÇIKLAMA ödeneği düşülen (—) toplamı harc 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK 
HİZMETLERİ 52 677 000 000 _j23 812 430 500 >3 762 569 500 24 691 

ııı İNCELEME, YARGI VE KARAR 
HİZMETLERİ 33 780 000 000 ^ 2 906 250 000 41179 750 000 40 330 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DA-
- ' ' — 48 875 000 
ĞITILAMAYAN TRANSFERLER 425 000 000 ! 4 8 8 900 000 1 448 

+ 1 112 775 000 
TOPLAM 86 882 000 000 — 10 450 780 500 76 431 219 500 66 471 
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YIL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININ HARCAMA KALEM 

DAİRE : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
KURUM : 

-

Harcama 
kalemi 

360' 

370 
380 

390 
300 
410 

420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 

490 

400 

510 

AÇIKLAMA 

Makine tec. demirbaş taşıt ba
kım ve onarım 
Bina küçük onarımı 
1050 sayılı Kanunun 48. madde
si giderleri 
Diğer hizmet alımları 
HİZMET ALIMLARI TOPLAMI 
Kırtasiye baskı ve yayın gi
derleri 
Yakacak alımları 
Akaryakıt ve yağ gid. 
Elektrik su.ve havagazı giderleri 
Yiyecek ve yem alımları 
özel malzeme alımları 
Savunma alım ve giderleri 
Temsil, ağırlama, tören, fuar ve 
tanıtma giderleri 
Diğer tüketim mal. ve malzeme 
alımları 
TÜKETİM MALLARI VE 
MALZEME ALIM TOPLAMI 
Büro malzemeleri alımları 

Cari 
(D 

2 677 810 000 

2 908 485 000 

Ö D E N E K L E R 

Yatırım Transfer 
(2) (3) 

. 

-

Toplam 
(1+2 + 3) 

2 677 810 000 

-

2 908 485 000 

Cari 
(D 

801 362 
498 825 

226 
31 472 

2 488 444 

339 68 
980 929 
255 720 
684 361 

44 179 

95 000 

250 497 

2 650 372 
529 045 



YIL SONU GENEL ÖDENEK VE HARCAMASININ HARCAMA KALE 

DAİRE : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
K U R U M 

Harcama 
kalemi 

520 
530 

590 
500 

610 
620 
630 

600 

' 710 
720 

730 

700 

810 
820 

830 

: 

AÇIKLAMA 

Büro makineleri alımları 
Yangından korunma malzemele
ri alımları 
Diğer demirbaş alımları 
DEMİRBAŞ ALIMLARI 
TOPLAMI - . . - ' -
Taşıt alımları 
Makine teçhizat alımları ve büy. on. 
Dış alım kredilerinin devredi. 
ar. karşılığı 
MAKİNE VE TEÇHİZAT VE 
ALIM TOPLAMI 
Yapı tesis ve büyük onarım gid. 
NATO en. türün inşaa ve tes. 
ile İL gid. 
Taahhütlerden devren artıklar 
karşılığı 
YAPI TESİS VE BÜYÜK 
ONARIM GİD. TOP. . 
Vergi resim ve harç. 
Diğer ödül ikramiye ve benzeri 
ödemeler 
Gizli hizmet giderleri 

Cari 
(1) 

1 543 600 000 

"'" • 

Ö D E N E K L E R 

Yatırım Transfer 
(2) (3) 

1 354 300 000 

8 243 488 000 

Toplam 
(1+2+3) 

1543 600 000 

1 354 300 000 

8 243 488 000 

Ca 
(D 

165 8 

15 1 
695 5 

1 406 5 

5 
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YIL SONU G E N E L ÖDENEK VE H A R C A M A S I N I N H A R C A M A K A L E M 

DAİRE : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
KURUM : 

Harcama 
kalemi AÇIKLAMA 

Cari 
(D 

Ö D E N E K L E R 

Yatırım Transfer 
(2) (3) 

Toplam 
(1+2 + 3) 

Ca 
(D 

840 Ulus. proje, uzman, memur ve 
öğ. müba. gid. 

850 Karanti. alınma ve em. nezare
tin. bulun. gid. 

880 NATO giderleri 
870 Tablo Heykel ve eski eser al. ile 

arke. gid. 
800 DİĞER ÖDEMELERİ TOPLAMI 
910 Kamulaştırma ve bina satın 

alımları 
920 Kurumlara katılma pay ve ser

maye tes. 
930 İktisadî transfer ve yardımlar 
940 Malî transfer 
950 Sosyal transferler 
960 Borç ödemeleri 
900 . TRANSFERLER TOPLAMI 
000 Özel ödenek harcamaları 

885 000 885 000 57 

7 657 236 500 7 657 236 500 

GENEL TOPLAM 59176195 000 9 597 788 000 7 657 236 500 76 431219 500 57 953 7 





GİDER KESİNHESAP CETV 



DAİRE : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
KURUM : 

TERTİP YILI ÎÇERÎSÎNDE 

101 

001 
100 
110 
120 
140 
150 
160 
170 
180 
200 
210 
220 
240 
300 

AÇIKLAMA 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ
METLERİ 
GENEL YÖNETİM 

Yönetim hizmetleri 
Personei giderleri 
Aylıklar ' , 
Sözleşmeli personel ücretleri 
Sosyal yardımlar 
Ek çalışma karşılıkları 
Tazminatlar ve ödüller 
Ödenekler 
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
Yolluklar 
Yurtiçi geçici görev yollukları 
Yurtiçi sürekli görev yollukları 
Yurtdışı geçici görev yollukları 
Hizmet alımları 

Başlangıç öde. Bütçe Kanunu 
Bütçe kanunu ile yapılan 

ile verilen kesinti % 
TL. ', TL." 

1050 S.K. 
Ek ve 48. ve 59. 

olağanüstü maddesi 
ödenek gereğince 

TL. TL. 

52 677 000 000 5 586 405 000 
1906 000 000 134 840 000 
1906 000 000 134 840 000 
1906 000 000 134 840 000 
1687 000 000 109 655 000 

58 000 000 

21000 000 

6 670 000 

2 415 000 



H E S A P CETVELİ 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Yılı içinde Yılı içinde iptal Yıl sonu genel 
devreden alınan. edilen ödenek toplamı 

TL . TL TL TL 

33 762 569 500 
2 277 160 000 
2 277 160 000 
2 277 160 000 
2 053 345 000 

51 330 000 

18 585 000 

24 691 817 800 
2 188 707 400 
2 188 707 400 
2 188 707 400 
2 032 709 500 
1 041 671 200 
131 977 900 
174 614 500 
58 583 000 

431 588 300 
116 888 500 
77 386 100 
7 063 400 

1 130 400 
5 933 000 
15 663 800 

Yıl sonu harcamalar 
toplamı (nakten 

ödenen veya 
emanete alınan) 

TL. 

İptal edilecek 
ödenek 
TL 

, 9 070 751 700 
88 452 600 
88 452 600 
88 452 600 
20 635 500 

öden 
harc 
T 

44 266 600 

2 921 200 
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DAİRE : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
KURUM : 

TERTİP YILI İÇERİSİNDE E 

I 8 J * 3 ' «â:§l U-Şs- l l ° b ^ 3 2 S b ^ e 

02 

00i 

AÇIKLAMA 

310 Müşavir firma veya kişilere ödemeler 
340 Tarifeye bağlı ödemeler 
380 1050 sayılı yasanın 48. maddesi gi

derleri 
400 Tüketim malları ve malzeme alımları 
410 Kırtasiye baskı ve yayın giderleri 
480 Temsil, tören, fuar ağırlama ye tanıt

ma gid. 
500 Demirbaş alımları •' -
590 . Diğer demirbaş alımları 

DESTEK HİZMETLERİ 

Destek hizmetleri. 
100 Personel Giderleri 
110 Aylıklar 
140 Sosyal yardımlar 
150 Ek çalışma karşılıkları 
160 Tazminat ve ödüller 

Başlangıç öde. Bütçe Kanunu 
Bütçe kanunu ile yapılan 

ile verilen kesinti % 
TL. " TL. 

1050 S.K. 
Ek ve 48. ve 59. 

olağanüstü maddesi 
ödenek gereğince g 

TL, TL. 

120 000 000 13 800 000 

20 000 000 

50 771 Oöö 000 
12 781 000 C00 
12 781 000 000, 
•7 742 000 000 

2 300 000 

5 451 565 000 
1 082 715 000 
1 0S2 715 000 

503 230 000 



HESAP CETVELİ 

17 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Yılı içinde Yılı içinde iptal 
devreden alınan edilen 

TL TL- ' TL 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

TL 

131 200 000 

22 700 000 

31 485 409 500 
15 719 285 000 
15 719 285 000 
9 847 770 000 

Yıl sonu harcamalar 
toplamı (nakten 

ödenen veya 
emanete alınan) 

TL. 

15 437 300 

226 500 
112 764 600 
17 764 300 

95 000 300 
20 506 100 
20 506 100 

22 503 110 400 
15 434 664 000 
15 434 664 000 
9 846 648 900 
5 807 223 600 
1 565 534 200 

102 154 000 
2 181 414 200 

İptal edilecek 
ödenek 

TL 

öde 
ha 

18 435 400 

2 193 900 

982 299 100 
284 621 000 
284 621 000 
1 121 100 
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DAİRE : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
KURUM : 

TERTİP YILI İÇERİSİNDE 

180 
200 
210 
220 
300 
320 
330 
350 
360 

370 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 

' 

AÇIKLAMA 

Başlangıç öde. Bütçe Kanunu 
Bütçe kanunu ile yapılan 

ile verilen kesinti % 
TL.' TL. 

Ek ve 
dağanüstü 
ödenek 

TL. 

.1050 S.K 
48. ve 59. 

maddesi 
gereğince 

TL. 

Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
Yolluklar 
Yurtiçi geçici görev yollukları 
Yurtiçi sürekli görev yollukları 
Hizmet alımları 
Ulaştırma giderleri 
Taşıma giderleri 
Kiralar 
Makine, teçhizat, demirbaş, taşıt ba
kım ve on. 
Bina küçük onarımı 
Diğer hizmet alımları 
Tüketim mallar ve malzeme alımları 
Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri 
Yakacak alımları 
Akaryakıt ve yağ giderleri 
Elektrik, su ve havagazı giderleri 
Yiyecek ve yem alımları 

22 000 000 2 530 000 

2 045 000 000 235 175 000 

2 041000 000 234 715 000 



HESAP CETVELİ 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Yılı içinde Yılı içinde iptal 
devreden alınan edilen 

TL TL TL 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

TL 

19 470 000 

2 269 825 000 

2 588 285 000 

Yıl sonu harcamalar 
toplamı (nakten 

ödenen veya 
emanete alınan) 

TL. 
190 322 900 

10 635 600 
5 265 000 _ 
5 370 600 

2 209 970 200 
546 590 200 
38 804 500 

533 069 600 

585 137 500 
498 825 300 

7 543 100 
2 379 774 000 

164 085 500 
980 929 300 
255 720 900 
684 361 100 

iptal edilecek 
ödenek 

TL 

8 834 400 

59 854 800 

208 511 000 

öde 
ha 



DAİRE : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
KURUM : 

TERTİP YILI İÇERİSİNDE 
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460 
490 

500, 
510 
520 
530 

590 
800 
810 

001 

002 

600 
610 

600 

AÇIKLAMA 

özel malzeme alımları 
Diğer tüketim mallan ve malzeme 
alımları 
Demirbaş alımları 
Büro malzemeleri alımları 
Büro makineleri alımları 
Yangından korunma malzemeleri 
alımları 
Diğer demirbaş alımları ^ 
Diğer ödemeler 
Vergi, resim ve harçlar 

Makine, teçhizat alımları ve büyük 
onarımları 
Makine, teçhizat ve taşıt alımları 
Taşıt alımları 
Telefon santrali yapımı 
Makine, teçhizat ve taşıt alımlan 

1050 S.K 
Başlangıç öde. Bütçe Kanunu Ek ve 48. ve 59. 
Bütçe kanunu ile yapılan olağanüstü maddesi 

ile verilen kesinti % ödenek gereğince 
TL. TL. TL. TL. 

930 000 000 106 950 000 

1 000 000 115 000 

30 990 000 000 3 563 850 000 

1230 000 000 . 141450 000 
1 230 000 000 141 450 000 

100 000 000 11500 000 
100 000 000 11 500 000 



HESAP CETVELİ 
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ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Yılı içinde Yılı içinde iptal 
devreden alman edilen 

TL TL TL 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

TL 

993 050 000 

885 000 

9 597 788 000 

1 138 550 000 
1 138 550 000 

88 500 000 
88 500 000 

Yıl sonu harcamalar 
toplamı (nakten 

ödenen veya 
emanete alınan) 

• TL. 

44 179 900 

250 497 300 
987 064 100 
186 805 200 
109 110 400 

15 122 200 
676 026 300 

571 200 
571 200 

1 768 446 400 

1 132 776 000 
1 132 776 000 
1 132 776 000 

35 471 700 
35 471 700 

tptal edilecek 
ödenek 

TL. 

öd 
h 

5 985 900 

313 800 

7 829 341 600 

5 774 000 
5 774 000 

53 028 300 
53 028 300 
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DAİRE : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
KURUM : 

TERTİP 
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Z2 AÇIKLAMA 

Başlangıç öde. 
Bütçe kanunu 

ile verilen 
TL. 

Bütçe Ka 
ile yapı 
kesinti 

TL. 

nunu 
lan 
% 

YILI İÇERİSİNDE 

1050 S.K. 
Ek ve 45. ve 59, 

olağanüstü maddesi 
ödenek gereğince 

TL. TL. 

003 

005 

620 

700 
710 

600 
620 

007 

009 

011 

700 
710 

700 

600 
620 

Makine, teçhizat alımları ve büyük 
onarımları 
Gölbaşı eğitim ve sosyal tesisler inş. 
yapım proje 
Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 
Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 
Matbaa makineleri alımı 
Makine teçhizat ve taşıt alımları 
Makine teçhizat alımı ve büyük 
onarımı 
Sayıştay binası yapımı projesi 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Sayıştay binaları onarımı 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Bilgisayar alımı 
Makine, teçhizat ve taşıt alımları 
Makine, teçhizat alım. ve bü. ona. 

150 000 000 
150 000 000 

250 000 000 
250 000 000 

17 250 000 
17 250 000 

28 750 000 
28 750 000 

28 260 000 000 3 249 900 000 
28 260 000 000 3 249 900 000 

800 000 000 92 000 000 
800 000 000 92 000 000 
200 000 000 23 000 000 
200 000 000 23 000 000 



HESAP CETVELİ 
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ÖZEL KANUNLAR GEREĞLNCE 

Geçen yıldan Yılı içinde. Yılı içinde iptal 
devreden alman edilen 

TL. TL . TL 

-

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

TL 

750 000 
750 000 
250 000 
250 000 

7 600 100 000 
7 600 100 000 

642 638 000 
642 638 000 

127 000 000 
127 000 000 

Yıl sonu harcamalar 
toplamı (nakten 

ödenen veya , 
emanete alınan) 

TL 

35 471 700 

— 

— 

— 

484 082 000 
484 082 000 
484 082 000 
116 116 700 
116 116 700 
116 116 700 

iptal edilecek 
ödenek 

TL 

öde 
ha 

750 000 
750 000 
250 000 
250 000 

7 600 100 000 
7 600 100 000 

158 556 000 
158 556 000 

10 883 300 
10 883 300 
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HESAP CETVELİ 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Yılı içinde Yılı içinde iptal 
devreden alınan edilen 

TL. TL TL 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

TL 

6 168 336 500 
6 168 336 500 
6 168 336 500 

41 179 750 000 
31 511 965 000 
31 511 965 000 
31 511 965 000 
27 950 755 000 

2 582 010 000 

Yıl sonu harcamalar 
toplamı (nakten 

ödenen veya 
emanete alman) 

TL. 
5 300 000 000 
5 300 000 000 
5 300 000 000 

40 330 412 700 
30 991 863 200 
30 991 863 200 
30 991 863 200 
27 904 132 900 
13 749 965 900 

491 793 200 
1 825 172 300 

'65 172 400 
3 020 247 300 
7 551 692 900 
1 199 268 900 
2 390 717 900 

" 1* 720 454 500 

iptal edilecek öden 
ödenek har 

TL T 
868 336 500 
368 336 500 
868 336 500 

849 337 300 
520 101 800 
520 101 800 
520 101 800 
46 622 100 

191 292 100 
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DAİRE : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
KURUM : 

TERTİP YILI İÇERİSİND 

220 
240 
300 
360 

390 
400 
410 
500 
510 
520 

001 
100 
110 
140 
150 

AÇIKLAMA 

Yurtiçi sürekli görev yollukları 
Yurdışı geçici görev yollukları 
Hizmet alımları 
Makine, teçhizat, demirbaş bak. ve 
onanm 
Diğer hizmet alımları 
Tüketim malları ve malzeme alımları 
Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri 
Demirbaş alımları 
Büro malzemeleri alımları 
Büro makineleri alımları 
YARGI VE KARAR HİZMETLERİ 

Yargı ve karar hizmetleri 
Personel giderleri 
Aylıklar 
Sosyal yardımlar 
Ek çalışma karşılıkları 

Başlangıç öde. Bütçe Kanunu 
Bütçe kanunu ile yapılan 

ile verilen kesinti % 
TL. TL. 

'1050 Sİ 
Ek ve 48. ve 5 

dağanüsîü madde 
ödenek gereğin 

TL. TL. 

410 000 000 47 150 000 

100 000 000 

610 000 000 

8 66L00OO0O 
8 661000 000 
8 661 000 000 
8 236 C00 000 

11 500 000 

70 150 000 

584 215 000 
584 215 003 
584 215 000 
535 340 000 



HESAP CETVELİ 
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ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Yılı içinde Yılı içinde iptal 
devreden alman edilen 

TL TL. TL 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

TL 

362 850 000 

88 500 000 

527 850 000 

9 667 785 000 
9 667 785 000 
9 667 785 000 
9 279 660 000 

Yıl sonu harcamalar 
toplamı (nakten 

ödenen veya 
emanete alman) 

TL. 

47 314 300 
622 949 100 
240 154 200 

216 224 900 
23 929 300 
57 834 100 
57 834 100 

399 024 100 
342 240 100 
56 784 000 

9 338 549 500 
9 338 549 500 
9 338 549 500 
9 190 116 000 
4 812 254 000 

633 447 300 
22 838 100 

122 695 800 

30 665 900 

128 825 900 

329 235 500 
329 235 500 
329 235 500 
89 544 000 

Jpîal edilecek 
ödenek 

TL. 
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DAÎRE : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
KURUM : * . ' ' ' • • • 

TERTİP YILI İÇERİSİND 
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160 
170 
180 
200 
210 
220 
240 
300 
310 
340 
400 
410 

900 

04 

421 

AÇIKLAMA 

900 

Tazminatlar ve ödüller 
Ödenekler 
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri 
Yolluklar 
Yurtiçi geçici görev yollukları 
Yurtiçi sürekli görev yollukları 
Yurdışı geçici görev yollukları 
Hizmet alımları 
Müşavir firma veya kişilere ödemeler 
Tarifeye bağlı ödemeler 
Tüketim malları ve malzeme alımları 
Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri 
HİZMET PROGRAMLARINA DA
ĞITILAMAYAN TRANSFERLER 
SOSYAL TRANSFERLER 

Memurların öğle yemeğine yardım 
Transferler 

Başlangıç öde. Bütçe Kanunu 
Bütçe kanunu ile yapılan 

ile verilen kesinti Wa 
TL. TL. 

Ek ve 
olağanüstü 
ödenek 

TL. 

1050 S. 
48. ve 5 
madde 
gereğin 

TL. 

295 000 000 33 925 000 

30 000 000 3 450 000 

100 000 000 11 500 000 

425 000 000 48 875 000 
285 000 000 32 775 000 
285 000 000 32 775 000 
285 000 000 32 775 000 
285 000 000 32 775 000 
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HESAP CETVELİ 

ÖZEL KANUNLAR'GEREGINCE 

Geçen yıldan Yılı içinde • Yılı içinde iptal 
devreden alınan edilen 

TL TL TL 

1 

Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

TL 

261 075 000 

26 550 000 

100 500 000 

1 488 900 000 
285 000 000 
285 000 000 
285 000 000 
285 000 000 

Yıl sonu harcamalar 
toplanı! (nakten 

ödenen veya 
emanete alınan) 

TL. 
970 787 200 

2 565 481 200 
185 308 200 
25 777 200 

25 777 200 
22 656 300 

22 656 300 
100 000 000 
100 000 000 

1 448 789 000 
285 000 000 
285 000 000 
285 000 000 
285 000 000 

îptal edilecek 
ödenek 

TL 

235 297 800 . 

3 893 700 

500 000 

40 111 000 

ödene 
- harc 

TL 
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DAÎRE : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
KURUM : 

TERTİP 
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900 
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900 
528 

AÇIKLAMA 

YILI İÇERİSİNDE 

• Başlangıç öde. Bütçe Kanunu Ek ve 
Bütçe kanunu ile yapılan olağanüstü 

ile verilen kesinti % ödenek 
TL. TL. TL. 

900 

BORÇ ÖDEMELERİ 

Personel giderleri geçen yıllar borçları 
Transferler 
Diğer cari giderler geçen yıllar 
borçları 
Transferler 
2978 sayılı yasa gereğince yapılacak 
ödemeler 
Transferler 

1050 S.K 
48. ve 5 
maddes 
gereğin 

TL. 

140 000 000 
140 000 000 
110 0Ö0 000 
110 000 000 

30 000 000 
30 000 000 

16 100 000 
16 100 000 
12 650 000 
12 650 000 

3 450 000 
3 450 000 



HESAP CETVELÎ 

— 3» 

ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE 

Geçen yıldan 
devreden 

TL • 

Yılı içinde Yılı içinde 
alman • edilen 

TL TL 

İptal Yıl sonu genel 
ödenek toplamı 

TL ; 

1 203 900 000 
1 203 900 000 

97 350 000 
97 350 000 

26 550 000 
26 550 000 

Yıl sonu harcamalar 
toplamı (nakten 
. ödenen veya 
emanete alınan) 

TL 
1 163 789 000 
1 163 789 000 

71 187 900 
71 187 900 

25 400 000 
25 400 000 

1 080 000 000 
1 080 000 000 

1 067 201 100 
1 067 201 100 

İptal edilecek • ödene 
ödenek harc 

TL T 
40 111 000 
40 111 000 

26 162 100 
26 162 100 

1 150 000 
1 150 000 

12 798 900 
12 798 900 



— 32 — 

DAİRE : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
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AÇIKLAMA 

A — PROGRAM İTİBARÎYLE 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 
İNCELEME, YARGI VE KARAR HİZ
METLERİ 
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITI
LAMAYAN TRANSFERLER 

TOPLAM 

B - ÖDENEK TÜRLERİ İTİBARİYLE 

CARİ HARCAMALAR 
YATIRIM HARCAMALARI 
TRANSFERLER 

TOPLAM 

Süleyman YILMAZ 
T.B.M.M. 

Saymanlık Müdürlüğü Şefi 

Başlangıç öde. 
Bütçe kanunu 

ile Yerilen 
TL. 

52 677 000 000 

33 780 000 000 

' - 425 000000 

86 882 000 000 

48 467 000 000 
30 990 000 0CO 
7 425 000 000 

86 882 000 000 

YILI İ Ç E R İ S İ N D E 

1050 S.K. 
Bütçe Kanunu Ek ve 48. ve 59. 

ile yapılan _ olağanüstü maddesi 
kesinti % ödenek gereğince 

TL. TL. TL.-

5 586 405 000 

2444250000 

; 48 875000 

S 079 530 000 

3 661 805 000-
3 563 850000 . 

853 875 000 

8 073 530 000 

S 
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HESAP CETVELİ 

ÖZEL KANUNUR GEREĞİNCE 

Geçen yıldan Yılı içinde 
devreden alınan 

TL TL 

-

> 

Yılı içinde iptal 
edilen 

TL 

Yıl sonu genel . 
ödenek toplamı 

TL. 

33 762 569 500 

41 179 750 000 

1 488 900 000 

76 431 219 500 

59 176 195 000 
9 597 788 000 
7 657 236 500 

76 431 219 500 

Şemsettin AZÎZOĞLU 
Sayıştay Başkanlığı 

Genel Sekreteri 

Yıl sonu harcamalar" 
toplamı (nakten 

ödenen veya 
emanete alman) 

TL 

24 691 817 800 

40 330 412 700 

1 448 789 000 

66 471 019 500 

57 953 784 100 
1 768 446 400 
6 748 789 000 

66 471 019 500 

İptal edilecek 
ödenek 

TL 

9 070 751 700 

849 337 300 

40 111 000 

9 960 200 000 

1 222 410 900 
7 829 341 600 

908 447 500 

9 960 200 000 

öde 
ha 

M 
• 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT-PRÖGRAM 

FAALİYET-PROJE 

101 - 111 - 900 

Sayıştay Başkanlığı, 1991 yılı hizmetleri 1.3.1973 yılından itibaren uygulanmaya başlanan "Progra 
üzerinden yürütülmüştür. 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri"; inceleme, Yargı ve Karar Hizmetleri1' ve "Hizmet Progra 
maktadır. Bu üç programjçin alınan ödenekler toplamı (Ek ödenekler dahil). Bu ödeneklere dayanı 
nedeniyle yok edilen ödenekleri gösterir. Tablo aşağıya çıkarılmıştır. 

Yok edilen 
Program Alınan ödenek Harcamalar toplamı ödenek toplamı 

A) 101 33 762 569 500 24 691817 800 9 070 751700 
B) 111 41 179 750 000 40 330 412 700 ' 849 337 300 
C) 900 1488 900 000 1448 789 000 40 111000 

TOPLAM 76 431219 500 66 471019 500 9 960 200 000 

Yukarıda tablonun incelenmesinden anlaşılacağı gibi 1991 yılı içinde; 

a) 01 ile 02 Alt programlarından oluşan 101 "Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri" programı 
33 762 569 500 TL. lık ödenek alınmış, bunun 24 691 817 800 TL. sı harcanmış ve kullanılamayan 9 070 
tir. Bu programda gerçekleşme oranı % 73 olup, ödeneklerin yok edilme oranı ise % 27 dir. 

b) 01 ile 02, Alt programlarından oluşan 111 "İnceleme, Yargı ve Karar Hizmetleri" programın 
TL. lık ödenek alınmış, bunun 40 330 412 700 TL. sı harcanmış ve kullanılamayan 849 337 300 TL 
Bu programda gerçekleşme oranı % 98 olup, ödeneklerin yok edilme oranı ise °/o 02 olmuştur. 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 101 - 111 - 900 

ALT-PROGRAM 

FAALİYET-PROJE 

c) 900 "Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler" programı için 1 488 900 000 TL. Iı 
TL. sı harcanmış ve kullanılamayan 40 111 000 TL. sı yok edilmiştir. Bu programda harcama oranı ise % 
leşmiştir. 

Genel toplam olarak Sayıştay Bütçesi programlan için 76 431 219 500 TL. ödenek alınmış, bunun 
mayan 9 960 200 000 TL. sı iptal edilmiştir. Genel olarak gerçekleşme oranı % 87, iptal oranı ise °I 

1991 yılında alman ödeneklerle (Ek ödenekler dahil), yapılan harcamalar ve yok edilen ödeneklerin 
cari giderler), yatırım harcamaları ve transfer harcamalarının dağılımı ve gerçekleşme oranları aşağı 

1) 

1 
2) 
3) 

Yukarıdaki tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere genel olarak gerçekleşme oranları; Cari ha 
nel giderlerinde) °/o 99.6, yine Cari harcamaların (Diğer cari giderlerinde) °/o 89, yatırım harcamalarınd 
gerçekleşmiştir. Genel toplam olarak tüm programların gerçekleşme oranı ise °/o 87 olmuştur. 

Ödenek türleri 

CARİ HARCAMALAR 
Personel Giderleri 
Diğer Cari Harcamalar 
YATIRIM HARCAMALARI 
TRANSFER HARCAMALARI 

TOPLAM 

Alınan ödenek. 

59 176 195 000 
49 131 530 000 
10 044 665 000 
9 567 788 000 
7 657 236 500 

76 431 219 500 

Harcamalar toplamı 

57 953 784 100 
48 973 607 300 

8 980 176 800 
1 768 446 400 
6 748 789 000 

66 471 019 500 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM . 

ALT-PROGRAM 

FAALİYET-PROJE 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 

01 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ 

001 Yönetim Hizmetleri 

CARİ HİZMETLER, YATIRIMLAR VE TRANSFER HİZMETLERİNİN HARCAMA KALEMLERİ İT 

I. — CÂRİ HARCAMALAR : 
Bu projedeki ödenekler "Sayıştay Başkanlığı" hizmetlerini karşılamak üzere alınmıştır. 
Bu faaliyetteki bütçe ödeneği, (Ek ödenekler dahil) yıllık toplam ödenek, yıl sonu harcamaları ile iptal or 

Harcama Aktarmalar 
Kalemi Açıklama Bütçe ödeneği Kesintiler Eklenen Düşülen . 

100 Personel giderleri 1687 000 000 109 655 000 476 000 000 — 
200 Yolluklar 58 000 000 6 670 000 ^ — — 
300 Hizmet alımları 21000 000 2 415 000 — — 
400 Tüketim malları ye 

malzeme alımları 120 000 000 13 800 000 25 000 000 -
500 Demirbaş alımları 20 000 0000 2 300 000 5 000 000 — 

TOPLAM 1 906 000 000 134 840 000 506 000 000 — 

Bu faaliyette bütçe ile 1 906 000 000 TL. lık ödenek alınmış, bu ödenekten Bütçe Kanunun 5 inc 
mış, yılı içinde 100 Harcama Kalemine ödenek kâfi gelmediğinden Maliye ve Gümrük Bakanhğından 
malardan sonra Toplam ödenek 2 277 160 000 TL. ye yükselmiştir. Bu ödeneğin 2 188 707 400 TL. 
100 Personel giderlerinin gerçekleşme oranı % 99, iptal oram ise % 01 olmuştur. 

Bu faaliyette genel toplam olarak gerçekleşme oranı °7o 96, iptal oranı ise °7o 04 dolayında olm 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT-PROGRAM 

FAALİYET-PROJE 

101 

02 

001 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 

DESTEK HİZMETLERİ 

Destek Hizmetleri 

I. — CARİ HARCAMALAR : 
Bu projedeki ödeneklerin tümü cari hizmetler için alınmıştır. 
Bu faaliyetteki bütçe ödeneği (Ek ödenekler dahil), yıllık toplam ödenek, yıl sonu harcamalar toplamı ile iptal 

çıkarılmıştır. - _ . ' ' 

Harcama 
kalemi 

100 
200 
300 
400 

500 
800 

Açıklama 

Personel giderleri 
Yolluklar 
Hizmet alımları 
Tüketim malları ve 
malzeme alımları 
Demirbaş alımları 
Diğer ödemeler 

TOPLAM 

Bütçe ödeneği 

7 742 000 000 
22 000 000 

2 045 000 000 

2 041 000 000 
930 000 000 

1000 000 

12 781 000 000 

Kesintiler 

503 230 000 
2 530 000 

235 175 000 

,234 715 000 
106 950 000 

115 000 

1082 715 000 

Aktarmalar 
Eklenen 

2 609 000 000 
— 

460 000 000 

782 000 000 
170 000 000 

— 

4 021 000 000 

Düşülen 

— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

2 

2 

1 

Destek Hizmetleri için bütçe ile 12 781 000 000 TL. Iık ödenek alınmış bu ödenekten Bütçe Kan 
kesinti yapılmış, yılı içinde 100 harcama kalemine ödenek kâfi gelmediğinden Maliye ve Gümrük Baka 
300, 400 ve 500 harcama kalemlerine de ödenek kâfi gelmediğinden toplam olarak 1 412 000 000 TL. d 
nek alınmış ve yıl sonu ödeneği 15 719 285 000 TL. ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 15 434 664 000 TL. s 
°7o, 98, iptal oranı ise °/o 02 olarak gerçekleşmiştir. 



GlDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 

ALT-PROGRAM 02 DESTEK HİZMETLERİ 

FAALİYET-PROJE 001 Destek Hizmetleri ' 

II. — YATIRIM HARCAMALARI : 

Harcama Aktarmalar 
1) kalemi Açıklamalar Bütçe ödeneği Kesintiler Eklenen Düşülen 

001/600/610 Taşıt alımları 1230 000 000 141450 000 50 000 000 - ' 

Bu harcama kalemine konan ödenekten 2 adet 4 x 2 servis otobüsü, bir adet 4 x 2 Station-Wa 
harcama kaleminde gerçekleşme oram : 99.4, iptal oram ise % 006 olmuştur. 

Harcama' Aktarmalar 
6) kalemi Açıklamalar Bütçe ödeneği Kesintiler Eklenen Düşülen 

009/700/710 Yapı tesis ve büyük 
onarım giderleri 800 000 000 92 000 000 321000 000 386 362 000 

Sayıştay binalarının onarımı için ayrılan ödenekten 386 362 000 TL. sı Bayındırlık ve İskân Bak 
yetmediğinden diğer fasıllardan bu harcama kalemine dahili aktarma yoluyla aktarılmıştır. Toplam öd 
iptal edilmiştir. Gerçekleşme oram % 75, iptal oram ise % 25 olmuştur. 
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GİDER KESINHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT-PROGRAM 

FAALİYET-PROJE 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 

02 DESTEK HİZMETLERİ 

001 Destek Hizmetleri 

Harcama Aktarmalar 
7) kalemi Açıklamalar _ Bütçe ödeneği Kesintiler Eklenen Düşülen 

011/500/620 Makine teçhizat alımları 
ve büyük onarımları 200 000 000 ' " , 23 000 000 - — 50 000 000 

Bu harcama kalemindeki ödenek Sayıştay'a bilgisayar alımı için kullanılmıştır. Harcama gerçekleşme oranı % 

III. - TRANSFERLER : 

Harcama Aktarmalar 
Kalemi Açıklama Bütçe ödeneği Kesintiler Eklenen Düşülen 

101-02-3- Kamulaştırma ve bina sa-
651-900 tın alımları 7 000 000 000 805 000 000 — 26 663 500 

Harcama Aktarmalar 
2) kalemi Açıklamalar Bütçe ödeneği Kesintiler Eklenen Düşülen 

002/600/620 Makine teçhizat alımı 
ve büyük onarımları 100 000 000 ' 11500 000 — — 

Bu faaliyetteki ödenek Sayıştay telefon santralı yapımı için alınmış, yılı içinde 35 471 700 TL. harcanmıştır. 
oranı ise % 60 olmuştur. 



GÎDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT-PROGRAM 

FAALİYET-PROJE 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 

02 DESTEK HİZMETLERİ 

001 Destek Hizmetleri 

. Harcama Aktarmalar 
3) kalemi Açıklamalar Bütçe ödeneği Kesintiler Eklenen Düşülen 

003/700/710 Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri 150 000 000 17 250 000 — 132 000 000 

Bu faaliyetteki ödenek Gölbaşı Eğitim ve Sosyal Tesisler inşaat yapım projesi için alınmış ise de, yılı içinde g 
sı dahili aktarma ile başka fasıllara aktarılmıştır. Gerçekleşme oranı % 00, iptal oram ist % 100 olmuştur. 

Aktarmalar 
Kesintiler Eklenen Düşülen 

28 750 000 — 221 000 000 

bu faaliyetteki ödenek Matbaa makineleri alımı için alınmış ise de, yılı içinde gerçekleştirilememiştir. Bu ö 
fasıllara aktarılmıştır. Gerçekleşme oram % 000, iptal oranı ise % 100 olmuştur. • ' • • . • 

Harcama 
4) kalemi Açıklamalar Bütçe ödeneği 

005/600/620 Makine, teçhizat alımı 
ve büyük onarımları 250 000 000 



GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT-PROGRAM 

FAALİYET-PROJE 

101 

02 

001 

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ 

DESTEK HİZMETLERİ 

Destek Hizmetleri 

Harcama Aktarmalar 
5) kalemi Açıklamalar Bütçe ödeneği Kesintiler Eklenen Düşülen 

007/700/710 Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri 28 260 000 000 3 249 900 000 . — 17 410 000 000 7 

Yeni Sayıştay binası yapımı için alınan bu ödeneğin 16 000 000 000 TL. Bayındırlık ve İskân Bakanlığına devred 
ile diğer fasıllara aktarılmıştır. 3 249 900 000 TL. sı da Bütçe Kanununun 5 inci maddesine göre kesinti yapılmıştır 
iptal edilmiştir. Harcama gerçekleşme oranı % 00, iptal oranı ise % 100 olmuştur. 

CARİ HARCAMALAR 

" Bu projedeki ödenekler "İnceleme İşleri" hizmetlerini karşılamak üzere alınmıştır. 

Bu faaliyetteki bütçe ödeneği, yılı içinde yapılan aktarmalar, yıllık toplam ödenek ve yıl sonu harcamalar top 
aşağıya çıkarılmıştır. » 



GİDER KESÎNHESAP CETVELİ AÇIKLAMAS 

PROGRAM . 111 İNCELEME, YARGI VE KARAR HİZMETLERİ 

ALT-PROGRAM 01^ İNCELEME İŞLERİ 

FAALİYET-PROJE 001 İnceleme İşleri 

Harcama . Aktarmalar 
Kalemi Açıklama Bütçe ödeneği Kesintiler Eklenen Düşülen 

100 Personel giderleri . 20 573 000 000 1 337 245 000 8 715 000 000 — 
200 Yolluklar 3 426 000 000 393 990 000 — . 450 000 000 
300 Hizmet alımları 410 000 000 47 150 000 . — — 
400 Tüketim mallan ve 

malzeme alımları 100 000 000 11500 000 — — 
500 Demirbaş alımları 610 000 000 70 150 000 — 12 000 000 

TOPLAM 25119 000 000 1860 035 000 8 715 000 000 462 000 000 

İnceleme işleri için bütçe ile 25 119 000 000 TL. hk ödenek alınmış, Bütçe Kanununun 5 inci m 
yılı içinde 100 harcama kalemlerine Maliye ve Gümrük Bakanlığından 8 265 000 000 TL. ve 450 000 0 
mıştır. Bu faaliyetin toplam ödeneği bu aktarmalardan sonra. 31 -511 965 000 TL. ye yükselmiştir. 
Tüm faaliyette harcama gerçekleşme oranı % 98, iptal oranı ise % 02 olmuştur. 

CARİ HARCAMALAR 

Bu projedeki ödeneklerin tümü Cari Harcamalar için alınmıştır. 
Sayıştay Başkanlığının ' 'Yargı ve Karar Hizmetleri'' ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere b 

aktarmalar sonundaki yıl sonu ödenek toplamı, yapılan toplam harcamalar, harcama ve iptal or 
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT-PROGRAM 

FAALİYET-PROJE 

111 İNCELEME, YARGI VE KARAR HİZMETLERİ 

02 YARGI VE KARAR HİZMETLERİ 

001 Yargı ve Karar Hizmetleri 

Harcama Aktarmalar 
kalemi Açıklama Bütçe ödeneği Kesintiler Eklenen Düşülen 

100 Personel giderleri 8 236 000 000 535 340 000 1579 000 000 — 
200 Yolluklar 295 000 000 33 925 000 — — 
300 Hizmet alımları 30 000 000 3 450 000 - -
400 Tüketim malları ve mal

zeme alımları 100 000 000 11500 000 12 000 000 — 

TOPLAM 8 661 000 000 584 215 000 1 591 000 000 — 9 

Yargı ve karar hizmetleri için bütçe ile 8 661 000 000 TL. hk ödenek alınmış, Bütçe Kanununun 5 
yapılmıştır. Yılı içinde 100 personel giderleri harcama kalemine ödenek kâfi gelmediğinden Maliye ve 
ek ödenek alınmıştır. Bu faaliyetin toplam ödeneği bu aktarmadan sonra 9 667 785 000 TL. ya yükselmi 
mıştır. Tüm bu faaliyette harcama oram % 97, iptal oranı ise % 03 olarak gerçekleşmiştir. 
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G Î D E R K E S Î N H E S A P C E T V E L Î A Ç I K L A M A S 

PROGRAM 

ALT-PROGRAM 

FAALİYET-PROJE 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 

04 SOSYAL TRANSFERLER 
05 BORÇ ÖDEMELERİ 

' ' 

Harcama 
kalemi Açıklamalar 

Aktarmalar 
Bütçe ödeneği Kesintiler Eklenen Düşülen 

1) 900-04-3- Memurlara öğle yemeği 
421-900 yardımı 285 (XX) (XX) 32 775 000 32 775 000 

2) 900-05-3- Personel giderleri geçen yıl- . 
521-900 1ar borçlan < 110 000 000 12 650 000 -

3) , 900-05-3- Diğer cari giderler geçen 
522-900 yıllar borçlan 30 (XX) 000 3 450 (XX) . ' -

4) 900-05-3- 2978 sayılı Kanun gereğince 
530-900 yapılacak ödemeler - -KDOOÖGÖO 

TOPLAM 425 000 000 41 g 7 5 ' 0 1112 7» 080 

1) Memur la r ın öğle yemeğine yardım : Maliye ve G ü m r ü k Bakanhğımn yayınladığı bütçe rehb 
% 60 ve günlük 1 000 T L . hesabıyla 250 iş günü için alınan ödeneğin tamamı harcanmıştır. 
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GİDER KESÎNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI 

PROGRAM 

ALT-PROGRAM 

FAALİYET-PROJE 

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER 

04 SOSYAL TRANSFERLER 
05 BORÇ ÖDEMELERİ 

2) Eski yıllara ait eczane, hastanelere gönderilen personelin tedavi giderleri ile personelin yılı içinde ödeneme 
bu harcama kaleminden gerçekleştirilmiştir. 

Bu harcama kalemindeki gerçekleşme oranı % 73, iptal oranı ise % 27 olmuştur. 

3) Personel giderleri hariç, diğer harcama kalemlerinden bir önceki bütçe yılında ödeme imkânı bulunmayan 
Bu harcama, kaleminde gerçekleşme oranı °7o 96, iptal oranı ise % 04 olmuştur. 

4) Bu harcama kaleminden, yılı içinde memur ve işçi kesimine yapacağı harcama karşılığında; toplayacağı fiş v 
sayılı yasaya göre vergi iadesinin verilmesini öngörmüş ve bu maksatla Maliye ve Gümrük Bakanlığından yılı içind 
alınmış, bu ödeneğin % 99'u harcanmış, % 01 lik bölümü de iptal edilmiştir. 

Toplam transferler programında harcama oranı % 97, iptal oranı ise % 03 olmuştur. 
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DAÎRESİ 
KURUMU 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

BÜTÇE İÇİNDE KARŞILANAMAYAN 
ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALAR CETVELİ 

S A Y M A N L I Ğ I N 

Kodu Adı Program Alt program Ödenek türü Faaliye 

04 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Bütçe içinde karşılanamayan ödenek üstü 
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DAİRESİ : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

YIL İÇİNDE VE MAHSUP SÜRESİNDE 
YAPILAN HARCAMALAR CETVELİ 

Daire Kodu Daire Adı 

04 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI' 

H A R C 

Yıl içindeki harcamalar Mahsup süresinde 

66 471 019 500 

GENEL TOPLAM 66 471019 500 



BAĞIŞ VE ÖZEL GELİRLER CETVELİ 

DAİRESİ : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
KURUMU : . ' . - ' . ' 

Kodu Özel gelirin Geçen yıldan Bu yıl içinde 
gelir Açıklama Yatırıldığı saymanlık devreden alınan 

04 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 

YOKTUR. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplanm İnceleme Komisyonu R 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
T.B.M.M. Hesaplarım İnceleme Komisyonu 

Esas No : 5/8 
Karar No : 7 

-' YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

T.B.M. Meclisi ve Sayıştay Başkanlığı 1991 Malî Yılı Kesin Hesaplarını ihtiva eden bu cetvel içindeki 
anlaşılmış olup, İçtüzüğümüzün 156 ncı maddesi gereğince genel kurula arz edilmek üzere Yüksek Ba 

Başkan 
Ahmet Neidim 

Sakarya Milletvekili 

Üye 
Nurhan Tekin el 

Kastamonu Milletvekili 

Başkanvekili 
C. Sadi Pehlivanoğlu 

Ordu Milletvekili 

Üye 
Mikail Aydemir 
Ağrı Milletvekili 

Sözcü 
Fethullah Erbaş 
Van Milletvekili 

Üye " 
Ümit Canuyar 

Manisa Milletvekili 

Üye 
Eyüp Cenap Gülpınar 

S. Urfa Milletvekili 

Kâ 
A. Şeref 

Burdur M 

Üy 
Yaşar E 

Ağrı Mil 





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
59 UNCU BİRLEŞİM 26 . 1 . 1993 Salı Saat : 15.00 

ıv- ' 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Gensoru önergeleri (11/14), (11/15), (11/16) 
2. —- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığının 1991 Malî Yılı Kesin-

hesabına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 
(5/8) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 22.1.1993) 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
. __/. 

1. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 44 arkadaşının, Çernöbil 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 sor.uşturmas/açılmasına ilişkin öner
gesi (9/13) 

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 kullandıkları ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 ma 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) 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

m 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA 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, İçtü
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 
boyutlannı 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'İnci, 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) 
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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. — Şırnak 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) 
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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 ye 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 Âbdullatif 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, Sımak, 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) 

0 
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47. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ye 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 
11 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 Alınak 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 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66^ 

rsn 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

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, 
İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 
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, İç
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, İçtüzüğün 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

64. — İzmir 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

65. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır İli Kulp 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/73) 

67. — istanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 12 arkadaşının, KontrgeriIIa ve özel 
Harp Dairesi ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 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) 

— : —R — 
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YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
70. — 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) 

71. — Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp ve 10 arkadaşının, taşıtlar için oldukça 
zararlı olan solvent türü katkı maddelerinin petrol ürünlerine karıştırılarak haksız kazanç 
sağlanldığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi( 10/80) 

72. — 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, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/81) 

73.ı— 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, İçtüzğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) ' 

74. — Erzurum Milletvekili Oktay öztürk ve 10 arkadaşının, 1980-1983 döneminde
ki işkence olaylarını araştırmak ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/85) 
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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. — İstanbul 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 Babanından sözlü soru önergesi (6/166) 
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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 tlçesi Devlet 
Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) 

*20. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankasının 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

*21. —Afyon Milletvekili 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 döğalgazın 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 Köyişİeri 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 tli 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 
HOVNANİAN'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) : : -0 — 
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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 İçişleri 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. —r Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandıkla
rı sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

56. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'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 ökkcş Şendiller'in, tstanbul - 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. — tçel 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 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

72. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, KİT'lerin zarar etmesinin nedenle
rine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

73. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, Devlet eski Bakanı hakkındaki ba
zı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

74. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'm, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indiri
minden dolayı SEKA'mn zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262) 

75. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, tstanbul - 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 İlçesi Tarım Alet ve 
Makineleri Fabrikasına İlişkin 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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ı 84. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum tli 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 iddialara 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 Mil?îtvekili 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. — tçel 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'nın, 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.'Ie-
rin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/286) 

_ [T4I : —: . ; 
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100. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Küıç'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 Kemâlettin 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 AbdüIIatif 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 aflarına 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', _ İstanbul 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 ,Kürulu 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 Derinlin, 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. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline dö
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) 

1 6 • . . — . — _ 
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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 Dumankaya'nın, 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 kaüldığı iddia 
edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

148. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'-
nın kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 
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149. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'ıiın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 va
tandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

150. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa İlinde 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, Af§în. 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 zamanhizmete 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. — İstanbul Milletvekili İsmail 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 İçişleri 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 Bulutoğlu 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'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

166. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim 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. — İstanbul 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. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 

174. — İstanbul 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. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

176. — İstanbul 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. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Bankası 
Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/369) 

178. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 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. — İstanbul 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. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ve çevrelcirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374) 
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183. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

184. — İstanbul 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 SaffetTopaktaş'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 İline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

193. —- Şanlıurfa Milletvekili 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 tüne 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 yapilan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 

20 
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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 tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

203. — İstanbul Milletvekili Fevzi tşbaşaran'ın, İsparta İline 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 İline 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 İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/404) 

213. — Rize Millletvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta tline 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 tline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

216. r - Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

217. — Van Milletvekili Fethulîah 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'nın, 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, Sımak Toptepe TKİ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri,Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

222. — İstanbul Milletvekili 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 İlçesinde 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. — İçel 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) 

231. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) s 

232. —r Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

233. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'Iü 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) 

235. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Irak vatandaşı olah Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 

236. — 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 Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 
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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 ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

242. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığınailişkin 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'tı 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. r - 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 iddialarina 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) 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

______T . 
259. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nin Çekirge Bölgesinde sit ala

nına dahil edilmişken bir inşaat şirketine devredildiği iddia edilen araziye ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) (1) 

260. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, llhami 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 İskân 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 iiişldn Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/454) 

270. — istanbul 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 -
Bakanının sözlü soru önergesi (6/460) 

'• 24 — : : 
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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 İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

281. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve İskân 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 İnceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

288. — Bolu Milletvekili Abbas İnceayan'ın, bir gazetede yeralan SHP İstanbul 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 İl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

292. —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 iddialanna 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 Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani İlçe
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 İlinin 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 İstanbul'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 İstanbul 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 İskân 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 İpekçi 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. — İstanbul 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. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Hanı
mın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/497) 

311. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul 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) 

2 6 - * • 
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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. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, Bakanlıkça davet usulüyle yapılan ihaleler
le ilgili olarak basında çıkan iddialara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/579) (1) 

317. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

318. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

319. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, İzmir'de faaliyette bulunan "İnsan 
Kaynağını Geliştirme Vakfı" ve "İzmir Aile Planlaması Hizmet Bürosu"na ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/505) 

320. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Avrasya Projesi"ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506) 

321. — Sakarya Milletvekili Mustafa Kılıçaslan'ın, iş müfettiş yardımcılığı imtihanı 
hakkında basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/580) (1) 

322. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Üsküp'te Türkçe olarak yayınlanan bir 
gazetenin aboneliğinin iptal edildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru öner-' 
gesi (6/507) , / • 

323. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ı, müşterek kararname ile atanan ba
kanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 

. (6/581) (1) • • . - . _ • 
324. — 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) 

325. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

326. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

327. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 

328. — 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) 

329. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 16 Ekim 1992 tarihinde Abdi İpek
çi Spor Salonunda yapılan imtihanla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi (6/513) 

330. -— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

331. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 
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332. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

333. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen birlik
lerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

334. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

335. — 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) 

336. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, izmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

337. — istanbul 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) 

338. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

"339. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

340. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

341. —Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

342. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 
" 343. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak

kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 
344. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün

ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 
345. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta

rafından yapılan bir sınava ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/536) 
. 346. — 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) 

347. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

348. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalı
şan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

349. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

350. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Ikizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

351. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca ilçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

352. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

— H 
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353. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent İlçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

354. — 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) 

355. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) 

356. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, 28 Kasım 1992'de Diyarbakır-
Kulp İlçesi Narlıca Köyünde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/555) 

357. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme suyu ile Kı-
zıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) 

358. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından' sözlü soru önergesi (6/557) 

359. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağında 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

360. — 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) ı 

361. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen sağlık 
hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/560) 

362. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, günlük bir,gazetede yer alan 
"TEK'in Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru Önergesi (6/562) 

363. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, 7.12.1992 günü "Kanal 6"da yayımla
nan "Aile İçinde Cinsel Tacizler" adlı panele ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/563) 

364. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/564) 

365. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

366. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

367. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

368. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Dünya Bankasından sağlanan kredilerle 
Bakanlıkça yürütülen I inci Sağlık Projesi ile ilgili olarak müfettişlerce düzünlenen ra
porlar üzerinde yapılan işlemlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/570) 

369. —Ankara'Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

370. —Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde gö
rülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

371. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel malî 
protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 
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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 İlişkin 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. T- 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) 

10. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda, Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişik
lik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/471) (S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 
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11. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ye Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

12. — 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) 

13. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-^ 
vekili içel 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) 

14. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı : 233) 
(Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 15. — 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 tşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 

X 16. — 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) 

17. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri 
ve Plan ye Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

18. — 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) 

19. _ 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 30.4.1.985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun iki 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) 

X 20. — 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) 

2i. — 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) 
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22. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile tzmir 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 tarilıi : 3.7.1992) 

23. — 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) 

24. — 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 İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

25. — 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 26. — 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 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/280) (S. 
Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Arasında Haya 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) 

29. — 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) • . • ' 

30. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih 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) 

32 
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X 31. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/275) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

X 32. — 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 33. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatınin 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) 

34. — İhraç 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 (1/3332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

35. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

36. — 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) 

37. — 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) 

38. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

39. — 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 Saydı 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 40. — 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 : 25.5.199.2) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişirin 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) 
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X 42. — 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) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

43. — 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) 

44. — 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. Iu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 9.1) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 45. — 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 Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 46. — 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) 

47. — 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 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plân ve Bütçe komisyonları raporları (1/295) (S. Sayı
sı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 49. — 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) 

50. —• 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 Bayınmrhk, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

51. —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) 

34 
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X 52. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve işbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (î/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İşbir
liği ve İyi Komşuluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/363) (S. Sayısı: 123) (Dağıtma tarihi :<21.9.1992) 

X 54. — 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 55. — 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 56. — 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 57. — 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) 

58. _ 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) 

59. — 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 : 21.9.1992) 

60. — 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) 

61. — 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) 

62. — 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) 

63. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiralan Hakkında 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 64. — 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 65. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki İlişkilerin tike 
ve Amaçları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/346) (S. Sayısı: 127) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

66. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve 
İflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı İcra ve İflas 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) 

67. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi 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 68, — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Üçüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/271) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 69. — 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/272) (S, Sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

70. — 1990 Viyana Belgesi Uyarınca Türkiye'ye Gelecek Olan Bazı Personelin Dip
lomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesinde Öngörülen Ayrıcalıklardan Yararlan
dırılmalarına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/300) (S. Sayısı : 
154) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 71.—Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği 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 72. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Turizm 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/302) 
(S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 73. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Dostluk, İyi Komşuluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/323) (S. Sayısı : 157) (Dağılma tarihi : 23.9.1992) 

36 
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X 74. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Da
ir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ye Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/297) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 75. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında 
Kültür 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 76. — 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) 

77. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 21.1 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 78. — 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) 

79. —r 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 80. — 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 81. — 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 82. — 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) 

83. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 

e Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

84. —. 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) 

85. — 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) 



, : • . • - . : . . . - • • . 7 . . . • • ; : ; -

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

86. — 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) 

87. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

88. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 0.10.1992) 

89. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

90. — 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) 

91. — 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) 

92. _ Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı :. 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

93. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçşileri ve Plan 
ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/413) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

94. __ 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 (İ/428, 3/543) (S. Sayısı i 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

95. _ Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi :• 2.11.1992) 

96. _ 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) 

97. __ Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları 
(İ/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

98 — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) (S. 
Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 
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99. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî ida
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin ikinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve içişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: İ90) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

100. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul Ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve içişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

101. —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) 

102. -— izmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun izmir ilinde Güzelbahçe Adıyla Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve içişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

103. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu illerdeki 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) 

104. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir 
Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoğlu ismail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu'(2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 

105. — 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) 

106. — 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 G0nderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) \ 

107. — Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı imar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

108. — 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 işler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

109. — Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, istanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in,'Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüğü
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) 
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X 110. --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) 

XII I . — 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 112. — 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 113. — 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 114. — 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 115. —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 116. —- 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) 

117. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî 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) 

118. — 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) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

40 


