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kili Aydın Güven Gürkan, Refah Partisi, Grup Başkanvekili ve Kocaeli Millet
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1. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, 21 Ekim 1991'de meydana 

gelen ve iki şahsın ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili iddialara ilişkin sorusu 
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maye işletmelerine ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın yazı
lı cevabı (7/579) / 187:189 
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Eğitim Bakam Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/609) 196 

8. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'm, seçim sırasında DYP'nin söz 
verdiği anahtarlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tansu Çiller'in yazılı cevabı 
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9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1984 - 1992 yılları arasında Or
man Bakanlığı tarafından turizm tesisi yapmak üzere kiraya verilen arazilere iliş
kin sorusu ve Orman Bakanı Vefa Tanır'ın yazılı cevabı (7/694) 198:220 

10. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in geçici köy korucularına ilişkin 
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ğu ve Güneydoğu bölgelerinde yapılan cezaevlerine ilişkin sorusu ve Adalet Ba
kanı M. Seyfi Oktay'ın yazılı cevabı (7/706) 232:233 
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açılacağına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu'nun yazılı cevabı 
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13. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Şehir Hatları İşletmesine ait 
"68 Güzelhisar" isimli tarihi geminin satışına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Ba
kam \aşar Topçu'nun yazılı cevabı (7/726) 234:237 

14. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya Azot I ve Azot 
II Tesislerinin tam kapasiteyle çalıştınlmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/745) 237:240 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın, saygınlığını koruyamayan bir parlamentonun aslî işlevini 
yerine getiremeyeceğine ve bu saygınlığı mutlaka korumanın gereğine; Malazgirt Kaymakamıyla 
yapılan telefon görüşmesi sırasında Kaymakamın, şahsına ve Parlamentoya hakaretlerine; bu 
ve benzeri olaylara Parlamentonun duyarsız kalmaması gerektiğine ilişkin gündem dışı konuş
masına, Devlet Bakanı Akın Gönen, 

Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Bosna-Hersek'teki gelişmelerin bir vah
şete dönüştüğüne, bugüne kadar yapılan işkencelere; bölgede uygunalan ambargonun, Sırplar 
lehine delindiğine ilişkin gündem dışı konuşmasına da Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, 

Cevap verdiler. <. •' •''' 

Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi de, Bayburt Merkez-Üzengili Köyünde meydana gelen 
çığ felaketine ilişkin gündem dışı bir konuşma yaptı. 

tstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası ve tş Bankası ile 
ilgili olarak (10/91) ve 

Manisa Milletvekili Tevfık Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yugoslavya'da gördük
ten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında (10/92), 

İleri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergele
ri, Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin, gündemdeki yerlerini alacakları ve öngörüş-
melerinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

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

Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin ilgili 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), 

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

insan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının (1/376) (S. 
• Sayısı: 139) görüşmelerine devam edilerek, 2 nci maddesi üzerine bir süre görüşüldü; yapılan 

oylamalarda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından, 9 Şubat 1993 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere, birleşime 17.28'de son verildi. 

İbrahim özdiş 
Adana 

Kâtip Üye 

——.o 
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II. — GELEM KÂĞITLAR . 

S . 2 . 1993 Cuma 

Tasan 
1. — Türkiye Ekonomik ve Sosyal Araştırma Kurumu Hakkında Kanun Tasarısı (1/503) 

(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.1992) 

Teklifler 
1. — tçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5434 Sayılı 

Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığı Kanununda Değişiklikler kapılması Hakkında Kanun Tek
lifi (2/606) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.2.1993) 

2. — Yozgat Milletvekili Yaşar Erbaz ve 9 arkadaşının; 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/607) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarilıi : 2.2.1993) 

3. — Yozgat Milletvekili Yaşar Erbaz ve 10 Arkadaşının; 2155 Sayılı Bazı Kamu Personeli
ne Tayın Bedeli Verilmesi Hakkındaki Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi (2/608) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.2.1993) 

4.'— Yozgat Milletvekili Yaşar Erbaz ve 10 Arkadaşının; 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/609) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.1993) 

5. — Yozgat Milletvekili Yaşar Erbaz ve 10 Arkadaşının; 657 Sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 36 ncı Maddesinin Ortak Hükümler Bölümü 8 inci Maddesi (b) Fıkrasının Değişti
rilmesine Dair Kanun Teklifi 2/610) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 
2.2.1993) 

6. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun Ek 68 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının Değişitirilmesi Hakkında Kanunu Teklifi (2/611) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.2.1993) 

7. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
nun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/612) (Çevre ve Millî Eğitim Ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarih!: 2.2.1993) 

8. — tçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın; 3194 Sayılı tmar Kanununun 18 inci Maddesinin 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması ve 42 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilme
si Hakkında Kanun Teklifi (2/613) (Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 2.2.1993) 

9. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun; 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 
Ek 47 nci Maddesinin (c) Bendinin Değiştirilmesi ve (d) Bendinin Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/614) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.2.1993) 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, özel nitelikteki kreşlere yapılan zamlara 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/600) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1993) 
2. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü Bölge 

Müdürlüğünde eski geçici işçilerin çıkarılarak yerine partili kişilerin alındığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/601) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.2.1993) 

3. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istanbul'un çevresel sorunlarına ilişkin 
Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/602) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.İ992) 
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4. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, emniyet personeline özel hizmet tazmi
natı ödenmesine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/603) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 3.2.1992) 

5. — tstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Van TEK ve PTT müdürlerinin parti
zanca işçi alımları yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/604) (Başkan
lığa geliş tarihi: 3.2.1993) 

Yazılı Soru önergeleri V 
1. — tstanbul Milletvekili Melike Tugay Haşefe'nin, okul yöneticilerinin öğrencilerden çe

şitli vesilelerle para topladığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/830) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.1993) 

2. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, özel radyo yayınlarının yasaklanmasına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/831) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.1993) ' 

3. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, bir özel televizyon kuruluşu tarafından yapılan 
"İnsanlığa Davet" yardım kampanyasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/832) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 3.2.1993) 

4. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, Devlet kuruluşlarında çalıştırılması gereken 
özürlü işçilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/833) (Başkanlığa geliş tarihi: 
3.2,1993) • 

9 . 2 . 1993 Sah 
Tasarılar 

1. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ile (1/504) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa Geliş ve Komisyona Havale Tarih
leri : 5.2.1993; 8.2.1993) 

,2. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/505) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.2.1993) 

3. — 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak
kında Kanun, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sa
yılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 1318 Sayılı Finansman Kanunu, 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar 
Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu, 3100 Sayılı Ka
nun, 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu, 3074 
Sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu ile 3418 Sayılı Kanun, 3238 Sayılı Kanun, 3289 Sayılı 
Kanun, 3505 Sayılı Kanun, 2380 Sayılı Kanun, 3332 Sayılı Kanun ve 3624 Sayılı Kanunda De
ğişiklikler Yapılması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Bir Sayılı Cetvele Yeni 
Kadrolar Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/506) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 9.2.1993) 

Teklifler 
1. — Malatya Milletvekili Mustafa Yılmaz ve 6 Arkadaşının, 12 Eylül 1980 Tarihinden sonra, 

Faaliyetten Alıkonulan, Kapatılan ve Münfesih Sayılan Meslekî Dernek ve Kuruluşların Yeni
den Açılmaları ile İlgili Yasa önerisi (2/615) (Anayasa ve İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa . 
geliş tarihi: 2.2.1993) ' . •' , 
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2. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün ve 17 Arkadaşının, Erzurum ilinde Büyükşehir 
Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/616) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi ı 2.2.1993) 

3. -—Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve 5 Arkadaşının, Kurumlar Vergisi, Gelir Ver
gisi, Devlet Memurları, Finansman, Gümrük, Devlet İhale, Dernekler, Katma Değer Vergisi 
Kanunları ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda ve Bazı Kanunlarla Ta
nınmış Olan Gümrük Muafiyetlerinin Kaldırılması Hakkındaki kanunda Bazı Değişiklikler 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/617), (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 3.2.1993) 

- 4. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 26 Arkadaşının, Erzincan, Gümüşhane ve Tun
celi İllerinde Vukubulan Deprem Afeti ile Şırnak ve Çukurca'da Meydana Gelen Hasar ve Tahri
bata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi (2/618) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.1993) 

5. — Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'ın Üç İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi 
(2/619) (İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) {Başkanlığa geliş tarihi: 4.2.1993)' 

6. — Bursa Milletvekili Cavit Çağlar'ın, Türk Asıllı Göçmen Vatandaşların Yurt Dışında 
Geçen Sürelerinin Borçlandırılmaları Hakkında Kanun Teklifi (2/620) (Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.2.1993) 

* • 

Rapor 

1. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 36 ncı Maddesinin A/11 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/276) (S. Sayı
sı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) (GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 
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Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Cengiz Üretmen (Manisa) 

— e - ~ — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 65 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Salonda bulunan sayın milletvekillerinin, mevcudiyetlerini, el işaretiyle ve yüksek sesle bil

dirmelerini rica ediyorum. 
(Gaziantep Milletvekili Bahattin Alagaöz'e kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündemin çok dolu olması dolayısıyla, gündem dışı söz veremediğim için, arkadaşları

mın anlayışla karşılayacaklarını ümit ederim. 
Gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1.— İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun ve

fatına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/816) 

BAŞKAN —- Gündemin "Sunuşlar" kısmında, istanbul Milletvekili Adnan Kahveci ve 
Bursa Milletvekili Sayın Mümin Gençoğlu'nun vefat ettiklerine dair, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna ^ 
istanbul Milletvekili Adnan Kahveci 5.2.1993 günü, Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu 

7.2.1993 günü vefat etmişlerdir. 
Merhumlara Tanrı'dan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. 

Aziz arkadaşlarımızın yüce hatıraları önünde, Genel Kurulu 1 dakikalık saygı duruşuna 
davet ediyorum. 

Yasin Hatiboğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı Vekili 

(Saygı duruşunda bulunuldu) ' • • " - . , -

BAŞKAN—Allah Rahmet eylesin, ruhları şad olsun. 
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2. — Kütahya Milletvekili M.Rauf Ertekin'in, (6/251) esas numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına ilişkin önergesi (4/133) 

ı BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde yer alan (6/251) esas numaralı sözlü soru önergemi geri alıyorum. 

' Gereğini saygılarla arz ederim. 
Rauf Ertekin 

Kütahya 
BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
3. — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gidecek olan TBMM Başkanının başkanlığındaki 

Parlamento heyetinde yer alacak milletvekiline ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/815) 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanının vâki davetine, Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk'un Başkanlığında bir Parlamento 
Heyetiyle icabet edilmesi, Genel Kurulun 12.1.1993 tarihli 53 üncü Birleşiminde kararlaştırılmıştır. 

Daha önce Refah Partisi Grubunu temsilen ismi bildirilen Nevşehir Milletvekili Mehmet 
Elkatmış, mazeretine binaen geziye iştirak edemeyeceğinden, yerine, Bitlis Milletvekili Zeki Er-
gezen'in katılacağı, amlan Grup Başkanlığınca bildirilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 Sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi gereğince, Genel Kurulun bilgilerine sunulun 

\asin Hatiboğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı. Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Türkiye Büyük Mil/et Meclisinde, Türkiye-Gürcistan Parlamentolararası Dostluk Gru
bunun kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/814) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, oy
larınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 19 Kasım 1992 tarih ve 37 sayılı karan 

ile, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Gürcistan ile bir Dostluk Grubunun kurulması yararlı 
görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca, karşılıklılık esasına dayanan Türkiye-Gürcistan Parlamen
tolararası Dostluk Grubunun kurulması, Genel Kurulun tasvibine sunulur. 

Yasin Hatiboğlu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

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

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V. — SEÇİMLER 

A) KOMİSYÇNLARA ÜYE SEÇİMİ 
* 

1. •— (10/21, 10/47) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye. seçimi 

BAŞKAN — Yurt dışında çalışan işçilerimizin sorunlarını araştırmak ve gerekli önlemleri 
almak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna, siyasî parti gruplarınca gösterilen 
aday listesini okutup; oylarınıza sunacağım. 

Yurt Dışında Çalışan İşçilerimizin ve Yurttaşlarımızın Karşılaştıkları İdarî, Malî, Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel Sorunlarını Tespit Etmek ve Gerekli önlemleri Almak Amacıyla Kurulan 

Meclis Araştırması Komisyonu Aday Listesi (10/21, 47) 
(12) 

Adı ve Soyadı 

Baki Durmaz 
İsmet Attila 
Mustafa Çiloğlu 
Ahmet Şeref Erdem 
İbrahim Yaşar Dedelek 
Abdurrahman Ünlü 

Mehmet Sağdıç 
Ateş Amiklioğlu 
Salih Ergün 

Timurçin Savaş 

Kâzım Ataoğlu 

Seçim Çevresi 

DYP (6) 

Afyon 
Afyon 
Burdur -
Burdur 
Eskişehir 
Kırıkkale 

ANAP (3) 

Ankara 
Çorum 
İstanbul 

SHP (1) 

Adana , 

RP (D 

Bingöl 

CHP(l) 

Fuat Çay Hatay 
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BAŞKAN — Listeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Araştırma Komisyonunun, 10 Şubat 1993 Çarşamba günü saat 14.00'te, İkinci Giriş Kapı
sı Genel Evrak Bürosu karşısındaki 477 numaralı Araştırma Komisyonları Salonunda toplana
rak, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 

2 -— (10/77,10/78,10/82,10/84) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 

BAŞKAN — Çernobil faciasını araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komis
yonuna, siyasî parti gruplarınca gösterilen aday listesini okutup; oylarınıza sunacağım. 

Çernobil faciasının Türkiye'deki Etkilerini Araştırmak, Faciayla İlgili Gerçekleri ve Sorumlularını 
Ortaya Çıkarmak, Zararların Tespiti ve Giderilmesi İçin Alınacak önlemleri Belirlemek 

Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Aday Listesi (10/77, 78, 82, 84) 

(12) 

Adı ve Soyadı 

Evren Bulut 
Ergun özdemir 
Erte kin Durutürk 
Refaiddin Şahin 
Fethiye özver 

Halil İbrahim özsoy 
Bülent Akarcalı 
Mustafa Parlak 

Fahri Gündüz 

Mustafa Ünaldı 

Algan Hacaloğlu 

Seçim Çevresi 

DYP (6) 
Edirne 
Giresun 
İsparta 
Ordu 
Tekirdağ 

ANAP (3) 

Afyon 
İstanbul 
Rize 

SHP (1) 

Uşak 

KP (1) 

Konya 

CHP(l) 

İstanbul 

BAŞKAN — Listeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. , 

Çernobil faciasıyla ilgili Meclis Araştırması Komisyonuna seçilmiş bulunan sayın üyele
rin, 10 Şubat 1993 Çarşamba günü saat 14,30'da, İkinci Giriş Kapısı Genel Evrak Bürosu kar
şısındaki 477 numaralı Araştırma Komisyonları Salonunda toplanarak, başkan, başkanvekili, 
sözcü ve kâtip seçimini yapmalarını rica ediyorum. 
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RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Sayın Başkan, Sayın Ergun Özdemir ile ilgili ola
rak Grubumuzun bir müracaatı vardı, Anayasanın 84 üncü maddesi kapsamına girip girmedi
ği konusunda. 

Şimdi, kendisi Doğru Yol Partisi Grubundan aday olarak gösterilmiştir. Zapta geçmesi 
bakımından durumu arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu konu daha Divanda konuşulmuş değil. Başkanlık Divanında 
konu görüşülecek ve ona göre bir karar alınacaktır zannediyorum. Ben, bana takdim edilen 
listeyi sizlere sunmuş bulunuyorum... 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler" kıs
mına geçiyoruz. • 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Zonguldak Milletvekili Güneş Miiftüoğlu, 

Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Kütahya Milletvekili Mustqfa Kalemli, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grup Başkanvekili ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Refah Partisi 
Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Baş
kanvekili ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın ülkemizin çeşitli yörelerinde işlenmiş faili 
meçhul siyasal cinayetler konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/90) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 2.2.1993 tarihli 62 nci Birleşiminde alınan karar gereğince, 
77 nci sıradaki, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili ve tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Refah Parti
si Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Başkanvekili ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın ülkemizin çeşitli yörelerinde işlenmiş 
faili meçhul siyasal cinayetler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önergelerinin öngörüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. ; 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 
Faili meçhul siyasal cinayetler, ülkemiz gündeminde uzunca bir süredir yer almaktadır. 

Bu cinayetlerin bir kesimi, en son gazeteci-yazar ve araştırmacı Uğur Mumcu'nun öldürme ola
yında olduğu gibi, toplumu çok derinden sarsmıştır. 

Siyasal nitelikli cinayetlerin önemlice bir kesiminin suçlularının bulunamamış ve cezalan
dırılamamış olması, bir yandan bu cinayetleri yüreklendirici bir ortam yaratırken, diğer yan
dan da devlete olan güveni ciddî bir biçimde sarsmaktadır. 

Siyasal nitelikli cinayetlerin faillerinin meçhul kalması, ayrıca, bu cinayetlerin kimler ta
rafından işlenmiş olabileceği yolunda çeşitli tahmin, spekülasyon ve suçlamalara da neden ol
maktadır. Bazen bu suçlamalar çeşitli siyasal odaklarca amaçlı olarak da yapılmaktadır. Bu
nun sonucunda çeşitli siyasal görüşler hatta çeşitli yabancı ülkeler zan altında kalmaktadırlar. 
Tahmin, spekülasyon ve suçlamalar bazen öyle boyutlara ulaşmaktadır ki, bunun sonucunda 
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suçlamaları yönelten ve suçlama altında kalan siyasal görüşleri benimseyen kitleler arasında 
kırgınlıklar, güvensizlikler ve zaman zaman da kutuplaşmalar doğmaktadır. Tüm bunlar top
lumun iç bütünlüğünü, iç banşını ağır bir biçimde sarsmakta ve devlet-toplum ilişkisini ciddî 
bir biçimde zedelemektedir. ' 

Faili meçhul kalmış cinayetler genelde olağanüstü bir profesyonellikle işlenmiş cinayetler
dir. Görünen odur ki, ülkemizin çeşitli yörelerinde işlenmiş bu cinayetlerin arkasında, iyi eği
tilmiş, disiplinli ve güçlü odaklarca desteklenen örgütler ve örgütlenmeler vardır. Bu cinayetle
rin her birinin gözdağı vermek, intikam almak gibi kendine özgü ayrı ayrı amaçları olsa da, 
hepsinin gene de bir ortak amacı vardır. O da demokratik rejimi güçsüz kılmak, yeni demok
ratik açılımları önlemek, toplumun demokratik rejime olan güvenini sarsmak ve rejimi baskı
cı, yasakçı ve kapalı yöntemlere itmektir. Bununla Türkiye'nin iç ve dış dengelerinin ve istikra
rının bozulacağı umulmaktadır. 

Görünen odur ki, faili meçhul cinayetler bazı odaklarca bir siyasal mücadele yöntemi ola
rak kurumlaştırılmak istenmektedir. Bunlar, demokrasi dışı yollardan iktidar mücadelesi ya
pan iç odaklar olabileceği gibi, ülkemizin istikrar içinde gelişip güçlenmesini istemeyen dış odak
lar da olabilir. Bunların birbirleriyle ilişkili olması ve birbirlerine destek vermesi de büyük bir 
olasılıktır. 

Toplumu derinden sarsan siyasal cinayetlerin büyük bir çoğunluğunun faillerinin meçhul 
kalmış olmasının birçok nedeni olabilir, örneğin, güvenlik güçleri için çeşitli yetmezlikler söz 
konusu olabilir; ama, asıl neden, büyük bir olasılıkla, bu cinayetlerin ardında son derece kar
maşık bir siyasal örgünün var olmasıdır. Bu cinayetler, basit birer öldürme olayı değildir. Bun
ların arkasında, birbiriyle iç içe girmiş çok çeşitli siyasal motifler, ilişkiler ve örgütlenmeler 
bulunmaktadır. 

Bu kadar yoğun ve karmaşık siyasal motif, ilişki ve örgütlenmenin rol oynadığı bir cinayet 
türü, ancak TBMM Araştırma Komisyonu gibi bir siyasal heyetin geliştireceği çeşitli siyasal 
önlemlerle Türkiye siyasal yaşamından silinebilir. Bu sorun, yasal demokratik yollardan faali
yet gösteren tüm siyasal partilerin ortak sorunudur. Rejime ve siyasete zorun, tahditin, kaba 
kuvvetin, silahın ve cinayetin bulaştırılmak istenmesi, nihai tahlilde, demokratik, yasal ve açık 
siyasetin kurumları olan tüm siyasal partilere yönelik bir tehdit ve saldırıdır. Bu nedenle, biz 
aşağıda imzaları bulunan siyasî parti temsilcileri, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca "faili meçhul cinayetler" konusunda bir Meclis araştırması talep et
mekteyiz. 

Saygılarımızla. 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sıra
sıyla Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göstere
ceği bir diğer imza sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, alınan karar gereğince, Hükümet ve gruplar için 30'ar dakika, önerge
deki imza sahibi için de 10 dakikadır. Zamana riayet edilmesini, bilhassa, sayın hatiplerden 
istirham ediyorum. 

tik söz, Hükümet adına İçişleri Bakanı Sayın ismet Sezgin'in. 
Buyurun Sayın Sezgin. (DYP sıralarından alkışlar) 
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İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
aziz arkadaşlarım; faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak Başkanlık Makamına sunulan Meclis 
araştırması önergesi üzerine, yüksek huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. Sözlerime başla
madan önce, Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bazı iç ve dış şer odaklarınca tezgâhlanan ve ülkemiz gündeminin 
ilk sıralarını işgal eden anarşi ve teröre karşı Hükümetimizin ortaya koyduğu mücadeleye ve 
kararlı tutuma destek olacağına inandığımız bu Meclis araştırması önergesi nedeniyle, önce 
şükranlarımı sunuyorum. Çünkü, bu önerge dahi, Yüce Meclisimizin, anarşi ve terör konu
sunda ortaya koyduğu ulusal mutabakat anlayışının ve siz sayın milletvekilleri, değerli arka
daşlarımın olaya karşı duyarlılığının açık bir göstergesidir. 

Hükümet olarak, önceden de olduğu gibi, bu çatı altında ortaya konulacak görüş, düşün
ce ve önerilerden yararlanmaya çalışacağımızı belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 20 Kasım 1991 tarihinden bu yana, demokratik kuralların işlerliğini 
ve hukuk devletini, ülkemizin her köşesinde tesis etmiş olmamıza karşın, anarşi ve terörle mü
cadelemizde, zaman zaman bizi ve toplumu bunaltan olaylar olabilmiştir; Çetin Emeç, Bahri
ye Üçok, Muammer Aksoy, ibran Dursun cinayetleri ve en son, değerli yazar Uğur Mumçu'-
nun, arabasının altına bomba konulması sonucunda hayatını yitirmesi ve işadamı Jak Kamhi'-
nin arabasının kurşunlanması gibi... 

Bütün bu ve benzeri olaylar, bizi yürekten yaralamıştır; ancak, bu olayların oluşunu da 
fazlaca yadırgamamak gerekmektedir. Çünkü, artık, herkes tarafından, amacı, bağlantıları ve 
boyutu bilinen, korku, dehşet ve propagandayla beslenen terör, Hükümetimizin kararlı ve bi
linçli yaklaşımı ve başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere tüm ulusumuzun vatanse
ver ve sağduyulu tutumu sonucu kaybettiği küçük halk desteğini de yeniden kazanmak, gün
demdeki yerini sürdürmek, etkinliğini yaygınlaştırmak için bu tür propaganda ağırlıklı eylem
lere başvurabilecektir. 

Bu, uluslararası terörün her zaman uyguladığı bir yöntemdir. Bu nedenledir ki, terörist 
örgütlerin, masum vatandaşlara yönelik katliamlar, güvenlik güçlerine yönelik pusu ve suikastlar, 
toplumda tanınan ve sevilen kişilere yönelik saldırılar, yabancılara yönelik saldırılar, ekono
mik tesislere sabotajlar ve yol kesme olayları gibi eylemlere yönelebilecekleri değerlendirilmek
tedir. örgüt evlerinde ele geçirilen malzeme ve dokümanların yapıları da, bu değerlendirmele
rimizin doğruluğunu kanıtlayacak niteliktedir. 

Şurası açıkça bilinmelidir: Güvenlik güçlerimizin terörle mücadelede ortaya koydukları ka
rarlılık, ortaya çıkan yeni koşul ve durumlar da dikkate alınarak sürdürülecektir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi de, önergenin konusunu oluşturan faili meçhul cinayetlere de
ğinmek istiyorum. 

Konuyu irdelerken, olağanüstü hal bölgesindeki olaylarla, büyük şehirlerimizde meydana 
gelen olayları ayrı ayrı ele almak gerekir. 

özellikle büyük kentlerde, Dev - Yol, Dev - Sol ve son günlerde varlıkları açığa çıkarılan 
radikal dinci örgütler, önemli ölçüde güç kaybına uğratılmışlardır. Türk Polisi, çok büyük bir 
özveriyle bu örgütlerin üzerine gitmiştir ve gitmeye de devam etmektedir. 

Nitekim, 500 üncü Yıl Vakfı Başkanı ye işadamı Jak Kamhi'ye yapılan örgütlü suikast gi
rişimi sanıkları, olaydan dört gün geçmeden yakalanmışlardır. 

— 122 —' 



T.B.M.M. B : 65 9.1 .1993 0 : 1 

Hükümet olarak, Mumcu cinayetinin çözümünde de, kendimizi -daha evvel de arz ettiğim 
gibi- sınavda görüyoruz. Güvenlik güçlerimiz bunu bir onur sorunu yapmıştır. Bjı yolda bazı 
bağlantılar da saptanmış durumdadır. Faillerin en kısa sürede ortaya çıkarılacağına inan
maktayım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; burada, bir yanlış anlaşılmaya da açıklık getirmeye 
çalışacağım. Bilindiği üzere, gerek Sayın Başbakanımız gerekse bendeniz, çeşitli vesilelerle, de
ğişik tarihlerde, İstanbul, Ankara, tzmir gibi büyük şehirlerde, Çetin Emeç, Bahriye Üçok, Mu
ammer Aksoy ve Turan Dursun cinayetlerinin dışında faili meçhul siyasî amaçlı cinayet kalma
dığını belirttik. Böyle olmasına karşın, bazı çevreler, olağanüstü hal bölgesinde işlenen cina
yetleri ortaya koyarak, sayı fazla iken eksik bildirdiğimiz gibi bir suçlamayı bize yöneltebil-
mektedirler. 

Bu durum, söylediğimiz hususların çarpıtılması değilse, mutlaka bir yanlış anlaşılmanın 
sonucudur. Bunu, burada bir kez daha yineliyorum. Ayrıca, sözü edilen 4 ayrı faili meçhul 
cinayetten 2'sinin daha, bu geçen süre içinde faillerinin belirlendiğini de kamuoyuna duyurdum. 

Değerli arkadaşlarım, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleri ve koordinasyonlu çalışma
ları, tarafınızdan da izlenmekte ve bilinmektedir. Nitekim, bu çalışmalar sırasında, hücre evle
rine yapılan operasyonlarda, bugüne kadar tam anlamıyla ismi duyulmamış radikal dinci, ille
gal bir grup daha ortaya çıkarılmıştır. 

Aslında, 1990 yılından itibaren, ülkemizde, radikal İslamcı gruplann terör hareketleri gö
rülmekte idi. Bu grupların işledikleri cinayetler hakkında, zaman zaman, bazı maksatlı çevre
lerce, devlet aleyhine bazı menfî propagandalar yapılmış, güvenlik güçlerimiz ve dolayısıyla 
-çeşitli suçlamalarla- devletimiz yıpratılmak istenmiştir. Ancak, güvenlik güçlerimiz, suç nite
liği taşıyan fiilin, faili kim olursa olsun, hangi gruba mensup olursa olsun, bunların yakalan
maları ve adalet önüne çıkarılmaları konusunda hiçbir zaman tereddüt göstermemiş, azim ve 
kararlılığını bozmamıştır. 

İstanbul'da, güvenlik güçlerimizce, uzun bir süreden beri, faili meçhul cinayetlerin aydın
latılmasına yönelik olarak sürdürülen çalışmalar, 21 Ocak 1993 günü operasyon aşamasına gel
miştir. İlk etapta yakalanan sanıkların ifadeleriyle, eldeki mevcut bilgilerin birlikte değerlendi
rilmesi sonucu; kendilerini, "Islamî Hareket" diye nitelendiren bir örgüte mensup 19 kişi ya
kalanmıştır. 

örgütün mevcudiyeti ilk defa bu operasyonla ortaya konulmuş olup, amaçlarının, ülke
mizdeki anayasal, demokratik, laik düzeni silah zoruyla yıkarak, yerine, dinî inanç ve esaslara 
dayalı şer'i bir düzen tesis etmek olduğu ve bu amaçla teröre yöneldikleri anlaşılmıştır. 

"Islamî Hareket" adlı yasa dışı terör örgütü hakkında yürütülen soruşturma sırasında 
yapılan analizlere göre, örgütün dört aşamalı bir strateji benimsediği ve bu aşamaların; olu
şum aşaması, siyasî aşama, askerî aşama ve ihtilal, yani tslamî devrim aşaması şeklinde oldu
ğu; 1986 yılında Batman'da kurulan illegal yapılanmanın şu anda henüz oluşum aşamasında 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

tslamî Hareket örgütünün ana yapılanmasının; şûra," yasama ve icra gibi organlardan oluş
tuğu; 25 örgüt mensubundan oluşan şûranın, örgütün ana stratejisini belirleyen üst karar orga
nı olduğu; örgütsel kuralların yasama organınca, silahlı eylemlerin de icra organı tarafından 
gerçekleştirildiği saptanmıştır. 

— 123 — 



T.B.M.M. B:6S 9 . 2 . 1 9 9 3 0 : 1 

Yakalanan örgüt mensuplarının alınan ifadelerinden; iran'da, Tahran ile Kum Kenti ara
sında bir yerde, iki ila dört aylık sürelerle askerî ve teorik eğitim gördükleri; bu eğitimlerde, 
özellikle suikast gerçekleştirme hususuna ağırlık verildiği anlaşılmaktadır. Buna ilişkin detaylı 
bilgiler, 4 Şubat günü, İstanbul'da, tarafımdan kamuoyuna duyurulmuştur. 

tslamî Hareket örgütüne mensup militanların, belirledikleri hedeflere karşı suikast ger
çekleştirirken, önceden yoğun bir istihbarat çalışması yaptıkları, sahte kimlik ve pasaport taşı
dıkları, çalıntı ye sahte plakalı araba kullandıkları, polis üniforması kullandıkları, örgüt evle
ri, garaj ve depo kiraladıkları belirlenmiştir. \ ' 

Operasyonda, 2 adet law silahı, 1 adet RPG-7 roketatar, 4 adet kaleşnikof tüfek, 1 adet 
Rus yapısı dürbürilü suikast tüfeği, 9 adet çeşitli çap ve marka tabanca, 35 adet KGC - 4 patla
yıcı, 1 adet telsiz, 1 adet gaz maskesi, 3 adet kar başlığı, silâhlara ait çok miktarda şarjör ve 
mermilerle, sahte kimlik, sahte pasaport, sahte plakalar, çalıntı otolar ve polis üniformaları 
da ele geçirilmiştir. 

örgütün, 7 Mart 1990 tarihinde, İstanbul'da, gazeteci Çetin Emeç ve şoförü Sinan Er
can'ın öldürülmesi; 4 Eylül 1990 tarihinde, İstanbul'da, yazarfuran Dursun'un öldürülmesi; 
11 Aralık 1991 tarihinde, İstanbul'da, Sedat Simavi'nin mezarına patlayıcı madde atılması; 4 
Haziran 1992 tarihinde, İstanbul'da, İran rejimi muhalifi Ali Akbar Gorbani'nin kaçırılarak 
öldürülmesi; 4 Haziran 1992 tarihinde, İstanbul'da, iki otomobile patlayıcı madde konulması; 
İstanbul ve civar illerde çok sayıda otomobilin çalınarak, bir kısmının sahte belgelerle satılma
sı; muhtelif tarihlerde ve yerlerde, polis üniformasıyla, çeşitli gasp ve soygun olaylarını gerçek
leştirdikleri, sanıkların beyanları ve ele geçen suç delillerinden anlaşılmıştır. r 

Ayrıca, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu'ya karşı girişilen suikast olayla
rının eylem karakteri benzerliği dolayısıyla; adı geçen örgütle ilişkisi üzerindeki çalışmalar, An
kara ve İstanbul bağlantılı olarak sürdürülmekte, örgüte mensup oldukları belirlenen 21 kişi 
de aranmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın bu bölümünde de, Olağanüstü Hal Bölgesinde mey
dana gelen faili meçhul cinayetlere değinmek istiyorum. 

önce şunu belirtmem gerekir ki, değerli arkadaşlarım,büyük şehirlerimizdeki terörle gü
neydoğudaki terörün değişik yönleri vardır. Bunları birbirleriyle birleştirmek, zaman zaman 
mümkün olmakta, zaman zaman da mümkün olamamaktadır. 

Buna karşın, son İstanbul operasyonlarında yakalanan radikal dinci örgüt mensuplarının 
büyük çoğunluğunun Batman İli ile bağlantılı olmaları, bu bölgede bir süredir ortaya çıkan 
PKK-Hizbullah çatışmasının Hizbullah yönü bakımından karanlık olan birçok noktanın daha 
kısa sürede aydınlatılacağı ve bağlantıların daha net bir şekilde ortaya konulacağı yolundaki 
inancımızı güçlendirmektedir. 

Güvenlik güçlerimiz, bütün olanaklarını kullanarak olayların üzerine gitmekte ve halkı
mızın mutlu geleceğine kasteden örgütlerin çökertilmesi için var gücüyle çalışmaktadır. 

Böyle olmakla beraber, büyük şehirler dışında ve özellikle güneydoğuda, Batman ve Di
yarbakır merkezlerinde meydana gelen faili meçhul cinayetlerin bir bölümünün aydınlatılma
sında arzu ettiğimiz düzeyde başarı sağlanamamıştır. i 

Bizim, Hükümet olarak, Yüce Heyetinizin huzurunda, başarıları dile getirmemiz kadar 
başarısız gibi görünen hususları da belirtmemizi ve "neden - sonuç" ilişkilerini takdirlerinize 
sunmamızı doğru ve demokratik bir yaklaşım olarak görüyorum. Ancak, değerli arkadaşlarım, 
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güneydoğuda meydana gelen faili meçhul cinayetler, bazen örgütsel iç hesaplaşmalara ve ba
zen de PKK ve karşıtı Örgütler çatışmasına dayalı olarak ortaya çıkmakta, bu cinayetler tama
men profesyonel yöntemlere göre işlenmektedir. 

tşin en önemli olan yanı ise şudur:; Yanında oğlu öldürülen baba, kardeşi öldürülen ağa
bey dahi, oğlunu, kardeşini öldüren kişilerin belirlenmesine katkı sağlayacak bilgileri güvenlik 
güçlerine vermemekte, devlet, tanık bulmakta zorlanmaktadır. Bunun dışında, olayların gör
gü tanıkları da tanık olmaktan kaçınmaktadır. Bu da, bilindiği gibi, güvenlik güçlerimizin işi
ni zorlaştırmaktadır. 

Bu vesileyle, herkesi, her konuda olduğu gibi, bu cinayetlerin aydınlanması hususunda da, 
güvenlik güçlerine yardımcı olmaya, bilgi ve eğer varsa belge vermeye, tanıklık yapmaya çağırı
yorum. Bu, aynı zamanda yurttaş olmamn,insan olmanın da bir gereğidir ve bir vatandaşlık 
borcudur. Çünkü, bu vatan hepimizindir. Vatanımızın bölünüp parçalanmasından, kavgadan, 
kargaşadan, anarşi ve terörden, bu ülkede yaşayan hiç kimsenin bir çıkan olamaz, olmamıştır 
ye olmayacaktır değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, terör örgütleri, devleti zan altında bırakacak şekilde davranışlar ve 
amaçlı gayretler sergileyegelmektedir. Son operasyonlarda, hücre evlerinde bulunan polis elbi
seleri ile PKK teröristlerinden ele geçen askerî üniformalar, teröristlerin, bunlann kullanılması 
yoluyla, hem eylemi kolaylaştırmak ve hem de devlet güçlerini zan altında bırakmak amacına 
yönelik oldukları apaçıktır. 

Bazı çevrelerin, bilerek ya da bilmeyerek bu amaca hizmet edecek beyanlarda bulunmala
rı, teröristlere hizmet etmenin dışında hiçbir tutarlılığı ve yararı olmayan davranışlardır. 

Sözünü ettiğim husus, sık sık dile getirilen kontrgerilla iddialarıdır; ancak, güneydoğuda, 
faili meçhul olup da, daha sonra aydınlatılan cinayetlerin faillerinin ya PKK'lı ya da Hizbul-
lahlı oluşları, kontrgerilla savının, ne derece, dayanaktan yoksun olduğunun, en açık bir gös
tergesidir. Aşağıda vereceğim rakamlardan da, bunu görmek mümkündür. 

Değerli milletvekilleri, aziz arkadaşlarım; 1992 yılı içinde, Olağanüstü Hal Bölgesinde, 13 
ilde, 534 öldürme, 347 yaralama olmak üzere, toplam 881 faili meçhul olay meydana gelmiştir. 

Eldeki bilgi ve belgelerden, bu olaylardan, 342 öldürme, 257 yaralama olayının PKK terör 
örgütünce; kalan 192 öldürme ve 90 yaralama olayının ise radikal tslamcı grup Hizbullahça 
yapıldığı değerlendirilmektedir. 

Güvenlik güçlerimizin, yıl içinde yaptıktan çalışmalar sonucunda, PKK mensuplarınca 
yapılan 99 öldürme ve 45 yaralama olayıyla, HizbuUah tarafından yapılan 29 öldürme ve 6 
yaralama olayının failleri, ölü veya sağ olarak ele geçirilerek, bu faili meçhul olaylar aydınlatıl
mıştır. 1993 yılı ocak ayı içerisinde ise, güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucunda, faili 
meçhul olaylardan 28 öldürme, 13 yaralama olayının daha failleri ortaya çıkanlmıştır. 

Güvenlik güçlerimiz, eldeki verileri değerlendirerek, diğer olayları da aydınlatmanın gay
ret ve çabası içerisindedir; bunda da, mutlaka başarılı olunacaktır. 

Sayın milletvekilleri, sevgili arkadaşlarım; Ermeni Asala örgütüyle işbirliği içinde olduğu, 
silah ve uyuşturucu kaçakçılığından beslendiği, kalkınma yolunda olan ve dinamik bir görü
nüm arz eden ülkemizin parlak geleceğinden kuşku duyan iç ve dış mihraklarca desteklendiği 
bilinen PKK bölücü örgütüne ve tslamın yüce adını, pervasızca, cinayetlerinde kullanacak ka
dar tslamdan uzak bazı kendini bilmez kişilerin, Atatürk Türkiyesinden, dinî esaslara 
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dayalı bir devlet kurma hayallerine dayalı örgütlerine gereken ders mutlaka verilecek, hak et
tikleri şamar indirilecektir ve indirilmektedir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Türkiye, üniter bir devlettir. Atatürk ilkeleriyle devletin tekliğini, ulusun birliği ve ülkenin 
bütünlüğünü yıkmaya, kimsenin, ama kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecektir! 

MAHMUT ALINAK (Sımak) — Siz varsınız ya!.. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Yumruk gibi kenetlenen ulusumu

zun engin sağduyusu, bu konuda izlemekten mutluluk duyduğumuz ulusal mutabakat ve Yüce 
Meclisimizin yapıcı desteği, en büyük güvencemizdir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aziz arkadaşlarım; terörizmin ve bundan kaynakla
nan faili meçhul cinayetlerin değerlendirilmesine yönelik olarak ve ayrıntıya girmeden görüş
lerimizi açıklamaya gayret ettim. Sorun, partiler üstü bir devlet sorunudur ve açıklık politika
sını temel ilke kabul eden Hükümetimizin, yıllardan beri ülkemize musallat olan bölücü, yıkıcı 
ve çağdışı terörist faaliyetlerin ve buna bağlı gelişmelerin Yüce Meclisimizde görüşülmesine 
karşı olması düşünülemez. 

Bu görüş çerçevesinde, ulusal mutabakata en çok ihtiyaç duyulan bu konuda. Meclis araş
tırması açılmasına, Hükümet olarak olumlu bakmaktayız. 

Yüce Meclisimizin takdirine arz ediyorum. 
Terör olayları sırasında şehit olan güvenlik gücü mensuplarına ve yaşamlarım kaybeden 

vatandaşlarımıza Yüce Tanrı'dan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor ve Yüce Heyetinizi en 
içten saygılarımla selamlıyorum. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından atlaslar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gruplar adına ilk söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın trfan Gürpınar'ın. 
Buyurun Sayın Gürpınar. 

CHP GRUBU ADINA İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli)'— Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Meclisimizde grubu bulunan beş siyasî partinin grup başkanvekillerinin müşterek im
zasıyla verilen, faili meçhul cinayetleri araştırma amacını taşıyan araştırma önergesiyle ilgili 
olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım. Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

öncelikle, bir müddet önce geçirdikleri trafik kazaları sebebiyle aramızdan ayrılan değer
li arkadaşlarımız, İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci ve Eşine ve Bursa Milletvekilimiz 
Sayın Mümin Gençoğlu'na Tanrı'dan rahmet, ailelerine ve Yüce Meclise başsağlığı diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, bu araştırma önergesi, değerli gazeteci-yazar, araş
tırmacı Uğur Mumcu'nun 24 Ocak günü bir suikaste kurban gitmesinden sonra verilmiştir. 

Uğur Mumcu'ya düzenlenen suikastten sonra.tüm yurtta ve dünyada meydana gelen bü
yük tepkinin sonucu, Türkiye, terör sorununu, katliamlar sorununu, faili meçhul cinayetler 
sorununu yoğun bir şekilde yaşamak, konuşmak ve çözüm aramak durumunda kaldı. 

Uğur Mumcu'nun öldürülmesi, bütün Türkiye'de yeni bir duyarlılığın ortaya çıkmasına 
vesile oldu. Cenaze töreni, yüzbinlerce insanın katıldığı, Türkiye'nin çok uzun bir süreden beri 
yaşamadığı, hiç kimsenin tanık olmadığı, görmediği, görkemli bir toplum tepkisine vesile oldu. 

Bunun yanında, Uğur Mumcu cinayetinin sonrasında, halkın, toplumun içine girdiği si
yasal bilinç düzeyi, siyasal duyarlılık düzeyi, hepimiz için umut verici, sevindirici gözlemlere 
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sebep oldu. Demokratik, laik, çağdaş bir toplum düzenine destek verme kararlılığı içindeki 
büyük binicimin bir kez daha ortaya çıktığına, hepimiz sevinç içinde tanık olduk. 

Manzara, Türkiye'nin aydınlık geleceği açısından güven vericiydi. Türkiye'nin demokra
tik geleceği açısından güven vericiydi. Geride bıraktığımız günlerde hepimiz bu duyguları doya 
doya yaşadık. 

Türkiye, Uğur Mumcu'ya yakışan bir biçimde, onun değerine uygun bir biçimde, bütün 
toplum kesimleriyle, bütün yurttaş kesimleriyle ortaya koymak istediği temeldüşünceyi çok 
etkili bir biçimde belirledi, yansıttı, ortaya koydu. 

Uğur Mumcu'nun haince katledilmiş olması, böyle bir katliamı planlayanların öngöre
meyeceği kadar büyük bir uyanışa, bir derlenişe, bir büyük toparlanmanın kendisini sergile
mesine vesile oldu. Atatürkçüler, ilericiler, laik olanlar, aydınlar, halkçılar, soyguna, suiistima
le karşı olanlar, vatanın ve milletin bütünlüğünü savunanlar tekrar kıpırdadılar, yeniden doğ
dular, görevlerini hatırladılar, tüm Türkiye tek bir ses, tek bir vücut oldu, birleşti, bütünleşti. 

Değerli milletvekilleri, ne mutlu ki, bu tablo, ortaya çıkabilecek bazı sakıncalara fırsat 
bırakmadan gerçekleştirildi. Genellikle böylesine olaylar, toplumu bölen, parçalayan, kamp-
loştıran, düşmanlık tohumlarını kökleştiren, toplum kesimlerinin birbirine daha kuşkuyla yak
laşmasına, belli kesimlerin diğerlerini suçlamasına yol açan gelişmelerle birlikte ortaya çıkar. 
Zaten, böyle gelişmeler dolayısıyla böyle olaylar planlanır, gerçekleştirilir; ama hepimiz mem
nuniyetle gördük ki, Türkiye'de böyle bir gelişme kesinlikle ortaya çıkmadı; tam tersine, Türk
iye'de çok yaygın bir dayanışma, bir bütünleşme, umut ve güvenin, yarına dönük bir iyimserli
ğin ortaya koyduğu güzel bir tablo ortaya çıktı. 

Toplum olarak provokasyonlara düşmedik, büyük yanılgılara düşmedik, kamplaşmalara, 
bölünmelere yönelmedik; tam tersine, kaynaştık, dayanışmamızı geliştirdik, bütünleştirdik, güç
lendik, böyle bir manzarayı sergileyebildik. . * 

Bunu, ülkem adına, gerçekten önemli bir olay olarak görüyorum. Bu tablo, Uğur Mum
cu'nun önemini bir kez daha vurguluyor. Bu tablo, Türkiye'nin ulaştığı siyasal düzeyi, siyasal 
anlayış düzeyini vurgulaması bakımından, üzerinde durulması gereken memnuniyet verici bir 
konudur, memnuniyet verici bir tablodur. 

Değerli milletvekilleri, biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, terörün, faili meçhul cinayet
lerin ye özellikle Uğur Mumcu cinayetinin Parlamento tarafından ele alınması gereğini, ilk gün
den itibaren söyledik. Bir araştırma komisyonu kurulması talebimize, diğer partiler de iştirak 
ettiler; ama burada bir kaygımızı belirtmek isterim : 

Araştırma önergesinin konusu, faili meçhul cinayetler gibi, çok geniş kapsamlı, çok uzun 
süreli çalışmayı gerektiren bir konu olduğu ve bu konunun/terör sorununun teorik incelenme
sine dönük bir araştırma haline dönüştürülmesi tehlikesini taşıyan ve maksadı karşılamaktan 
uzak olabilecek bir konuma geleceği kaygısını taşıyoruz. Faili meçhul cinayetler, toplumu nasıl 
derinden etkiliyor ise, Uğur Mumcu cinayeti de aynı şekilde etkilemiştir. 

Şimdi, ortada somut bir olay, Uğur Mumcu cinayeti var. Bu, Türkiye'deki terör olayının 
bütün yönleriyle ele alınmasına elverişli bir kimliği yansıtmaktadır. Uğur Mumcu cinayetinin, 
bu sebeple, bu konunun yaygınlaştırılmak suretiyle etkisizleştirilmesi ve sonuçsuz kalmaması
nı temin etmek zorundayız. Parlamentonundu araştırma Önergesini, bu amaca yönelik olarak 
değerlendireceğine olan inancımı tekrar ediyorum. 
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Değerli milletvekilleri, araştırma önergesinin konusu, faili meçhul cinayetler, daha doğru
su faili bulunamayan cinayetlerdir. Çünkü, cinayetlerin bir veya birden çok faili vardır; ama 
bir türlü bulunamamaktadır. Bu cinayetlerin sayısı, Sayın Başbakanımızın dediği gibi sadece 
4 tane midir; yani faili bulunamayan cinayetler sadece Mumammer Aksoy, Çetin Emeç, Bahri
ye Üçok, gazeteci Turan Dursun cinayetleri midir?!. 

Bugün tozlu raflara terk edilen, üzerinde "faili meçhul" yazılı bir dosya, hepimizin ma
nevî borcunun bulunduğu, geçen dönem İzmir Milletvekilimiz Sayın Erol Güngör'ün oğlu Mus
tafa Güngör'ün dosyası, bu araştırma önergesinin konusu olmayacak mıdır?!. Bu dosya, Baş
bakanımızın rakamları arasında yer almayacak kadar önemsiz bir dosya mıdır?!. Ankara'nın 
göbeğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarında, bir bayram sabahı boynu bıçakla ke
silerek ve kurşunlanarak öldürülen 20 yaşındaki genç Mustafa Güngör cinayeti., üzerine "faili 
meçhul" ifadesi yazılacak kadar önemsiz midir?!. 

Başbakanın, Başbakan Yardımcısı Sayın Erdal İnönü'nün ve Sayın İçişleri Bakanının söy
leyeceği bir şeyler olmalı, bu cinayetle ilgili. En âzından, gelip, bu kürsüden, "bu cinayetin 
faillerini bulamadık, yakalamayı beceremedik" demeyecekler mi, dememeleri mi lazım?!. 

Değerli arkadaşlarım, biz bugün, yine bunun yanında, Türkiye'nin doğu ve güneydoğu
sunda son bir yıl içinde -bir yılı biraz geçer bir süre içinde- meydana gelen, toplam sayısı -
Sayın Bakanımızın verdiği veyahut da topladığımız bilgilere göre birbirine yakın nitelikte- 600'ü 
bulan cinayetleri, bu araştırma önergesinin kapsamında görüşmeyecek miyiz?!. 

Bu bölgelerde meydana gelen, ortak özellik taşıyan ve faili bulunamayan cinayetler, çok 
ciddî değerlendirilmeli, boyutları çok iyi saptanmalı, gerçeği ortaya çıkaracak boyutta değer
lendirme yapılmalıdır. ^ 

Güneydoğuya inceleme yapmak üzere giden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Sa-
yın Ertuğrul Günay başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi heyetiyle dün bölgeden yaptı
ğım telefon görüşmesinde, "bölgede durumun hiç de iç açıcı olmadığını" söylediler. 

Zaten bu durum bizce biliniyordu; ama heyetimiz bizzat gitti, gördü ve tespit etti. Heyeti
miz yarın gelecektir ve zannediyorum kamuoyuna gerekli bilgiyi verecektir. 

Silvan Belediye Başkanının verdiği bilgiye göre, güneydoğuda son bir yıl içinde sadece Sil
van'da 213 kişi -bunlardan 4'ü belediye meclisi üyesidir- Batman'da 160 kişi, Nusaybin'de 95 
kişi, Diyarbakır'da 61, Kızıltepe'de 26, İdil'de 15, Cizre'de 11, Gaziantep'te 6, Bingöl'de 5 ve 
diğer yerleşim merkezlerinde 32 olmak üzere, toplam 624 kişi, faili bulunamayan cinayetlere 
kurban gitmiştir. Sanki, bölgede, ilan edilmemiş bir savaş var; vatandaşın bu savaştan haberi 
yok; film seyreder gibi, birtakım insanların, yine birtakım insanları, güpegündüz, çarşıda, mey
danda,, kahvede kurşunladığını, öldürdüğünü görüyor. Yaşanan korku, insanları, şikâyet et
mekten uzaklaştırmış. 

Sayın Bakanın az önce belirttiği gibi, kardeşi, babası, ağabeysi yanında öldürülen insan
lar, şahitlik yapmıyorlar ve korkudan bildiklerini söylemiyorlar. 

SEDAT YURTDAŞ (Diyarbakır) — İktidar, halkı kaybetmiş, halkı!.. 
İRFAN GÜRPINAR (Devamla) — Bölgede, bir terör örgütünün başka bir terör örgütü 

vasıtasıyla yok edileceği politikası uygulanıyor izlenimi verilmiş. Güneydoğu Anadolu'da, PKK 
ile mücadelesinde yardımcı olması için Hizbullah'ın gelişmesi ve palazlanmasına devletçe göz 
yumulduğu kanısı yaygın. Hatta, Hizbullah militanlarının polis tarafından himaye edildiği 
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iddiası, yaygın bir şekilde ileriye sürülüyor. Buna inanmıyoruz, inanmak istemiyoruz; ama, ma
alesef, o bölgedeki yaygın kanı da bu. 

Değerli milletvekilleri, Hizbullah örgütü var mıdır, nasıl ve kimler tarafından kurulmuş
tur, amacı nedir? Bu sorulann, ciddî şekilde cevaplandırılması gerekir; ama, şu gerçektir ki, 
doğu ve güneydoğudaki birçok olayın arkasında bu örgütün ismi çıkmaktadır. 

Nitekim, 25.8.1992 tarihinde, Olağanüstü Hal Bölge Valisi, faili bulunamayan cinayetler 
konusunda yaptığı basın toplantısında, ilk defa, Salih Güneyli isimli militanın,Hizbullahçt ol
duğunu söyleyen bir kişinin açtığı ateş sonucu, Diyarbakır kent merkezinde öldürüldüğünü bil
diriyor. . 

Güneydoğuda olaylar devam ediyor ve faili bulunamayan birçok cinayetin arkasında Hiz
bullah örgütünün izlerine rastlanıyor. 

Değerli arkadaşlarım, elimde, 20 sayfayı geçen ve polis bültenine benzer bir şey var; bu 
cinayetler, orada, kısa kısa şöyle belirleniyor : 

"23.1.1992 tarihinde, Mardin İli Nusaybin İlçesinde, Abdurrahman Erzik, uğradığı silahlı 
saldırı sonucu hayatını kaybetti. 

24.1.1992 tarihinde, Bingöl İlinde, Ahmet Bayram, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı 
sonucu hayatını kaybetti. 

Yine 24.1.1992 tarihinde, Mardin İli Mazıdağı İlçesinde; Nizam Kişin, kimliği belirsiz ki
şilerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti." 

20 sayfaya yakın bu belgeden aynı anlamdaki cinayetlerin hepsini burada söylemek iste
miyorum. 

Nitekim, 5 Şubat 1993 günü, İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin'in yaptığı basın toplantı
sında da, Çetin Emeç, Turan Dursun ve Bahriye Üçok cinayetlerinin arkasında, ağırlıklı ola
rak, o bölge nüfusuna kayıtlı kişilerin olduğunu -Batman nüfusuna kayıtlı kişiler- açıklama
sından sonra, dikkatler tekrar Hizbullah'a dönüyor. .' . < 

• Değerli milletvekilleri, yine, Başbakan Süleyman Demirel, 1 Şubat 1993 tarihli gazetelere 
geçen demecinde, faili bulunamayan cinayetlerle ilgili olarak, "bu cinayetlerin gerisinde Hiz
bullah örgütü de olabilir, bunların hepsi birbirine bağlı çalışıyor" demektedir. 

İçişleri Bakanının ve diğer yetkililerin çeşitli/açıklamaları da bu yönde; yani, Türkiye'de 
faili bulunamayan birçok cinayet, kökü dışarıda olan ve özellikle bir komşu ülkenin destekle
diği veyahut en azından topraklarında barınmasına göz yumduğu terör örgütlerince işleniyor. 

Açıkça anlaşılıyor ki, bu komşu ülke, bu terör örgütlerini besliyor, himaye ediyor, destek
liyor. Bu konuyu Başbakan açıklıyor; Dışişleri Bakanı da, bu konudaki delilleri bahsi geçen 
komşu ülkenin Dışişleri Bakanına iletiyor, kamp adreslerini söylüyor ve telefon numaralarını 
veriyor. 

Değerli milletvekilleri, olayın bu boyutu bilindiğine ve en azından daha önceden istihba
rat örgütlerince bilinmesi gerektiğine göre, Hükümet bu konuda bugüne kadar ne tedbir almıştır? 

Bahsi geçen ülkenin çok sayıdaki vatandaşı, ülkemizde cirit atmaktadır. Sınırdaki giriş 
çıkışlar niye kontrol altına alınmamıştır? Ülkemize turist olarak veya diplomatik pasaportla 
giren bu insanların, süreleri dolduktan sonra ülkemizi terk edip etmedikleri takip edilmiş mi
dir? Bu ülkenin vatanadaşlarına vize uygulanması düşünülmüş müdür? 
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Devlet, bugüne kadar tüm bu konularda maalesef aciz kalmıştır. Hükümetin, edindiği bil
gileri komşu ülkeye aktarmak da diplomasinin nezaket kurallarına uyarak davranmasını anla-
yaşla karşılıyoruz; ama, nezaketin de bir sınırı vardır. Hele, karşı tarafta belirli unsurlar, bu 
nezaketli davranışı anlamamaya ve bildiklerini okumaya devam ediyorlarsa, onlara durumun 
ciddiyetini kendi anlayacakları dilde anlatmada sayısız fayda vardır. Hükümetten, bunu bir 
an önce yapmasını diliyor ve bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, araştırma önergesinin konusu, faili bulunamayan cinayetlerdir. Ko
nuşmamın başında da belirttiğim gibi, bu araştırma önergesi, Uğur Mumcu cinayetinden son
ra verilmiştir. Bu araştırma önergesinin Yüce Meclisçe kabul edileceğine inanıyorum. Zira, Par
lamentonun olayı incelemesi ve araştırması zorunluluğu, on gün öncesinden daha acil hale gel
miştir. Zira, cinayetin işlendiği ilk günlerde, toplum, soğukkanlılığını muhafaza etmiştir, 

Toplum, Hükümet yetkililerinin soruna bir an önce çözüm bulmalarını ve sanıkların, suç
luların yakalanmasını sağlayacak bir anlayış içinde, yetkililerin, görevlilerin çalışmasına fırsat 
verecek, onların gayretlerini kolaylaştıracak iyimser ve olumlu bir bekleyiş içinde, olayların bu
güne kadar gelişmesini yakından takip etmiştir. 

Hükümet de konuya alışılmışın dışında yaklaşmıştır. "Katiller en kısa zamanda buluna
caktır; akan kan yerde kalmayacaktır" gibi alışılmışın dışında laflar tekrar edilmiştir. Olayın 
önemi kavranmış gözükerek konuşmalar yapılmıştır. 

Başbakan Sayın Süleyman Demirel, "Mumcu'ya suikast bir vahşettir. Bu alçaklık sonuç
suz kalmayacaktır" demiştir. 

Sayın İçişleri Bakanımız, olayın faillerinin bulunmasının, emniyet teşkilatı için bir imti
han, Hükümet için bir onur, kendisi için de bir haysiyet sorunu olduğunu söylemiştir. 

Başbakan Yardımcımız Sayın Erdal İnönü, katillerin bulunmasının, Hükümet ve kendisi 
için bir namus borcu olduğunu söylemiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu sözleri kabul ettik, ciddiye aldık, gereğinin yapılmasını bekle
dik, bekliyoruz da; hâlâ ümidimiz devam ediyor; ama, Uğur Mumcu cinayetinin işlenmesin
den bu yana aradan geçen onbeş günlük zaman zarfında yetkililerin ve üst kademe yöneticile
rinin tavırları karşısında, toplumun belirli bir tedirginlik içine girdiğini de sezmemek mümkün 

i . • . 

değil. Ne yazık ki, onbeş gün içinde yönetimin üst makamlarında bir kargaşanın, bir belirsizli
ğin egemen olduğunu hissetmemek/fark etmemek mümkün değil. 

Terör ve «Uğur Mumcu cinayeti, çok önemli bir konu, olağanüstü ciddî bir konu. Böyle 
ciddî bir konunun, ayaküstü açıklamalarla geçiştirilmesi, gerçekleşmeyen zaman ve vade taah
hütleriyle ve çok güven verici tespitlere dayanmadan verilen umutlarla yönlendirilmesi müm
kün değildir. Böyle ciddî bir konu karşısında, yetkililerin, olağanüstü bir duyarlılık, kararlılık 
ve tutarlılık içinde olmasını bekliyoruz; bunu şu ana kadar göremediğimizi, açıkça belirtmek 
durumundayım. 

Değerli milletvekilleri, şu manzaraya bakınız: Amerika'da turistik seyahatte bulunan Cum
hurbaşkanı özal, cinayetin işlenmesinden iki gün sonra Amerika'da verdiği bir konferansta, 
İran'ın radikal unsurları desteklediği yolundaki görüşleri MİT'in çıkardığını söyledi ve devam
la özal, "MİT, daha çok yaşamak, daha çok para kazanmak için, bir şey bulmaları gerekiyor" 
diye konuştu. 
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Yine, Amerika'dan, "Mumcu cinayeti provokasyondur. Suikastın ardında dış istihbarat 
örgütleri olabilir" diyen özal, önümüzdeki günlerde bu tür cinayetlerin tekrarlanabileceğin-
den endişelendiğini ifade ediyor. 

Devlet Bakanımız Sayın Cavit Çağlar, cinayetin üzerinden üç gün geçmeden Riyad'tan 
verdiği demeçte, Mumcu cinayeti için, "Rahatsız; bütün işi çözdük; diplomatik sıkıntı isteme
diğimiz için henüz açıklamıyoruz. İşi, kim, ne için yaptı, hepsini biliyoruz" diye konuşuyor. 
Çağlar devamla/'göreceksiniz, olay tam çözüldüğünde, bunun arkasında, Batman'daki faili 
meçhul cinayetlerin perde arkası da ortaya çıkacak. Radikal İslamalar, PKK ve sol örgütlerin 
garip bir işbirliği var" diyor. 

Başbakan Sayın Süleyman Demirel de, 3 Şubat 1993 günü düzenlediği basın toplantısın
da, "bu cinayetlerin gerisinde Hizbullah örgütü de olabilir. Bunların hepsi birbirine bağlı 
çalışıyorlar" diyerek, devamla, "Çetin Emeç, TUran Dursun ve Bahriye Üçok cinayetleri bir 
iki gün içinde aydınlığa kavuşacak, en geç çarşamba günü, İçişleri Bakanı tarafından açıklana
cak. Bu çalışmalar çerçevesinde Mumcu'nun canilerinin de ortaya çıkarılacığı kanaati güven
lik güçlerinde hâkimdir. Ancak, bunlar örgüt mü değil mi, nereye bağlı, onu bilemiyoruz. Mu
ammer Aksoy cinayetinin failleri de biraz bellidir" diye demeç verebiliyor. 

Değerli milletvekilleri, devletin üst düzeyindeki kişilerin, Uğur Mumcu cinayetinden son
ra, çeşitli zamanlarda ve yerlerde bu şekilde verdikleri beyanlar ve demeçler, basın toplantıla
rıyla yarattıkları imaj, faili meçhul cinayetlerden, Çetin Emeç, Bahriye Üçok, TUran Dursan 
ve Muammer Aksoy cinayetlerinin çözüldüğü, faillerinin belli olduğu yönünde olmuş, vatan
daş umutlu bir bekleyiş içine girmiştir; ama ne yazık ki, beklenen bu mutlu gelişme, son za
manlarda, karamsar bir bekleyişe dönüşmüştür. 

İçişleri Bakanımız Sayın tsmet Sezgin, 6 Şubat 1993 tarihinde, yani bundan üç gün önce, 
Urla'da Bakanlığıyla ilgili temasları sırasında bir gazeteciye yaptığı açıklamada, "mutlaka çö
zeceğiz. Başbakanın, Başbakan Yardımcısının ve benim bu konuda namus sözümüz var; umut 
ediyoruz, kısa zamanda çözeceğiz" demiş ve gazetecilere dönerek, "yazıp yazıp duruyorsunuz 
ve ipuçları elden gidiyor" diyerek, basını suçlamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, "yazıp yazıp, ipuçlarını yok ediyorsunuz" diyen Sayın Bakanımı
zın ve diğer yetkililerin beyanatlarını yazmıştır basın. O sebepledir ki, asıl tartışılması gereken 
yazıp yazmamak mı, yahut da bu beyanatları verip vermemek mi konusudur. 

Bu beyanatın ardından, dünkü, yani pazartesi günkü gazetelerde, özellikle Sabah Gazete
sinde, "Çetin Emeç ve TUran Dursun'un 4 katiliyle tslamî Hareketin Türkiye sorumlusu Şefik 
Polat'ın İran'a kaçtıklarının belirlendiği", manşet olarak yer almıştır. 

Bu arada, yine gazetelerde, "Soruşturma skandali" adı altında, tslamî terör örgütleri ope
rasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğünün devre dışı bırakıldığı ve İstanbul Emniyet Müdür
lüğünün, tslamî terör örgütleriyle ilgili olarak yaptıkları son operasyonun basına erken sızdı
rıldığı için kilit adamların göz göre göre kaçmasına yol açıldığı iddiası ileriye sürülüyor ve bu 
konuda Emniyet Genel Müdürlüğü Üst düzey yetkilileri, İstanbul polisini, yakalanan örgüt üye
lerinin bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü dahil, hiçbir 
il emniyet müdürlüğüne bilgi vermemekle suçluyor. 

Yakalananların çoğunun Batmanlı olmasına rağmen, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün, 
Batman Emniyet Müdürlüğünü dahi uyarmadığını belirtiliyor. 
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Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Harekât Daire Başkanlığının da, operasyonla 
ilgili bilgileri, basın toplantısında dağıtılan bilgi notundan öğrendiği ve bu bilgi notunun da, 
bir gazete tarafından faksla Ankara'ya geçildiği, gazetelerde yazılıyor. 

Değerli milletvekilleri, bu konularda bir açıklama yapan Emniyet Genel Müdürü Sayın 
Yılmaz Ergun, Cumhuriyet Gazetesine yaptığı açıklamada, "Operasyonu, televizyonda yapı
lan yayınlardan ve haberlerden öğrendim" diyor; gazetecinin kendisine sorduğu, "İstanbul Em
niyet Müdürü doğrudan size bağlı değil mi? Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklin
deki soruya, bir süre düşündükten sonra, "bu konuda herhangi bir yorum yapmak istemiyorum" 
diye cevâp veriyor. 

Son gelişme olarak da, dün akşam, TRT-1 haber bültenlerinde, Başbakan Demirel'in, Is-
lamîterörün İran ile olanbağlantısıyla ilgili açıklamaları yer alıyor ve biraz sonra verilen ha
berde de, Uğur Mumcu cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 8 zanlının', alınan ifadelerinden sonra 
serbest bırakıldıkları, haber olarak sunuluyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, yine bugünkü gazetelerde, İstanbul Devlet Güvenlik Mah
kemesi Başsavcısı Ahmet Koksal, Cumhuriyet Gazetesinde ve diğer gazetelerin hepsinde de yer 
alan beyanatında, tslamî Hareket örgütüne üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 kişi
den 10'unun tutuklandığını, Mumcu cinayetiyle ilgileri araştırılan 7 sanığın Ankara'ya gönde
rildiğini ve eldeki delillerin yetersiz olduğunu söyledikten sonra, basın mensuplarına karşı, "as
lında ben size bu açıklamaları yapmazdım; ancak, soruşturma öylesine Iaçkalaşmış ki..." de
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı, kendi nezaretinde 
yapılan soruşturmayla ilgili, "soruşturma öylesine Iaçkalaşmış ki, bunun bir önemi kalmadı" 
diyor; yapılan açıklamaların artık öneminin kalmadığını ve olaylara ilişkin söylenenlerin ço
ğunun spekülasyon olduğunu söylüyor. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda örneklerini verdiği açıklamaların tutarlılığı ve ciddiyetini 
takdirlerinize sunuyorum! Ama, görünen o ki, yetkililer.işten ziyade laf üretmişler ve toplu
mu, umutlu bir bekleyiş içerisine sokmuşlardır. 

Açıkladığım ve zamanımın kısalığı sebebiyle açıklayamadığım bir sürü olayın ortaya koy
duğu gerçek, Uğur Mumcu cinayeti ve faili meçhul diğer cinayetlerle ilgili bilinmeyenlerin, bi
linenlerden çok fazla olduğudur. 

Olayın terör boyutu vardır, uluslararası boyutu vardır; ama, şu açıkça bilinmelidir ki, olayda, 
senelerden beri gelen bir ihmalkârlık vardır. 

Yakalanan teröristler, polisteki ifadelerinde, İran'da eğitim gördüklerini söylüyorlar. Olayları 
üstlenen, hep, tslamî terör örgüt grupları... Oysa, İran kaynaklı bu terör, üç yıl önce, "geliyorum" 
demişti. Hatırlar mısınız, o zaman ki MİT Müsteşarı Teoman Koman Paşa, 14 Ekim 1990 tari
hinde Cumhuriyet Gazetesinde ve diğer gazetelerde çıkan beyanatında, tslamî terör örgütleri
nin İran'dan destek gördüğünü belirterek Hükümeti uyarmıştı. Ancak, bu uyarılara kulak ve
rilmemiş, bu uyarıların ciddiye alınmamış olduğu kanaatindeyiz. . 

Görünen odur ki, faili meçhul cinayetler, bazı odaklarca, bir siyasal mücadele yöntemi 
olarak kurumsallaştırılmak istenmektedir. 
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Toplumu derinden sarsan cinayetlerin büyük bir çoğunluğunun faillerinin meçhul kalmış 
olmasının birçok nedeni vardır, örneğin, güvenlik güçlerinin çeşitli yetmezlikleri söz konusu 
olabilir; ama, asıl neden, bu cinayetlerin arkasında var olduğu belli olan ve ortaya çıkarılması 
gereken siyasal amaç ve düşüncelerdir. 

Şu anda ortalık toz dumandır; çeşitli kesimler, çeşitli davranışlar içindedir; herkes -tabiri 
caizse, kaba tabirle- bir başka telden çalmaktadır. 

Bu kadar karmaşık bir yapının sonucu meydana gelen faili meçhul cinayetlerin içinden, 
ancak olaya Türkiye Büyük Millet Meclisinin el koymasıyla çıkılabilir. 

Bu sebeple, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, faili meçhul cinayetlerle ilgili verilen 
araştırma önergesini destekliyoruz, araştırma komisyonu kurulmasını tasvip ediyoruz. Bunun, 
her zamandan daha fazla gerekli olduğu ve buna, Türk demokrasisinin, her zamandan daha 
fazla inancı ve ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. 

Bu duygularla, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum ve hepimize, ileıiki günlerde terörle 
mücadelede başarılar diliyorum. Bu başarılı mücadelenin öncülüğünü Türldye Büyük Millet 
Meclisinin yapacağı inancımı tekrar ediyorum ve tekrar saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Gürpınar. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Bahattin Alagöz, buyurun. (SHP sıra

larından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; faili meçhul cinayetler hakkında, Parlamentoda grubu bulunan S siyasî partinin 
grupl>aşkanvekillerinin vermiş olduğu Meclis araştırması önergesi üzerinde, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Şahsım ve Gru
bum adına, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan, iki elim trafik kazasında hayatlarını kaybeden merhum Adnan Kah
veci ve eşi ile merhum Mümin Gençoğlu'na Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, Anava
tan camiasına ve Parlamentomuza başsağlığı diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarihinin belki de en kritik dönemlerinden birini ya
şayan ülkemizde, sayısını tam saptamakta bile zorlandığımız faili meçhul cinayetler konusu
nun, gecikmiş de olsa, Meclise getirilmiş olmasını takdirle karşılıyor ve bu vesileyle, bu öner
geyi veren parti gruplarına şükranlarımı sunuyorum. 

Faili meçhul siyasal cinayetler, ülkemiz gündeminde uzunca bir süredir yer almaktadır. 
Siyasal nitelikli cinayetlerin önemlice bir kesiminin suçlularının bulunamamış ve cezalandırı
lamamış olması, bir yandan bu cinayetleri yüreklendirici bir ortam yaratmakta, diğer yandan 
da devlete olan güveni ciddî bir biçimde sarsmaktadır; hatta, zaman zaman, çeşitli platform
larda, devletin kimi kurum ye kuruluşlarının, siyasal cinayetlerin faillerinin bulunmamasında 
rolleri olduğu yönünde görüşler öne sürütebil mektedir. 

Değerli milletvekilleri, burada, alçakça bir suikast sonucu yitirdiğimiz gazeteci-yazar, araş
tırmacı, onurlu ve yiğit kalem Uğur Mumcu'nun, yine kendisi gibi bir suikast sonucu yitirdiği
miz Profesör Muammer Aksoy'un ardından Cumhuriyet Gazetesinde yazdığı satırlara dikka
tinizi çekmek istiyorum. 
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Sevgili Mumcu diyor ki: "Cinayet, tslamî Hareket adına işlenmişti. İslamî Hareket, bir 
örgüt adı mıydı? Yoksa, cinayeti işleyenler, bu cinayeti İslamcı düşünce adına işlediklerini an
latmak için, genel anlamıyla bu sözcükleri mi kullanmışlardı? Bu konular hiç aydınlanmadı; 
bu gidişle aydınlanacağı da yok. 

' Aksoy'un ardından Çetin Emeç, Emeç*i ibran Dursun, Dursun'u ise Doçent Bahriye Üçok 
izledi. Bunlar aydınlanmadı. 

Onbir yıl önce öldürülen merhum Abdi îpekçi cinayeti aydınlandı mı?.. Hayır, aydınlan
madı; aydınlanmadığı gibi, cinayetin aydınlanmaması için, gizli eller, bütün kanıtları değiştir
diler. Cinayetin aydınlanmasından korkan gizli eller de hemen harekete geçtiler. 

Devletin görevi, bu cinayetlerin kanıtlarını bulmak değil midir? Devlet, tslamî Hareket 
adına, uçlarına susturucu takılmış silahlarla cinayet işleyen çetelere karşı, bu kadar çaresiz mi
dir? Yoksa, devlet dediğimiz şu büyük aygıta takılan başka susturucular var da, biz mi sustu
rucuları bilmiyoruz?" 

Değerli arkadaşlarım, sanırım, merhum Mumcu'nun bu sözlerine katılmayan yoktur, ka
naatimce olamaz da... . 

e 

Cinayetler işleniyor; katiller, ellerini kollarını sallayarak ortadan kayboluyorlar. 
Cinayeti işleyenler, belki islamcı bir örgüt, belki de tslamî Hareketi karalamaya yönelik 

başka karanlık örgütler, belki de devlet içinde yuvalanmış, mafyalaşmış bir eşkiya grubu... 
Araştırma önergesi, bu hususların araştırılması için verilmedi mi? önce, devlet töhmet 

altındadır, zan altındadır. 
Devlet, öncelikle töhmet altından kurtulmalıdır. İnanmak istemediğimiz savlar doğru ise, 

gereken yapılmalı; doğru değilse, devletin bu cinayetleri aydınlatmak için hangi noktalarda yet
mezliği bulunduğunu, zaaflarını ve açmazlarını ortaya koymalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, cinayetlerle ilgili, dikkatleri en çok üzerine çeken ve zan altında olan 
örgüt Radikal İslamcı Hareket olup, dış ülke ise komşumuz İran'dır. Çok iyi biliniyor ki, kom
şu ülke, salt İslam devrimini bölgeye empoze etmek üzere örgütler kurmuş olup, başta Lüb
nan, Cezayir,- Afganistan, Irak, Suriye olmak üzere, yeni Türkî cumhuriyetlerde ve Türkiye'de 
faaliyetlerde bulunmakta, bu doğrultuda milyonlarca dolar para harcamakta, ülkemizdeki la
ik yapıya, tümü güdümlü gazeteleri, radyo ve televizyonları aracılığıyla küfür ve tehditler sa
vurmakta, başkentinde silahlı militanlar yetiştirip Türkiye'ye sokmaktadır. Daha da hayret ve
rici olanı, son günlerdeki olaylardan sonra spot lambaları üzerine çevrilmişken, uluslararası 
üne sahip değerli yazarımız, bilgeliği ve demokratik kişiliğiyle övünç duyduğumuz Sayın Aziz 
Nesin'i ölümle tehdit edebilmektedir. Bu, en hafif deyimle, küstahlıktır, kendini bilmemektir. 

Sevgili arkadaşlarım, faili meçhul cinayetler konusunda şüpheliler arasında, PKK diye bi
linen örgüt başta olmak üzere, sol ve sağ isimli ya da Türkçülük adına ortaya çıkan çeşitli terör 
Örgütleri de bulunmaktadır. Her ne ise, hangi örgütse, ardında hangi çıkar grupları, hangi ülke 
varsa, fazla önemi yoktur; artık, işlenen cinayetlerin arkasında kim var, katilleri kim koruyor 
ya da bu cinayetler niye aydınlanmıyor, bunları bilmek istiyoruz. Bunun sorumluluğun, Yüce 
Meclisin tüm siyasî partilerinin ve tek hepimizin üstündedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; faili meçhul cinayetlerle ilgili, Emniyet Genel Mü
dürlüğünün, Genelkurmay Başkanlığının, basınımızın ve insan hakları örgütlerinin vermiş ol
dukları belge ve bilgiler incelendiğinde, ne yazık İd, hiçbirisinin verdiği bilgi, diğerini 

— 134 — 



TJU&M. B : 65 9 . 2 . 1993 0 : 1 

tutmamaktadır. Belli ki, onlar da, bu cinayetlerin yoğunluğu karşısında, artık, işin içinden çı
kamaz olmuşlardır. 

İnsan Haklan Derneğine göre, yalnız 1992 yılında, faili meçhul cinayet sayısı 600'ü bul
maktadır. Yalnız Batman İlinde ise, 1992 yılında 162 faili meçhul cinayet işlenmiş olup, son 
bir ayda ise, faili meçhul cinayet sayısı 22'yi geçmiştir, 

Batman deyince, bugünkü Cumhuriyet Gazetesinin baş sayfasındaki manşetleri, sanırım 
birçok arkadaşımız okumuştur. Bu konuda Sayın İçişleri Bakanımızın ve Hükümetimizin, in
şallah, bu araştırma önergesi görüşüldükten sonra komisyon kurulup çalışıncaya dek, Batman 
İline el uzatacağına ve gazetede yayımlanan hususları en dikkatli biçimde değerlendirip gereği
ni yapacağına inanmak istiyoruz. ' 

Emniyet Genel Müdürlüğüne göre, son yedi yıldaki faili meçhul cinayet sayısı 963'tür; 1992 
yılının ilk yedi ayında ise bu sayı 210'dur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; faili meçhul cinayetlerle ilgili Meclis araştırması öner
gesi görüşülürken, faili meçhul cinayetlerden Çetin Emeç ve Turan Dursun'uu katil zanlıları
nın tespit edilmesi sevindirici olup, kurulacak komisyona, çalışmalarında ışık tutacaktır. 

Sözlerimin başında da belirttiğim gibi, ülkemizin, tarihinin en kritik dönemlerinden biri
ni yaşadığı şu günlerde, ülkemiz ve insanımız üzerinde bin bir çeşit karanlık oyun oynanırken, ~ 
bize düşen, olağanüstü serinkanlı ve sağduyulu, ama mutlaka kararlı ve ısrarlı biçimde bu ko
nunun üzerine gitmek, her türlü spekülatif davranıştan, kışkırtmaya yol açacak açıklamalar
dan ve polemikten kaçarak oyunları bozmak olacaktır. 

Yüce Meclisin, bu kritik günlerde görevini en iyi biçimde yapacağına inanıyorum. Bu inanç
la, yüce Meclisi, faili meçhul cinayetler konusunda verilmiş olan Meclis araştırması önergesine 
kabul oyu vererek bu konuda bir araştırma komisyonu kurulmasına yardımcı olmaya çağı
rıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kurulacak Meclis araştırması komisyonu, özellikle 
şimdi açıklayacağım konular üzerinde önemle durmalıdır diye, önerilerde bulunmak istiyorum : 

1, Son on yılda faili meçhul kalmış siyasal cinayetlerin tamamının dökümünün yapılması. 

2. Bu cinayetlerle ilgili yapılmış bulunan soruşturma ve kovuşturmalarla, açılmışsa, da
vaların bugünkü durumları ve gerekiyorsa, haklarında henüz dava açılmamış olanların tahki
katlarının genişletilmesi, derinleştirilmesi ve yenilenmesi. 

3.. Bu cinayetlerin olası siyasal amaçları. 

4. Bu cinayetlerin arkasındaki olası örgütlerin ve örgütlenmelerin siyasal nitelikleri, amaç
ları, birbirleriyle olan ilişkileri, finansman kaynakları ve varsa, yabancı devletlerle ve kuruluş
larla olan ilişkileri. 

5. Faili meçhul kalmış siyasal cinayetlerdeki devlet yetmezliğinin, maddî ve teknik ola
naklara, kadroların niteliğine, organizasyon ve koordinasyon yanlışlıklarına ve siyasal tespit 
ve amaçlara ilişkin nedenleri ve bunların giderilmesi yolları. 

6. Faili meçhul cinayetlerle ilgil olarak devlete yönelik kuşku, kaygı ve suçlamaların or
taya çıkmış olmasının nedenleri ve bunların giderebilecek önlemlerin bulunması. 
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7. Ekim 1991 genel seçimlerinden bu yana ve halen faili bulunamamış tüm siyasal cina
yetlerden haklarında dava açılmamış bulunanların dosyalan derinlemesine incelenerek, elde 
edilen bulguların, Yüce Meclisin ve Hükümetin bilgi ve değerlendirmesine sunulması. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kurulacak Meclis araştırmışı komisyonu, yurt içinde 
ve yurt dışında her türlü inceleme ve araştırmayı yapabilmeli; devletin tüm bilgi, belge, arşiv, 
araç gereç ve personelinden, uygun gördüğü sürelerde ve ölçülerde yararlanabilmelidir. 

Konuşmamı burada bitirirken, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak bu önergeyi, 
desteklediğimizi ve olumlu oy vereceğimizi belirtiyor, Yüce Meclisime saygılarımı sunuyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alagöz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yüksel Yalova,.buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; Parlamentoda grubu bulunan 5 siyasî partinin grup başkanvekillerince ortaklaşa ve-
rilmiş olan, faili meçhul cinayetlerle ilgili Meclis araştırması açılması talebini ihtiva eden konu 
hakkında Anavatan Partisi Grubunun düşüncelerini açıklamak üzere huzurlarınıza gelmiş bu
lunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, Grubum ve şahsım adına, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

"ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı" demişiz... tzin verirseniz, partili iki merhum ar
kadaşım başta olmak üzere, araştırma önergesinin konusunu teşkil eden faili meçhul cinayetle
re kurban giden tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, başta, en son kaybettiğimiz ve hep 
birlikte bizi sonsuz üzüntüye gark ederi rahmetli Uğur Mumcu olmak üzere, Yüce Allah'tan 
rahmet diliyorum, sevenlerine de başsağlığı diliyorum ve Allah sabır versin diyorum. 

Sayın Başkanım, de|erli milletvekilleri; ben, bu araştırma komisyonunun kuruluşuyla il
gili olarak, yöntemin ne olması gerektiği hususunda, acaba konunun başka boyutlarına bir 
parça yaklaşabilir miyiz, düşüncesiyle, öncelikle, daha değişik bir yol izlemek gerektiğine kani 
oldum ve bu düşünceyle, bugünkü Hükümeti oluşturan iki siyasî partimizin 20 Ekim seçimleri 
öncesindeki seçim bildirgelerine baktım. Bu iki partimizin seçim bildirgeleri, bir yerde, Koalis
yon Protokolüne kaynaklık etmekte ve o Koalisyon Protokolü de, bildiğimiz gibi, Hükümeti
mizin Programına kaynaklık etmekte. (• ' 

Bu Koalisyon Protokolüne ve Hükümet Programına baktığımız vakit, izin verirseniz, bi
rinci başlıkta Hükümet Programını irdeleyeyim: 

20 Kasım 1991'de Yüce Parlamento huzurunda Hükümet Programının okunuşunu ger
çekleştiren Sayın Başbakan, diğer bölümlerle konuya girdikten sonra, "faili meçhul cinayetle
rin sayısı artmaktadır" şeklinde bir cümle sarf etmiş. "Ülkemizin her yanında terör mutlaka 
önlenecek, yurttaşların can güvenliği ve huzuru sağlanacaktır. Siyasî cinayetlerin sön bulması 
ve faillerinin yakalanmam, devletin en önemli görevlerinden biridir" diyerek devam etmiş: 

"Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki terör, önemli boyutlara ulaşmış ve ülkemizin çok 
önemli bir sorunu haline gelmiştir. Hükümetimiz, bu terörü önlemeye kararlıdır. Bunun için 
de, demokratik rejim içinde kalarak, Olağanüstü Hal ve Bölge Valiliği düzenlemesi ve korucu
luk sistemi gözden geçirilecek; Silahlı Kuvvetlerimiz ve diğer güvenlik güçlerimiz arasında, ko
muta, karar ve uygularjıa birliği sağlanacak; suçsuz yöre halkına şef katla davranılacak, 
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devletle halkın güven bağı yeniden kurulacaktır" diyerek devam ediyor ve bu konunun, önce
likle ele alınması gereken bir konu olduğunu ama, partiler üstü bir yaklaşımla ele alınması 
gereken bir konu olduğunu vurguluyor. 

Bu konuda, yine, bölgeye ilişkin bölgesel kalkınma planının gerçekleştirileceği vurgulan
dıktan sonra, Sayın Başbakan tarafından aynı günkü konuşmada, "güney komşularımızla iliş
kilerimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı gösterdikleri duyarlılıkla çok yakından ilgilidir" 
deniyor ve o duyarlılığın fiilî ye moral bir duyarlılık olduğundan, o fiilî ve moral duyarlılığa 
göre de, Türkiye Cumhuriyeti Devletince karşılık verileceğinden söz açılıyor. 

Koalisyon Protokolüne baktığımızda -başta da söyledim; kaynaklık eden ana metin o ol
duğuna göre- faili meçhul cinayetlerin sayısının artmakta olduğu tespitinden yola çıkılarak, 
Olağanüstü Hal Kanunu ve koruculuk sisteminde değişikliklerin yapılacağı öngörülmüş ve "Dev
letin demokratik otoritesi ve yasalar çerçevesinde, tüm siyasal istekler, Parlamento, kitle örgüt
leri, basın yoluyla tartışılabilir ve uygulamaya konulabilir" denmiş. 

Koalisyonu oluşturan siyasî partilerin 20 Ekim seçimleri öncesindeki seçim bildirgeleri de
miştim. ' 

tik olarak Doğru Yol Partisinin seçim bildirgesine baktığımızda, üniter devlet yapısı ko
nusunda titizlikle durulduğunu ve bu konuda en küçük bir tavizi akla getirebilecek bir ihtima
le bile yer verilmediğini memnuniyetle görüyoruz; üniter devlete sahip çıkıcı bir yaklaşım var. 
Ancak, orada, hedef alarak ortaya konan bir gereksinimden söz açılmış ve bu da "korkudan 
kurtulma özgürlüğüne sahip olma gereksinimi" olarak adlandırılmış. 

iç güvenlikle ilgili "Güneydoğu" başlıklı paragraf var. "Kalkınmada öncelikli yöreler" 
denmiş ve "Ek-3" olarak "Güneydoğu" başlığı var. 

Sayın milletvekilleri, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin yine 20 Ekim öncesindeki seçim bil
dirgesine balçağımızda, aynı titizlikle, huzur ve güven ortamının sağlanacağı, buna paralel olarak 
da can ve mal güvenliğinin tesis edileceği özenle vurgulanmış ve sosyal devlet kavramı, her za
manki klasik jSHP yaklaşımı içerisinde gereken önemi aldıktan sonra, seçim bildirgesinin 12 
nci sayfasında, "SHP, sosyal devleti, her öğesiyle yerleştirecektir. Özal-Demirel ikilisinin ge
tirdikleri ve hemen hemen kesintisiz olarak özal tarafından uygulanan 24 Ocak Kararlarının 
perişan ettiği yurttaşlarımıza, SHP, yepyeni sosyal düzenlemeler getirecektir" deniyor. 

Şimdi, bu metinleri yan yana koyduktan sonra, Hükümetimiz tarafından ortaya konulan 
siyasî üslubu ele almak istiyorum. 

Birincisi; Koalisyon partileri, bir tespitten yola çıkıyorlar ve diyorlar ki: "Anavatan Parti
si döneminde, o iktidarlar döneminde yapılmış olanlar, her ne kadar "cumhuriyet dönemiyle 
kıyaslandığında, şu kadar fazla şeklinde addedilse bile, bunlar, sadece ekonomik tedbirlerdir, 
bunlar konuyu çözmeye yetmemiştir." 

Ayrıca, biz iktidara gelirsek, Olağanüstü Hal Kanunu başta olmak üzere -ki, bu konuya 
ilişkin, gerek 1990'da gerekse daha önceki yıllarda grupları adına konuşma yapan sözcülerin 
konuşmalarını tutanaklardan da tespit etmek mümkün- hepsinde, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liği sisteminin, o partilerin oraya getirmek istedikleri düzene cevap vermeyeceği" şeklinde bir 
de tespit var. 

Bu bir siyasî tercihtir; doğrudur yanlıştır meselesine girmiyorum; ama, Hükümeti oluştu
ran siyasî partilerin, bu görüşte, bu tespitte olduklarını belirlemek istiyorum. 
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Bu tespiti yapan iki partimiz, özellikle "demokratikleşme" adını verdikleri bir paketle, 
bu meseleye de (güneydoğu meselesine de) faili meçhul cinayetlerin en büyük kısmının olduğu 
kesime de, çözümlerin nasıl getirilebileceğine ilişkin fikirler ileri sürmüşler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; o dönemin ekonomik tedbirlerini beğenmeyen, yeter
siz bulan ve bunlarla bir noktaya varılamayacağını ileri sürerek yola çıkan ve kısa sürede bu 
konuya çözüm getireceğini, ama demokratik hukuk devleti rejimi içerisinde çözüm getireceği
ni, ileri süren Koalisyon ortakları arasında -zannediyorum, işin temel noktası orasıdır- ülkenin 
başka sorunlarına karşı olduğu gibi, o noktada da, ben -deyim ağır olabilir- bir kan uyuşmaz
lığının olduğunu ve yerleşik devlet düzeni algılayışının farklı bir şekilde tezahür ettiğini söyle
mek istiyorum. Neden?.. Bakınız, yine aynı çerçevede, "demokratikleşme" derken, sanki on
dan önceki yönetim döneminde apayrı bir dönemden çıktlmışcasına, demokratikleşme kavra
mını vurgulayan mevcut siyasî iktidarın, örneğin Millî Güvenlik Kuruluyla ilişkilerine baktım: 

Millî Güvenlik Kurulu, kabul edilen 1961 Anayasamızla, o dönemde, Anayasaya damga
sını vuran sivil-askerî atanmışların döneminde bile "hükümete görüş bildirme" şeklinde bir 
anayasal görev almış. 

1971 değişikliği var önümüzde ve orada, "tavsiyede bulunur" haline gelmiş. . 
Daha önce, eşit olmayan iki makam arasında, üstte olanın, kendisinden altta olan kurum

dan, kendisinin talebi üzerine görüş alabilme durumu, 1971 değişikliğiyle, âdeta, iki eşit... Bu
nu ben söylemiyorum, Profesör Doktor Lütfü Duran söylüyor ve Sayın Profesör Mümtaz Soy
sal, 1976'da yayımladığı "100 Soruda Anayasanın Anlamı" kitabında, o kurulun, âdeta, bir 
üst kabine gibi görev yaptığım söylüyor. 

1982 Anayasası dönemine geldiğimizde ise, Millî Güvenlik Kurulunun, Anayasamızın 118 
inci maddesinde yeniden ve bu kez "millî güvenlik" kavramı çok daha genişletilerek bir so
rumluluk aldığını görmekteyiz. • . . 

Mevcut Hükümetin işbaşına geldiği günden bu yana yapılmış olan Millî Güvenlik Kurulu 
toplantılarına ilişkin basın bildirilerine baktığımızda; örneğin, 31 Temmuz 1992, 22 Mayıs 1992, 
20 Nisan 1992, 31 Mart 1992, 25 Şubat 1992 ve 27 Ocak 1992 tarihli Millî Güvenlik Kurulu 
basın bildirilerine baktığımızda, Hükümetin, güneydoğu meselesini, âdeta, Millî Güvenlik Ku
rulunun tensip buyuracağı, takdir buyuracağı kararlara havale ettiği, şeklinde bir sonuçla kar
şılaşıyoruz. 

Kabul... Mukayaseli olarak düşünürsek, her ne kadar, diyelim Amerikan Anayasasında, 
diyelim Fransız Anayasasında, Almanya Anayasasında ya da Batılı başka ülkelerin anayasala
rında, Millî Güvenlik Kurulu adında bir kurulun anayasal bir müessese olmadığını söylemek 
mümkünse de, örneğin Amerika Birleşik Devletlerinde "National Security Council" adlı, İkinci 
Dünya Harbi sonrasında Amerikan Devlet Başkanına, ülkenin millî güvenlikli ilgili sorunları 
konusunda danışma fonksiyonu görmek üzere bir kurul kurulduğunu görüyoruz; tabiî bu, ana
yasal bir kurul değil. 

Şimdi, ülkemizin koşulları itibariyle anayasal bir konumda olan Millî Güvenlik Kurulu
nun anayasal yetkilerinin tartışılması meselesini başka bir platforma bırakıyorum; ama, gerek 
Sayın İçişleri Bakanının gerekse Sayın Başbakanın gerekse başka yetkililerin, Hükümetin işba
şına geldiği günden bu yana değişik yerlerde verdikleri tüm demeçlere baktığımız vakit -
İktidardaki bu iki partinin yetkili sözcüleri, muhalefette iken her ne kadar farklı üslup kullan-
mışlarsa da, Anavatan Partisi hükümette olduğuna göre, bu işin o hükümetin sorunu olduğunu 
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ileri sürmüşlerse de, -işin o kısmını bırakıyorum- mevcut Hükümetin yetkilileri, bugüne kadar, 
her platformda, bu iş için birinci önem taşıyan unsurun siyasal irade olduğunu vurgulayagel-
misler; ki, doğrusu da budur; ama, üzerine şunu da eklemişlerdir: "Bu, yalnız bir partinin 
ya da Koalisyonu oluşturan partilerin sorunu değil, onun da ötesinde Parlamentonun, Yüce 
Meclisin sorunudur." 

Sayın milletvekilleri, belki hayıflanarak, ama açıkça ifade etmek gerekir ki, Yüce Parla
mentonun, var olan Anayasanın koyduğu müesseseler karşısında ve çerçevesinde, var olan İç
tüzüğün öngörebildiği Meclis araştırması komisyonu kurulması yoluyla, kendisine Hükümet 
tarafından yüklenilen, yüklenilmek istenen rolü ve fonksiyonu, bihakkın yerine getirebilmesi 
mümkün değildir. Neden değildir? 

Birincisi: Bu faili meçhul cinayetler olsun, buna benzer -ki, bunların hemen hemen hepsi 
siyasî olduğuna göre- değişik insan hakları ihlalleri olsun, bunların önlenebilmesinin bir tek 
şartı vardır; o da, mevcut siyasî irade, hiçbir tereddüte yol vermeyecek şekilde, -yani, Sayın İçişleri 
Bakanımızın da, katıldığım bir şekilde, defalarca tekrarladığı, devletin üniter yapısı, devletin , 
tekliği ve bölünmezliği meselesi üstünde ittifak halindeyiz, bunda hiç endişemiz yok, bunun 
aksi aklımızdan bile geçmez, ama o işi yerine getirirken, bizim, bir İçere, devlet kavramım, aynı 
şekilde ve üzerinde hiçbir tereddüde mahal bırakmaksızın tanımlamamız gerekmekte ve onun 
üzerinde de, Sayın içişleri Bakanının aradığı ulusal uzlaşmayı yerine getirmek zorundayız. Ama, 
eğer mevcut siyasî İktidardaki siyasal iradede tereddütler ortaya çıkarsa... Ki, bugüne kadarki 
değişik, yetkili-yetkisiz kişilerce verilen demeçlere baktığınız vakit, arada, inanınız, oldukça 
farklı algılayışların ortaya çıktığını gözleyeceksiniz. 

Sözgelişi, Hükümetin bir kanadı, yani DYP kanadı, üniter devlet konusu üzerinde bu ka
dar hassas dururken -tamam, diğer kanadının o konudaki düşüncesinden şüphe duyma hakkı
na sahip değiliz ama- mevcut sorunu çözümleme konusunda, emniyet güçleri hakkında, bizim 
de katıldığımız görüşleri ortaya koyarken -polisiyle, jandarmasıyla ve diğer devlet güçleriyle-
Hükümetin diğer kanadı -üzülerek söyleyeyim ve belki işe yarar düşüncesiyle, son bir ikaz ol
ması dileğiyle söyleyeyim- her ne kadar, Koalisyon Protokolünde öngörülmüşse de, orada ön
görüldüğü için Hükümet Programına alınmışsa da ve her ne kadar, yine, bir siyasal iktidarın, 
kendi vaatlerini yerine getirebilmek için öngöreceği programı uygulamak hakkıysa da, hakkı 
olmayan bir şeyi yapmaya çalışmaktadır. Nerede?.. Yüce Parlamentonun önüne gelen, tnsan 
Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısında. 

Bakınız, Anayasa Komisyonunun Sayın Başkanı ve üyeleri buradalar; hatırlayacaklardır; 
ilk günden itibaren, o Komisyon çalışmalarında bir şeyi arz etmeye çalıştık ve dedik ki: tnsan 
hakları, kavram itibariyle karşı çıkılası bir kavram değildir. Çağdaş dünyada, insan hakları ih
lalleri olmasın. Bu, hiçbir zaman savsaklanabilir türden algılanabilecek bir kavram değildir; 
ama, tnsan Haklan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının gerekçe
sinde siz -hem de ilk sayfada- "Türkiye'de polis, jandarma ve bazı devlet güçleri..." diye baş
larsanız ve kendinizden önceki iktidara kızarak, ondan öç alma pahasına, ama ta cumhuriyet 
tarihini de kapsayarak, o kurumları, dıştan bakıldığında, suiniyetli yorumlarla bakıldığında, 
âdeta, işkenceci kurumlar gibi algılamaya kalkarsanız, işte o zaman, hakkınız olmayan bir şeyi 
yapmış olursunuz. Yani, o devlet kavramının içinde, devlet organlarının içinde, belki siyasal 
iktidar olarak, ileriye matuf bir şeyler yapabilirsiniz; ama, o devlet kavramının, Türkiye Cum
huriyetindeki, tarihsel konumuna içten ve dıştan laf getirebilecek bir şeyi yapma hakkına sa
hip olamazsınız. 
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Sayın milletvekilleri, bu hakka sahip olmadığınız zaman ortaya ne çıkıyor?.. Bu ülkenin 
polisiyle, jandarmasıyla, tüm emniyet güçleri -ki, bir yerde hepimiz, bütün partiler olarak ifa
de ediyoruz- gece gündüz, sıcak soğuk demeden, hayatları pahasına çalışıyorlar diyoruz; ama, 
aynı siyasal iradenin bir kanadı tarafından, "bakınız, siz böylesi bir kurumun elemanısınız" 
gibi, bu kurumlar bir töhmetin altına sokuluyor... Onları böyle bir töhmetin altına sokmaya, 
zannediyorum hiç hakkımız olmasa gerek. ' 

Şimdi, gene Hükümetin siyasal iradesindeki tutarsızlık, tutarsızlığın da ötesinde... Fran
sız Anayasa Hukukunda geçen ve atasözü haline gelen "yönetmek, öngörmektir" sözü, klasik 
anayasa hukuku sözüdür. Eğer yönetecekseniz, öngörmek zorundasınız. İşte, bu anlamda söy
lüyorum: Ben "tutarsızlık" dedim; ama, bugün siz siyasal irade olarak "öngörüsüzlük" için
deyseniz; yani, belirli bir politikanızın olmaması halindeyseniz... Kabul; siyaset biliminde "po
litikasızlık da bir politikadır" denir; ama, belirli bir politikasızlığa, bizim, ülke blarak, 1993 
yılında tahammülümüz olamaz. Eğer, o başta söylediğimiz üniter devlet konusunda samimiy
sek -ki, samimiyiz- işte orada, bu adı geçen, faili meçhul cinayetlerin en fazla işlendiği bölgeye 
ilişkin bir uygulama yapacağınız zaman^ çok daha net, ama, ne olursa olsun, -Anavatan Parti
si olarak biz beğenmeyebiliriz, hiç önemli değil; başka bir parti beğnemeyebilir, hiç önemli değil-
sizin, kendi içinizde tutarlı olarak, adı konulmuş olan, nereden başlayıp nereye gittiği belli ol
mayan bir politikayı belirsizlikten çıkarıp, belirli bir politikayı uygulama mecburiyetiniz var. 

Sayın milletvekilleri, bakın, bir ülkenin iç politikasının belirlenmesinde, iç dinamikler ka
dar, dış dinamiklerin de etkili olduğunu ben söylemiyorum, Sayın İçişleri Bakanımızın burada 
Meclis tutanaklarına geçmiş sözleri var -Vaktinizi almayayım; ama, herhalde katılırsınız- ve 
orada "şer ittifakı" deniliyor ve o bölgeden bahsediliyor. 

"O bölgedeki şer ittifakı" dediğiniz zaman, yalnız içteki odakları kastetmiyoruz, aynı za
manda dıştaki odakları da kastediyoruz. İçte ve dışta bu şer ittifakı varsa, bu şer ittifakının 
sebebine iyi bakmak lazım. Bize göre, bu şer ittifakının sebebi, bir parça, 20 Ekim 1991 seçim
leri öncesi Türkiye'nin siyasal yapısına yön vermek isteyenlerin iradesiyse de, bunu, bir parça 
da ve daha önemli bir şekilde de, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, o'içinde bulunduğu 
uluslararası ilişkilerde, alabileceği yeri ve şu andaki aldığı yeri tespit ederek yapmak lazım. 

Üzülerek söylüyorum: Sayın Başbakanımız defalarca, "Adriyatik'ten Çin Denizine kadar" 
diye tekrarlıyorlar. Bugün Fransa'da, hiç, Sorbon ayarında olmayan, Lena ayarında olmayan; 
"Üçüncü sınıf" tâbirini kullanmak, tabiî ki terbiyesizlik; onu kullanmayacağım; ama, hiç de 
önemli olmayan bir Ren Üniversitesi var... Bu Ren Üniversitesi dahi, Alma-Ata'yla ilişki kuralı 
aylar oldu... Ne yaptılar arkasından?.. Onca bilimsel araştırmanın da dışına çıkıp, Ren ve Alma-
Ata'yı kardeş kent ilan ettiler. Avrupalı, bugün Fransızıyla, İngiliziyle, Almantyla, Orta Asya 
cumhuriyetlerine, Türk cumhuriyetlerine ve o Türk cumhuriyetleriyle ilişkileri sağlıklı kurabil
diği takdirde, Türkiye'nin alabileceği yere bakarak, kendisini fazlasıyla hazırladı ve o boşluğu 
fazlasıyla doldurdu. 

Şimdi, Türkiye'nin o bölgedeki yerine baktığımız vakit, treni bir parça kaçırdığımızı dü
şünsek dahi, Türkiye, treni, diyelim bir istasyon, iki istasyon kaçırmış olsa dahi, üzerine düşe
ni yaptığı takdirde, devlet kavramında sarsıntı olmazsa, devlet kavramını yürütecek olan her
kese karşı, bu toplumda yaşayan her insana karşı kabul ettirecek olan ve daha önemlisi, dıştaki 
toplumlara karşı sunacak olan siyasal iktidarın iradesinde tutarsızlık olmadığı takdirde, 
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bizim o bölgede lider ülke konumumuz bugün başkalannı rahatsız etse de, eninde sonunda 
bizim gücümüzü -kendi içteki düzenimizi kullanma anlamında, koruma anlamında- yakın kom
şuların hepsine kabul ettirebilecek düzeydedir. 

Sayın milletvekilleri, ama ne oluyor, bakın; Sayın İçişleri Bakanımız, 1992'nin 9 uncu ayın
daki bir beyanatında, "Rafsancani dostumuzdur, tran kardeş ülkedir, tarihî dostluklarımız var" 
buyurmuşlar. Doğrudur; ama şu beyanattan bu yana geçen zaman içerisinde, diğer beyanatlar-
daki değişikliklere baktığımız vakit, itiraf edeyim, Sayın içişleri Bakanıyla Sayın Başbakan ara
sında, Sayın tçişleri Bakanıyla, Sayın Dışişleri Bakanı arasında, (ki zannediyorum bu Hükü
met içerisinde şahsiyetlerine hiçbir zaman, hiçbir şekilde, benim şahsen ve arkadaşlarımızın 
da aynı şekilde laf etmeyeceği insanlardır diye bilirim iki Sayın Bakanımızı ama) üç önemli 
yetkili arasında tarifi imkânsız çelişkiler var. 

Bakınız, geçen gün Milliyet Gazetesi, "Bakanlar Kurulu tiyatro" manteşini attı. 
Tabiî, tiyatrocular üzülmesin diye hemen söylemek gerekir; tiyatronun ne olduğuna iliş

kin en güzel tanımlardan biri Shakespeare'in Hamlet'idir; "Nedir tiyatro?" diye sorar, "Top
lumun aynasıdır, iyilerin iyiliklerini, kötülerin kötülüklerini ortaya koyar" der. Hadi, o dışarı
dan diyelim; kendimizden bir örnek verelim. Rahmetli Haldun Taner'in, "Sersem Kocanın Kur
naz Karısı" adlı oyunda Thomas Fasulyeciyan'a söylettiği söz var: "Tiyatro dediğin nedir ki, 
iki heves bir kalas" der. Şimdi, tiyatroyu günlük dildeki pejoratif anlamıyla anlamıyorum, o 
gazete "Bakanlar Kurulu tiyatro" derken; ama, açıkça bir şeyi söyleyelim: Oradaki diyaloglara 
baktığımız vakit, bir tçişleri Bakanı, "Bu konunun arkasında tran var" derken, ona yakın sözler 
söylerken -her ne kadar altı ay öncesine Rafsancani, dostumuz şeklinde addedilmişse de- bir 
Dışişleri Bakanı, İran'ı devlet olarak karşımıza almayalım endişesiyle karşı çıkabilmekte, bir 
Sayın Başbakan da, "tran bu işte niye böyle yapsın; ben bunu anlayamıyorum" dernekte!.. 

Ben özellikle vurgulamak istiyorum; Sayın Başbakanın bütün demeçlerine, yaklaşık 15 kla
sör tutan, bütün gazetelerde çıkan demeçlerine baktım... "Bir siyasal irade eksikliği" demiş
tim; o siyasal iradeyi ortaya koyarken -dilim varmıyor ama- bir korkuyu sezdi. Nedir o kor
ku?.. Şöyle yaparsak şunu mu karşımıza alırız, bunu mu karşımıza alırız?.. Bir de, Koalisyo
nun kendi iç sıkıntıları... 

Sayın milletvekilleri, bakın, daha önce Kültür Bakanlığı hakkında verilen gensoruda da 
ANAP Grubunun görüşlerini arz ederken ifade etmiştim; "Devletin ideolojisi olmaz" lafı... 
Doğru, Sayın Kültür Bakanına, hadi katılıyorum diyelim; hangi anlamda?.. İdeolojiyi günlük 
dildeki anlamıyla kullanırsak, teknik anlamıyla kullanmazsak; yani, bir nasyonal sosyalist par
tinin ideolojisi gibi, ne bileyim, Sovyetlerdeki bir tek parti diktatörlüğünün ideolojisi gibi... 

Kabul, devletin bu anlamda ideolojisi olmaz; ama, Amerikalıların "establishment" de
dikleri yerleşik düzen anlamında, bizim devlet kavramını net bir şekilde ortaya dökmemiz la
zım ye bu işin sadece tçişleri Bakanının sorunu olmadığını, onun yetkisiyle de çözülemeyeceği
ni iyice algılayıp, bu işin yanına, Dışişleri Bakanını, aynı oranda da Millî Eğitim Bakanını, 
aynı oranda da Kültür Bakanını mutlaka ve mutlaka aynı dil birliği içerisinde katmamız lazım. 

BAŞKAN — Sayın Yalova, süreniz doldu, lütfen bitirin. 
YÜKSEL YALOVA (Devamla) — Bitirmeye çalışayım efendim. 
BAŞKAN — Çalışmayın da, lütfen bitiriniz. Bunu daha başlangıçta rica ettim... 
YÜKSEL YALOVA (Devamla)'— Peki Sayın Başkanım. 
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Basit bir örnekle konuşmamın son bölümüne giriyorum. 
tki gün önce Fransız televizyonunda Sosyalist Partiye mensup olan, yıllarca da bakanlık 

yapmış olan Fransız Kültür Bakanı Jack Lang vardı. Orada, "Kültürü bu ülkede tutku haline 
getirmeliyiz" diyor ve ideolojileri, sağdan olsun soldan olsun, o ülkenin değişik yörelerindeki 
insanları Fransız kültürü için nasıl seferber etmek mecburiyetinde olduklarını vurguluyor. 

Dünkü gazetelerde kayıp kararnameyle ilgili haberleri okuduk. Bir insan için "MHP 
tandanslı" deniyor... O kişinin ideolojişiyle ilgili değilim; ama hukuk devleti diyorsanız, o hu
kuk devletinin daha önce tesis edilmediğini, onu ancak kendinizin tesis edebileceğinizi söylü
yorsanız, o insanı, o devlet memurunu, yargılama sonunda belirli bir hüküm olmadan, o şe
kilde kavrama sokamazsınız. 

Sayın Başkanım, izin verirseniz, bir cümleyi, önemli bulduğum için söyleyeceğim. 
Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, tarihi itibariyle, insanı itibariyle, coğrafyası itiba

riyle sahip olduğu tüm potansiyeli, gücü, siyasal iktidarın iyi bilmesi, iyi değerlendirmesi la
zım. Bir süre önce Sayın tsmet İmset imzalı, Turkish Daily News'de bir yazı çıktı; kordiplo-
matlar arasında ne tür bir etki yarattığını, yetkililer lütfen incelesinler, orada ismi geçiyor. 

f- Biz, devlet olarak PKK terörüne karşıyız, diyoruz; kabul; ama, onu, karşı olmakta, karşı 
olacağımız kurumlar listesinde tek başına bırakamayız. Orada, kim olursa olsun, Türkiye Cum
huriyeti Devletinin iç düzenini bozmaya yönelik tüm yerti-yabancı kuruluşlara karşı çıkma ce
saretini göstermememiz için hiçbir nedemiz yok. Çünkü, asayiş konusunun, devlet güçlerin
den başkasına ihale edilemeyeceğini iyi bilmemiz lazım. 

BAŞKAN — Evet Sayın Yalova, "Bir cümleyle bitiriyorum" demiştiniz, artık saygılarını
zı sunun.. . 

YÜKSEL YALOVA (Devamla) — Düşüncelerimi bu şekilde kabaca arz ettim, önerge, 5 
grubun başkanvekillerinin imzasıyla geldiği için, zannediyorum bir sorun yok. 

Meclis araştırması komisyonu kurulması konusunda Yüce Meclisimizin olumlu oy vereceği 
düşüncesiyle, hepinizi Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Hürmetler ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yalova. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Kazan, buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; merhum Uğur Mumcu'nun ve ülkemizde uzun yıllardan bu yana işlenen siyasî nitelikli ve 
faili meçhul cinayetlerin faillerinin ortaya çıkarılması amacıyla, Mecliste grubu bulunan siyasî 
partiler tarafından müştereken verilip önerge üzerinde Refah Partisinin görüşlerini açıklamak 
üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, gönül isterdi ki, cenaze töreninin yapıldığı gün, TRT'den 45 daki
ka yayınlanan bir programın devamı olarak, Uğur Mumcu ve faili meçhul cinayetlerin Meclisi
mizce ele alınıp görüşüldüğü şu müzakerelerin TRT'den yayınlansın ve Meclis tarafından ko
nuya el atıldığı, halkımızca, milletimizce tespit edilmiş olsun. Ama, bu olmadı. 

Bunun yanında, yine gönül isterdi ki, bu kadar önemli bir konu Parlamentoda görüşülür
ken, o törene katılan milletvekili arkadaşlarımız, aynı ilgiyi bugünkü müzakerelere de göster
sinler, konuyu bütün derinliği ile burada görüşelim ve müzakere edelim. (Alkışlar) 
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Bu iki temenninin de gerçekleşmemiş olduğunu görüyoruz ve bu hususta, zannediyorum 
sadece şahsım adına değil, Parlamentodaki bütün arkadaşlarımın hislerini paylaşarak, herhal
de buna herkesin üzülmesi gerektiğini ifade ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, gerek dünyadaki gerekse Türkiye'deki olaylar, neticelerine bakıla
rak birlikte değerlendirildiğinde, bunların, belli bir merkezin (G) gücü planı çerçevesinde yön
lendirildiği görülür. 

Bu (G) gücü planını tanzim eden merkez meçhul değildir. Bugün dünyada "süper güç" 
dediğimiz güç ve bunun siyasal planlamasını yapan Pentagondur; uygulamasını yürüten teşki
lat -eğer yeraltı faaliyetleriyle bu işi yürütecekse- CIA'dır. 

. Elde edilmek istenilen neticeler hedeflenerek, önce basın yoluyla hazırlıklar yapılır, arka
sından cinayetler sergilenir, cinayetler üzerine yeni senaryolar tezgâhlanır, bu senaryolar yo
rumlara mevzu edilir ve adım adım hedefe doğru gidilir. 

Bugün İslâm dünyasının parça parça olması, bu planın bir sonucudur. Müslüman ülkele
rin içinde terör rüzgârlarının estirilmesi, bu planın bir ürünüdür. İşlenen cinayetlerin failleri
nin, aradan uzun zaman geçtiği halde bulunamaması, hep bu planın neticesidir. 

Komünizmin çöküşünden sonra Pentagon ve NATO, gözlerini İslâm dünyasına çevirmiş. 
İslâm dünyasında, hem Müslümanlık şuurunu ezmenin, hem de Müslümanları sömürmenin, 
sömürmeye devam etmenin oyunlarını tatbik mevkine koymuştur. İşledikleri cinayetleri, sergi
ledikleri vahşet tablolarını gizlemeye çalışanlar, hayalî birtakım örgüt isimleriyle Islâmı kötü
lemeye ve Müslümanları lekelemeye, daha ötesi, İslâm ülkelerinin arasını açmaya çalışmaktadırlar. 

Bu bir oyundur. Bu oyuna gelmemesi gerekenlerin başında, elbette devleti idare edenler 
gelir. Ancak, Uğur Mumcu olayının arkasından, devletin üst düzey yetkililerinin verdikleri be
yanatlara, yaptıkları açıklamalara ve bu açıklamalar sırasında kullandıkları birtakım ifadelere 
baktığımız zaman, sanki bir oyuna geliniyor gibi bir endişe taşıdığımızı bu kürsüden açıkça 
ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Başbakan Süleyman Demirel'in son olaylarla ilgili konuş
malarından kısa bazı pasajlar arz etmek istiyorum: Sayın Başbakanın 28 Ocak'ta Katar'da yaptığı 
konuşmada: "Uğur Mumcu cinayetinde bir örgüt söz konusu. Açıklarsam sonuç alamayız. Su
ikastta arkasında yabancı örgüt var diyemem; ama, olabilir. Jak Kamhi'ye tecavüzü yapanlar 
ise belli" diyor. 

31 Ocak 1993'te, Ankara'daki basın toplantısında: "Güvenlik güçleri, üç cinayet hariç, 
büyük, şehirlerde bu cinayetlerin faillerini bulmuştur. Çetin Emeç, Bahriye Üçok, Turan Dur
sun cinayetlerinin aydınlığa kavuşacağı, birkaç gün içinde açıklanacaktır. İran'ın bu cinayet
lerle irtibatı, bizim güvenlik makamlarımız tarafından şüphe götürmeyecek şekilde ortaya çı
karılırsa, ortaya nazik bir durum çıkar" diyor. 

2 Şubat 1993 tarihinde de Amerikan Cumhurbaşkanı Clinton'la yaptığı telefon görüşme
sinde, İran'ın aşırı silahlanmasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor ve "bu konuda Kör
fez ülkeleri endişe duymaktadırlar" diye, durumu oraya bildiriyorlar. 

Sayın Başbakan bu konuşmaları yaparken, Sayın İçişleri Bakanımız İsmet Sezgin'in de 
şu konuşmaları yaptığına şahit oluyoruz: 26 Ocak tarihinde Mecliste yapmış oldukları konuş
mada, "tnter-Star televizyon yönetimine ve diğer bazı gazetelere telefon eden bazı şahıslar, Is-
lamı Kurtuluş örgütü adına gerçekleştirdiklerini söyleyerek üstlenmiş bulunmaktadırlar" diye 
bir açıklama yaptılar. 
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Bu açıklama üzerine, Sayın Grup Sözcümüz, bu şekilde bir açıklamanın bazı mahzurları 
olduğunu ifade ettiler ve Sayın Bakan da buna bir ölçüde, tabiî bir noktaya kadar katıldılar. 

Sayın Bakan, 4 Şubat 1993 tarihinde, istanbul'da, büyük bir dikkatle beklenen basın top
lantısını yaptılar ve o basın toplantısında, şu ana kadar yapılan sorgulamalar sonucunda, ken
dilerini "tslamî Hareket örgütü" diye tanıtan, başta Çetin Emeç, Turan Dursun cinayetleri 
olmak üzere, İstanbul'da işledikleri ve güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları sonucunda açı
ğa çıkarılan örgütün eylemlerini saydılar. 

Sayın Bakana ilaveten, Sayın Cavit Çağlar da Suudi Arabistan'dan bir konuşma yaptılar 
ve "Suikast işini çözdük, rahatız. Diplomatik sıkıntı istemediğimiz için henüz açıklamıyoruz. 
işi kim, ne için yaptı, hepsini biliyoruz" dediler. 

Tabiî bunlar, Uğur Mumcu'nun cinayetiyle ilgili sözler... Daha sonra da, Sayın Çağlar, 
"Ben bu işi çözdüm demedim, sözlerim yanlış anlaşıldı" diye tavzih ettiler. 

istanbul Emniyet Müdürü Sayın Necdet Menzir, lnterstar'da "Kırmızı Koltuk" progra
mında bir söyleşi yaptı ve bu söyleşide, "Bu örgüt hakkında bizim elimizde hiçbir istihbarat 
yoktur, tslamî Hareket örgütü olduğunu, kendi beyanlarından, ileride böyle bir ismi kullana
caklarını, elde ettiğimiz dokümanlardan çıkardık" dedi. 

Yani, tslamî Hareket örgütü olduğunu onlar söylememiş; ancak, eldeki dokümanlardan, 
bu yakıştırma, Emniyet tarafından yapılmış!.. Bu, açıkça istanbul Emniyet Müdürü tarafın
dan ifade edildi. Ayrıca, "Bu örgüt hakkında bugüne kadar kesin bir bulguya rastlandığı ko
nusunda da bize bir bilgi intikal etmedi" diyor. 

Şimdi, bu beyanatlarda, zannediyorum ki birtakım yönlenmelerin etkisi var. Görüşleri
miz yanlış olabilir; ama, bu görüşleri bu kürsüden dile getirmekte, fikirlerin çeşitliliği bakı
mından fayda olacağı inancındayım. 

Bakınız, Uğur Mumcu cinayetinden hemen sonra bir gazetede "Cinayet, Iran işi" diye 
bir başlık vardı. Yani, bizden bir yetkili, cinayetin Iran işi olduğunu söylemeden, bir gazetede, 
"Cinayet İran işi" deniliyor; ingiliz terör uzmanı Profesör Wilkinson, Mumcu'nun, Iran reji
mi tarafından desteklenen köktenci bir terör örgütünce öldürüldüğünü düşünüyor ve böylece 
bir yönlendirme başlıyor. Bu yönlendirme, âdeta, daha sonraki resmî açıklamalara da yön ve
riyor gibi. 

Böyle bir yönlendirme var mı, yok mu? Tabiî bunu en iyi kendileri bilir; ancak, bu okudu
ğumuz başlık, gerçekten dikkat çekicidir. 

Bu arada, Hükümet üyelerinin, konuyla ilgili çelişkili beyanatları var. Bu çelişkili beya
natlarında, Adalet Bakanı, "Maalesef, istanbul'daki Emniyet Müdürüne ve polisine 
güvenmiyoruz" derken, Başbakan Demirci, "Devletin savcısı, devletin polisine güvenmez olur 
mu hiç?" diye karşılık veriyor; içişleri Bakanı Sayın Sezgin, "Terörün Iran istihbaratıyla ilişki
si var, iran'ın istihbarat servisleri eldeki bilgilere göre terörün içinde yer alıyor" derken, Dışiş
leri Bakanı Sayın Çetin, "Terörün arkasında iran'ın olduğunu söyleyemeyiz, iranlı teröristle
rin arkasında Iran Devleti olmayabilir; çünkü, bunu ispat edebilmiş değiliz" diyor; Başbakan 
Yardımcısı Sayın inönü, "istanbul'da polisimizin görevini yerine getirdiğine kesin olarak 
inanıyorum" derken, Adalet Bakanı Sayın Oktay, "istanbul'da polis görevini başaramadı" 
diyor!.. -
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Arkadaşlar, hükümet üyeleri arasında dahi farklı görüşler olabilir, bu görüşler çelişkili 
olabilir. Hatalı olan, bunların çelişkili olması, farklı görüşler olması değildir; bu çelişkinin açığa 
vurulması, açığa çıkarılmasıdır, tşte, bu noktada bizim eleştirimiz haklıdır kanaatindeyim. 

Halbuki, meseleyi serin kanlı düşünenler ne diyor; merhum Uğur Mumcu ne diyor, önce 
ona bakalım. Evet, merhum Uğur Mumcu, Çetin Emeç'in katlinden sonra, 9 Mart 1990'da 
yayınlanan bir yazıda aynen şöyle diyor: "Bugün için üzerinde durulması gereken asıl konu, 
elde kanıt bulunmadan, genel suçlamalarla ve kuşkulu varsayımlarla islamcı çevrelerin tümü
nün birden suçlanması ve bu genel suçlamaların yaratacağı olası gerilimler olmalıdır. Bu gibi 
suçlamalardan kaçınmak gerekir. Genel suçlamalar, her zaman tehlikeli gerilimler yaratır. Bu 
tür kanıtsız, dayanaksız genel suçlamalar, hukukun genel ilkelerine de aykırıdır. İslamcıları 
laiklere, laikleri de islamcılara düşman etmek, belki de Aksoy ve Emeç'i alçakça pusulara dü
şürüp öldürenlerin yaratmaya çalıştıkları ortamdı. Olağanüstü duyarlılık gerektiren günler ya
şıyoruz. Bu ortamda devlete düşen görev, demokrasi övgüleri düzüp, kuşkulu varsayımlarla 
soyut komplo teorileri üretmek değil, bir an önce somut kanıtlar bulup, bu iki cinayeti aydın
latmaktır." İşte, Sayın Uğur Mumcu'nun o gün yazmış olduğu bir yazı, akıl ve mantık çerçeve
sinde yapılmış olan bir yorum. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — Daha başka yazılar da var. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Bu konuda, Refah Partisi Genel Başkanı Profesör Dok

tor Necmettin Erbakan Hocamız, "Faili meçhul cinayetler, CIA, Gladio gibi karanlık güçlerin 
üstüne gidilmedikçe aydınlatılamaz" diyor. 

Cumhurbaşkanı Sayın özal, 28 Ocak tarihinde Amerika Birleşik Devletlerinde yaptığı açık
lamada, "Uğur Mumcu olayı büyük bir provakasyon; bu tür provakasyonlarda failler asla or
taya çıkmaz, bunda dış istihbarat örgütlerinin payı olabilir" diyor. 

İran Cumhurbaşkanı Rafsancani, 31 Ocak tarihinde, "Bazıları, Türkiye ile İran'ın arasın
daki ilişkileri bozmak için provakasyon düzenliyor; iki devletin ikili ilişkiler konusundaki ka
rarları bu gibi tertiplerin etkisinde kalmamalı" diyor. 

Bunlar, siyasî kimliği olan zevatın açıklamalarıdır. Şimdi, cinayet olaylarının arkasını ta
kip ede ede, bu işlerde, özellikle siyasî cinayet faillerinin cinayetleri nasıl işledikleri konusunda 
uzman olan kişiler ne diyor, bir de bunlara bakmakta fayda var. 

MİT Ihtihbarat Dairesi eski Başkanı Profesör Doktor Mahir Kaynak... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)—.Üçkâğıtçı!.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Interstar'da "Kırmızı Koltuk" Programında şöyle di

yor: "Ben, maddî delillerden ziyade, aklî delillerin daha geçerli olduğu kanısındayım." Bu sö
zü kim inkâr edebilir?.. Şöyle devam ediyor: "Maddî deliller insanı yanıltabilir. Bir tane sakal
lı, takkeli adamı getirir, halkı aldatırsınız; ama, aklen düşünüyorsanız, kesinlikle aldanmaya 
imkân yoktur. 

Bir cinayet hakkında, çeşitli iddialar varsa, bu iddiaların her birisi ayrı ayrı irdelenmeli 
ve mantıklı olup olmadığı çözümlenmelidir. 

Büyük bir ülkeden söz ediyorum; -cinayetin arkasındaki güce işaret ediyor- Ortadoğu'da, 
Kürt meselesinden çıkarları olan bir devleti kastediyorum. Jak Kamhi olayında düşüncem, bu 
olayın failleri ya çok kötü eğitilmişler veya olay bir senaryo ve bu senaryo, İran'a atılmak iste
niyor." 
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Bir diğer istihbaratçı, yine MİT'in İstihbarat Dairesi eski Başkanı Mehmet Eymür de şöy
le diyor: "Siyasî cinayetlerde kullanılan ileri teknik, bu cinayet teknolojisi, ancak devlet des
tekli grupların işidir." Bu cinayetin arkasında, bir devlet olduğuna işaret ediyor. 

Biraz önce, CHP Grubu adına konuşan arkadaşımız Teoman Paşadan bahsetti, ben de bir 
paşadan bahsedeceğim. Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Koramiral Yıl
maz Doğrusöz ne diyor: "İran'ın suçlanması provokasyondur. İran, bir saptırmacadır. Başka 
bir ülke tarafından yapılan bir saptırmaca olabilir. Bu kadar çok yönlü çalışan bir gazeteci 
öldürüldüğü anda, hedef saptanamaz. Herhangi bir ülkeyi, örneğin İran'ı suçlattırmak da, bir 
tür provokasyondur. Kamlıi olayında tamamen bir provokasyon var. Ben, suikast girişiminin 
esas nedeninin, Karabağ, Bosna-Hersek, Ortadoğu'daki menfaat çatışmaları ve Kıbrıs anlaş
maları olduğunu tahmin ediyorum." Bu Paşa da böyle diyor. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Nepaşalar var!.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Evet, bütün sözleri dile getiriyoruz, bütün sözleri ortaya 

koyuyoruz ve bütün bu sözler, akıl ve mantık çerçevesinde elbette değerlendirilecektir. Saplan
tı içinde olanlar, elbette hastadır; sağlam olanlar, herhangi bir saplantı içinde olmayanlardır. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — İran'ı savunuyorsunuz burada!.. 
BAŞKAN— İbrahim Bey, lütfen... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Son olarak, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcı

sı Ahmet Koksal ne diyor, onu arz edeyim. Bir arkadaşımız, demin burada, Sayın Köksal'ın 
bugün basına yansıyan sözlerini okudu; ama, bu sözleri eksik okudu. O nedenle, izin verilirse, 
biz bu sözleri, daha özlü olarak saptırmadan okuyalım. 

Sayın Başsavcı diyor ki: "Ben, siyasetçi değil, hukukçuyum. Bağlı bulunduğumuz kanun
larımız var. Ortada bir şey yokken, o, şunu bunu öldürdü diyemem. Soruşturmanın başından 
beri işin içinde vardım. Sayın Bakanımıza, olayların büyük bölümünün spekülasyon olduğunu 
söylemiştim; ama, Sayın Bakanımızdan bu yönde bir şey duydunuz mu?.. Ortada bir örgüt 
yok, 'Islamî Hareket' olduğuna dair kesin delil yok. İran'dan gelmiş bir silah var; Şah dönemi
nin gizli örgütü MOD'a ait. Sanıkların İran ile ilgisi vardır diyemem." İşte bu da, dosyaya el 
koyan başsavcının açıklaması. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, bütün resmî basın toplantılarına ve açıklamalara rağ
men, cinayetlerin failleri hâlâ daha belli değildir. Buna rağmen, gerek basında, gerek siyasî 
ağızlarda, türlü türlü senaryoların tezgâhlandığı da görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, devleti şevki idare makamında bulunanların en büyük hataları, ke
sin delil elde edilmeden, birtakım baskılar altında, Iran Devletini suçlamaya ve halkı İran aley
hine yönlendirmeye kalkışmaları olmuştur. 

Oysa, Sayın İçişleri Bakanı, 11-15 Eylül 1992 tarihlerinde, terör konusun görüşmek üzere, 
yanlarında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, Emniyet Genel Müdürü Yılmaz 
Ergun ve bazı istihbarat uzmanlarıyla birlikte, Diyarbakır üzerinden iran'a gitmiş ve iran'a 
gidişinden önce de, kendilerine Diyarbakır'da, Olağanüstü Hal Bölge Valisi Ünal Erkan'la, Jan
darma Asayiş bölge Komutanı Korgeneral Necati Özgen tarafından bir brifing verilmişti. 

Tahran'daki görüşmeler neticesinde, içişleri Bakanları tarafından, kaçakçılık ve terör olay
larını takip etmek üzere bir ortak komite oluşturulmuş, Komitenin Türkiye Başkanlığına İçiş
leri Bakanlığından Rıza Akdemir getirilmiş ve bu Komite, o tarihten bugüne kadar üç toplantı 
yapmıştır. 
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Son olarak, İran içişleri Bakanı Abdullah Nuri'nin, Türkiye'yi ziyareti de, bu konudaki 
işbirliğinin ve iyi niyetin neticesi olarak gerçekleşmiştir. 

Ne var ki, Pentagon'daki merkez, Türkiye'nin dört bir yanı ateş çemberi içinde kalsın di
ye, önceden hedeflediği; önce Irak'la, son aylarda iyiye doğru giden münasebetleri, son yaptığı 
harekâtla temelinden dinamitlemiş, şimdi de Türkiye'nin iran'la olan iyi münasebetlerini ger
ginliğe dönüştürmenin oyunlarına girmiştir. 

.Buradaki amaç bellidir. Milletin gözünden, milletin dikkatinden -yukarıda da bir uzma
nın belirttiği gibi- Bosna-Hersek'i kaçırmak, Azerbaycan'da olanları unutturmak, Filisten'de-
ki zulmü gözlerden gizlemektir. Nitekim, bunu büyük ölçüde başarmışlardır da: Bizim hassa
siyetimiz, Türkiye'nin oyuna getirilmesi endişesinden kaynaklanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye ile İran'ın arasını açmak için, bundan 14 ay önce bir gemi 
olayı oldu. Bir gemi yakalandı, bu gemiye el konuldu, konu Devlet Güvenlik Mahkemesine 
intikal etti. 14 ay sonra ne oldu? Yanlışlık yapıldığı ortaya çıktı ve gemi iran'a gönderildi. Yi-_ 
ne, daha önce îran yönetimiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla,"terör yapıyorlar" denilerek, 12 
kişi yakalandı, sonra da hepsi serbest bırakıldılar... 

Sayın tçişleri Bakanının açıklamalarında, ekrana bazı kişiler getirildi, birtakım silahlar 
gözler önüne serildi ve de Jak Kamhi olayıyla ilgili olarak yapılan tatbikat gösterildi; ama bü
tün bu uzmanlar, bütün bunları seyrettikten sonra, işte bunun, mutlaka başka örgütler tarafın
dan sergilendiğini açık açık ifade eden yukarıdaki beyanları verdiler. 

Değerli milletvekilleri, daha bir hafta önce İran tçişleri Bakanıyla görüşen Sayın Sezgin'-
in, bugüne kadar Uç toplantı yapan ortak komitenin, hiçbir sinyal almadan birdenbiren bu açık
lamaları yapması, bizim dikkatimizi, ister istemez bir gazetenin manşetine çekmektedir. Bu 
gazetenin manşetinde, "Demirel: iran'a dikkat" deniyor. 

Haberi okuduğumuz zaman, Sayın Başbakan Demirel, Clinton ile telefon görüşmesi sıra
sında, "Komşu Müslüman ülke İran'ın silahlanmakta olduğunu, Körfez ülkelerinin bu konu
yu kendisine ilettiklerini ve bu durum karşısında tedbir alınması lazım geldiğini" ifade ediyor 
ve karşıdan verilen cevap da, "Bölgedeki durumu, İran'ın bu özelliğini dikkate alarak yeniden 
değerlendiririz" şeklinde oluyor. 

Nerede değerlendirilecek?.. Tabiî, Pentagon'da değerlendirilecek. Neler yapılacak?.. Irak'a 
daha önce neler yapıldıysa, İran'a da aynı muamele yapılacak ve onun zemini hazırlanacak. 
işte bu konuda biz, Hükümeti, duyarlı olmaya çağırıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Refah Partisi Grubu olarak, Hükümetin fevkalate hassas bir konu
da, zamansız ve ölçüsüz konuştuğu ve akılcı davranmadığı görüşündeyiz. Hele hele, faili meç
hul cinayetlerin çözümü konusunda Pentagon uzantısı CIA'dan yardım isteme aczi karşısında, 
bu düşüncemizde haklı olduğumuza inanıyoruz. 

Faili meçhul cinayetler, sadece istanbul'da işlenen cinayetler değildir, güneydoğudaki faili 
meçhul cinayetlerin de haddi hesabı yoktur. Biraz önce Sayın Bakan tarafından, güneydoğu
daki örgütlerce işlenen cinayetlerin sayısının toplam 534 noktasında olduğu, bu 534 cinayetin 
ise, ancak 1/4'ünün faillerinin bulunduğu,,3/4'ünün ise faillerinin bulunmadığı açıkça ifade 
edildi. 

Tabiatıyla, Sayın Bakanın bu bilgileri, bize de bazı çevreler tarafından intikal ettiriliyor 
ve bu konuda Sayın Bakanın görüşlerine katılıyoruz; ancak, katılmadığımız bir görüşü var: 
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Sayın Bakan, daha önce müteaddit defalar, gerek basına, gerekse bugünkü gibi, Meclis 
kürsüsünden yaptığı açıklamalarında, bu cinayetlerin faillerinin meçhul kalışlarını, delil ol
mamasına,, şahit olmamasına bağlıyorlar ve hatta bugünkü ifadelerinde, "Babanın gözü önünde 
oğlu öldürülüyor; ama daha sonra baba, oğlunu öldüreni bildirmiyor" diyorlar. 

Bir defa, şunu ifade etmekte fayda var: Bu cinayetler, genellikle Diyarbakır ve Batman'da 
işleniyor. Eğer, hesap ve bilgimiz yanlış değilse, Diyarbakır'da 5 600 polisimiz var. 

ÎÇtŞLERl BAKANI İSMET SEZGlN (Aydın) — Biraz yanlış. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Olabilir; ama mutlaka 4 bin - 5 bin arasındadır. 
Bunun yanında, yine, Batman'da binleri aşkın polisimiz var ve bütün bu cinayetler, poli

sin kontrolü altında bulunan bu yerlerde işleniyor; dağ başında işlenmiyor, özellikle, Diyarba
kır'ın Şehitli Mahallesinde işleniyor bu cinayetler... "Polislerin gözü önünde işleniyor bu 
cinayetler" demiyorum; ama polisimizin, güvenlik güçlerimizin kontrolü altında bulunan yer
lerde işleniyor; bu bir. ' , 

t kinci si: Bölge halkının yapısını hepimiz biliyoruz. Bölgede işlenen cinayetler, genellikle 
husumete dayanan cinayetlerdir; yani, orada bir babanın oğlu öldürülecek de, baba buna susa
cak, cevap vermeyecek, açıklamada bulunmayacak!.. 

Sayın Bakan, bunu kabul etmek mümkün değil... Bölge halkının yapısını bilen bir kişi 
olarak ifade ediyorum; bunu kabul etmek mümkün değil. 

O zaman, bu cinayetlerin failleri hakkında neden yeterli bilgi verilemiyor?.. Kanaatimce, 
cinayetleri işleyenler yabancıdır da, onun için, tanınmayan insanlardır da, onun için; tanınan 
insanlar değil, tanınmayan insanlardır. (RP sıralarından alkışlar), DYP sıralarından, "Bunlar 
neyi ifade eder?" sesleri) 

Neyi ifade eder, açıklayayım: Cinayetleri işleyenlerin tanınmaması, ister istemez, akla dış 
güçleri getirir. 

Şimdi, "Bölgede dış güçlerin ne işi var?" diyeceksiniz... Evet, ben de öyle düşünüyorum; 
ama bölge eski Valisi Hayri Kozakçıoğtu'nun beyanatlarını unutmayın lütfen... Kendileri biz
zat, "Güneydoğunun ajan kaynadığını" ifade etmiştir ve şu anda Kuzey Irak bölgesinde, Bir
leşmiş Milletlerin bilgisi çerçevesinde, 13 ulusal örgüt var, bu Örgütlerin elemanları, güneydoğu 
bölgesine gelerek faaliyette bulunuyorlar. 

Yine bu meyanda, Sayın Genel Başkanımız bir Meclis konuşmalarında, güneydoğu terö-
• | / 

rüyle ilgili olarak dış güçler açısından bir uyarıda bulunmuşlardı. Şurada, Balgat'ta bir binada 
ikamet eden 3 Amerikan subayı bir-iki ay kayboluyorlar -bunların isimleri verildi- su ve elek
trik faturaları ödenmiyor, mal sahibi bu faturaları ödüyor ve iki, üç ay sonra gelen subaylar
dan faturaların bedelini alacağı zaman, nerede olduklarını soruyor; buna verilen cevap "Şır-
nak civarında bulunuyorduk" oluyor. 

Demek ki, şu Ankara'da bile yerleşmiş bulunan bu yabancı kuruluşlar, askerî güçler, ajan-
larıyla, güneydoğuda cirit atıyorlar. Acaba, biz bunun farkında mıyız değil miyiz? Bir defa 
daha hatırlatmakta fayda görüyorum. • 

BAŞKAN — Sayın Kazan, süreniz doldu,' lütfen bitiriniz. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Evet, tamamlıyorum Sayın Başkanım. 
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Güneydoğudaki eylemlerin cesaretle üzerine gidilmiyor. Bakınız, Midyat'ta faili belli bir 
cinayet, belirsiz hale getiriliyor. Nasıl?.. Yaralı fail, polis otosu tarafından alınıyor götürülü
yor, sonra "öldü" deniliyor; "peki, kim bu adam?" denildiği zaman da, kimliği hakkında bil
gi verilmiyor... 

Diyarbakır'da 23 ocak gecesi, 11 kişi, insanların gözleri önünde öldürülüyor, failleri ya
kalanamıyor ve ertesi gece Diyarbakır'ı arabasıyla dolaşan Bingöl Milletvekilimiz, sokaklarda 
bir tek güvenlik görevlisine rastlamadığını ifade ediyor... Bu arkadaşımız, aynı zamanda İçiş
leri Komisyonu üyesidir. 

Sayın milletvekilleri, Uğur Mumcu'yla ilgili cenaze töreni hakkında birkaç söz etmek isti
yorum. Rahmetli Uğur Mumcu, belli bir görüşü olan, belli bir fikir çizgisi olan; ama bilhassa 
haksızlıklara, yolsuzluklara ve yoksulluğa karşı savaş veren bir yazardı. Bu yönüyle, hepimiz 
onu sever ve takdir ederdik. Ancak, cenazesi birtakım maksatlara alet edildi. Cenaze törenin
deki kalabalığı bir parti yetkilisi, "bize solun birleşmesi konusunda mesaj verdi" diye değer
lendirdi; âdeta, "Uğur Mumcu'nun öldürülmesi faydalı oldu" der gibi! 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Olur mu canım öyle!.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — öte yandan, bu cenaze töreninde, Uğur Mumcu'nun hiç 

de hoşlanmadığı işler sergilendi; şeriat, Müslümanlar, tran hedeflendi ve protesto edildi, bü
tün bunlar, basiret sahibi olması gereken devletin gözleri önünde yapıldı. 

Biz, Uğur Mumcu'nun masum cenaze merasiminin bu tür amaçlara alet edilmiş olmasını 
elbette tasvip etmiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Yüce Meclisin, bu araştırma önergesini kabul edeceğine inanırken, 
oluşturulacak komisyonun özellikle aşağıdaki noktalar üzerinde ağırlıkla durmasını talep 
ediyoruz: . , . . - _ " 

1. 1980'den bu yana faili meçhul cinayetlerin tespiti, 
2. Bu cinayetlerle ilgili tahkikatların bulunduğu safhaların tespiti, 
3. Bu cinayetlerin failleriyle ilgili vaki ihbar dilekçelerinin tespiti ve tahkiki ve bunlar 

üzerinde ne gibi işlem yapıldığının araştırılması, 
4. Cinayetleri işleyenlerin bulunamamasında güvenlik güçlerine izafe olunacak her han

gi bir kusur, noksanlık ve eksikliğin bulunup bulunmadığının tespiti, 
5. Cinayetleri işlediği anlaşılan İçişi ve örgütlerin siyasal amaçları, birbirleriyle ve varsa 

yabancı devletlerle ilişkileri ve malî kaynaklarının tespiti, : 
6. İstihbarat örgütlerinin, PKK ve diğer örgütleriyle ilişkisi olup olmadığının araştırıl

ması ve tespiti, 
7. Ülkemizde bulunan yabancı ajanların nerelerde ve ne gibi faaliyetler içinde oldukları

nın araştırılması ve tespiti, 
8. Güneydoğu il ve ilçelerinde emniyet kuvvetlerinin asayişi neden temin edemedikleri

nin tespiti, 
9. Jak Kamhi'nin korumalarının Mossad teşkilatına mensup olup olmadığının araştırıl

ması ve tespiti; ayrıca, faillerinin istihbaratla bir işbirliği var mıdır yok mudur; bunların tespiti... 
ÎBRAHÎM GÜRSOY (istanbul) — Neyi tasvip ediyorsunuz siz, kimleri savunuyorsunuz ki? 
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — ... ve de bir gazete yazarına gönderilen şu belgenin ma

hiyetinin araştırılması ve bu konuda neler yapıldığının,tespiti. 
Evet, değerli milletvekilleri, bu belgeyi açıklamamızdan maksat, ülke güvenliğiyle çok ya

kından ilgili olmasından dolayıdır; esas maksadımız budur ve bu maksadı bir millî görev oldu
ğu için yapıyorum. 
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Bu belge, çok gizli ve evrakta "Açılamaz" damgalı; MİT Müsteşarlığı tarafından, Müste
şarı tarafından, Başbakanlık makamına yazılmış, 2 Şubat 1993 tarihli -sayı numarası da var, 
Sayın Bakana da sunacağım- bir belgedir. Bu belgede bakın ne diyor: 

"Başbakanlık Makamına 
Amireka Birleşik Devletlerinin güvenliğini ve hayatî çıkarlarını yakından ilgilendiren, 

Türkiye'nin gerekli yerlerinde kuvvet bulundurmak ve bu maksatla Ortadoğu'yu kontrol altı
na alıp, Türkiye'nin dine dayalı bir yönetim altına girmesini önlemek maksadıyla; ABD Haber 
Alma Servisi (CIÂ) denetiminde, israil kabine görevlisi Hayım Bar-Lev kontrolünde -kimdir, 
açıklayacağım birazdan- İsrail Gadna Birliklerinde eğitim gören 6 kişilik özel bir tim, Hafya 
Denizüssünden botla Türkiye'ye giriş yapmışlardır. 

Mezkûr timin ülkemizdeki görevleri, gazeteci Uğur Mumcu ve Mehmet Ali Birand'ı öl
dürmektir. Gazeteci Uğur Mumcu'yu öldüren tim elemanları, ikinci görevleri olan Mehmet 
Ali Birand'ı öldürmek için ülkemizden çıkış yapmamışlardır. Tim elemanlarının, yaptığımız 
istihbarat neticesinde, tsrail Hükümetinin Ankara temsilciliğinde kaldıkları tespit edilmiştir. 

Arz ederim" diyor. 
Buradaki Hayım Bar-Lev kimdir? Hayım Bar-Lev, 1973'ten önce tsrail işgalindeki Sina 

Yarımadasının doğu yakasının kumandanıdır. Bu kumandanın kuvvetlerine o günlerde, "Ha
yım Bar-Lev Hattı" adı verilmiştir, şu anda da Hükümette görevlidir. 

öte yandan, "Gadna Birliği nedir?" diye sorarsanız, onun da yaptığımız istihbaratına göre, 
israil Gladyos'unun kullanılan isimlerden bir ismin olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 

Şimdi, bunun da Meclis araştırması çerçevesinde ele alınmasını istirham ediyor, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, buyurun Sayın Köse. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ISMALt KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; s 

ben de, çok değerli iki milletvekili arkadaşımızın elim trafik kazası sonucu vefatlarından dola
yı şahsım ve Grubum adına merhumlara Allah'tan rahmet diliyor ve Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlayarak, sözlerime başlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde uzun yıllardan bu yana, siyasî sebepler so
nucunda birçok insanın katledilmesi ve faillerinin bulunamaması dolayısıyla, bugün, Mecliste 
grubu bulunan partilerimizin ortak olarak vermiş oldukları önerge görüşülmektedir. 

Doğru Yol Partisi olarak, bugüne kadar, bilerek ya da bilmeyerek, kasıtlı ya da iyi niyetle, 
devletimize ve güvenlik kuvvetlerimize yöneltilen kötü düşüncelerin sona ermesine vesile ola
cağı için, biz bu araştırma önergesinin kabul edilmesinden yanayız. 

Tabiî ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, anayasası olan, hukuk kuralları çerçevesinde, ken
disine kanunlarla verilmiş olan görevleri yerine getiren bir devlettir. Devlet, her türlü eyleme 
karşı -terör olayları dahil- kendi meşru güçleriyle; güvenlik kuvvetleriyle bu mücadelesini vere
rek, bu görevini yerine getirmektedir. 

Anayasanın devlete yüklemiş olduğu en önemli görev, güvenliktir. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, sınırları içerisinde yaşayan insanların asayişini temin etmek, onların huzurunu sağla
mak mecburiyetindedir. Kendi güvenlik kuvvetlerinin yerine, Anayasanın devlete vermiş oldu
ğu bu görevi, bir başka güce devretmek mümkün değildir. 
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tster anarşi ve törer olayları olsun, ister kaçakçılık gibi başka olaylar olsun, bütün bu olaylara 
mani olacak kuvvet, güvenlik kuvvetlerimizdir. 

Yüce Meclisin, üzerinde ittifakla karar kılmış olduğu olay, sevindiricidir. Millî bir muta
bakat sağlanmıştır; asayişin sağlanması istenmektedir, terör olaylarının sona ermesi istenmek
tedir ve siyasî cinayetlerin de faillerinin bir an önce ortaya çıkarılması istenmektedir. 

Bundan daha tabiî bir olay olamaz. Ancak, burada devletimize güvenmek mecburiyetin
deyiz. Yarın, kendi kapılarımızın çalındığı veya başka sıkıntılarımız olduğu zaman müracaat 
edeceğimiz makam, devletin meşru güvenlik kuvvetleridir. 

Güvenlik kuvvetlerimizin yapmış olduğu icraatları şüpheyle karşıladığımız takdirde, o za
man, işe, başından, yanlış başlamış oluruz. 

Eğer biz, milletimizin menfaatini, devletimizin menfaatim düşünüyorsak, onları ayakta 
tutan güçlerimizi, kuvvetlerimizi, bu millî güç ve kuvvetlerimizi, yıpratmamalıyız. Bunları yıp
ratmak suretiyle, bunları tahribata uğratmak suretiyle, başarıya ulaşmamız mümkün değildir. 

Güvenlik kuvvetleri, -Hakkâri'den Edirne'ye kadar- canlarını ortaya koymak suretiyle, el
lerinden gelen gayreti sarf ederek, her türlü çabayı harcayarak, PKK terör örgütünün belini 
kırmıştır. Dev-Sol örgütünün belini kırmıştır. 

Bugün yeni oyunlar sahneleniyorsa, yeni programlar yapılmak suretiyle, devletimizin, mil
letimizin, güvenlik kuvvetlerimizin önüne konulmak isteniyorsa, bu başarının sonucudur. 

Burada konuşan grup sözcüsü arkadaşlarıma şunu hatırlatmak istiyorum: Mademki ko
nu, millî bir konudur diyoruz; mademki meseleyi, memleketimizin, milletimizin menfaati açı
sından düşünmek suretiyle, Yüce Meclisin önüne getiriyoruz, öyleyse, devletin elindeki karar
lara, belgelere, bilgilere dayanmak suretiyle bu doğru haberlere rağmen, neden doğru haberle
rin yanında yer almıyorsunuz da, illa ki bunun karşısında görüş beyan etme ihtiyacını hissedi
yorsunuz?.. 

Bu vatana, bayrağa, dinimize, kültürümüze düşman olan hangi devlet olursa olsun, biz 
de onun düşmanıyız. Hiçbir tefrik gözetmeden, o düşmanca düşünceleri karşısında hiçbir farklı 
düşüncemiz olmadan, hepsine düşmanız; ama, dış politikanın, ne kadar nazik bir olay oldu
ğunu, hele komşularımızla olan münasebetlerimizi çok daha hassas bir şekilde takip etmek 
mecburiyetinde olduğumuzu da takdir edersiniz. Elimizde kesin delil olmadığı müddetçe, eli
mizde kesin belge olmadığı müddetçe, herhangi bir devleti -belki şahısları suçlayabilirsiniz, ör
gütleri bulup isimlerini söyleyebilirsiniz- suçlamamız mümkün değildir. 

Şimdi, bir tarafta, devletin güvenlik kuvvetlerinin ellerine geçirmiş oldukları ve yüzde 100'e 
yakın olmasa dahi, yüzde 80'inin doğruluğu ortaya konulmuş belgeler ortada dururken, o yö
ne kanalize edilmiş güvenlik kuvvetlerinin istihbaratını bir tarafa bırakıp, elimizde hiç belge 
olmamasına rağmen -sırf kafamızdaki ideolojimiz istikametinde, birilerine dost, birilerine de 
düşman gözükme pahasına- güvenlik kuvvetlerimizin bu şekildeki tespitlerini gözardı etmek, 
bence yanlışlık olur, hatadır. 

İran'la, Arabistan'la, Suriye ile, bizim, devlet olarak herhangi bir problemimiz yok. An
cak, Bosna-Hersek'te işlenen bu kadar cinayetlere rağmen, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
dışında, hangi Müslüman devlet,dünya milletleri nezdinde ve Birleşmiş Milletler nezdinde bi
zim devletimiz kadar mücadele vermiştir? 
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Evet, "İslam devleri" diyoruz, "kardeşiz" diyoruz; ama, en önemli meselelerimizin gün
demde olduğu zamanlarda, maalesef, bu tslam birliğini temin edemiyoruz; onu, kendi bünye
lerinde de temin edemiyorlar. 

Aynı etknik yapıya sahip, 15-20'nin üzerinde, aynı dine mensup devlet var... 
Demek ki, aynı dine mensup olmak, aynı etnik yapıya sahip olmak, -sınırları aynı nokta

da kesişse dahi- aynı menfaatler çerçevesinde bir araya gelmek için yeterli değildir. İşte, Orta
doğu'daki manzara bunun en güzel örneğidir. 

Şimdi, politikada, devletlerin birbirleriyle olan münasebetleri tamamen menfaata bağlı
dır. Hiçbir devlet, diğer devletin kaşına gözüne bakarak, onu sever, ne de onun için herhangi 
bir şekilde millî menfaatlerinden fedakârlık eder. Hangi tslam devleti kardeşimiz, en sıkıntılı 
günlerimizde Türkiye Cumhuriyetine bir tek kuruşluk bedava petrol vermiştir ya da; en sıkın
tılı günlerimizde, hangi, "Kardeş devlet" dediğimiz Müslüman devlet, bizim yanımızda olmuş
tur? Kaldı ki, geçmişte maalesef sırtımıza da hançer vurulmuştur; o şartları da yaşamıştır mem
leketimiz... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

ABDÜLLATİF ŞENER (Sivas) — Yazık! 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Şimdi, bugünü konuştuğumuza göre, bugün, Türkiye Cum

huriyeti Devleti bir ateş çemberi içerisindedir. 
İran'ın, kendi ideolojisi istikametinde dışarıya ihraç etmek suretiyle kurmuş olduğu bir 

sistemi vardır. Bu sistemi, -ister silahlı, ister silahsız, ister basın yoluyla propagandasını yap
mak ve bu sistemi dışarıya ihraç etmek suretiyle bir faaliyet içerisinde olduğunu- dünya bil
mektedir; bunu göz ardı etmek mümkün değildir. 

Diğer taraftan, Irak'taki olaylar hepimizce malumdur... Kuzey Irak'ta bir otorite boşluğu 
vardır ve oradaki olayların ne şekilde sonuçlanacağı belli değildir, 

Suriye'nin hangi niyette olduğu hepimizce malumdur. 
Gürcistan-Abaza, Ermenistan Azerbaycan olayları, yine hepimizce malumdur... 
Türkiye Cumhuriyetinin etrafındaki bu kadar olaya rağmen, devletimiz, Hükümetimiz, 

demokrasi çerçevesinde, hukuk kuralları içerisinde, asayişi temin etmek, ekonomik yönden, 
ülkede vatandaşın refah seviyesini yükseltmek için, yine bir mücadele içerisindedir. 

Tabiî, böyle bir çember içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güçlenmesini, 2000'li 
yıllarda bölgesinde veya Orta Asya'ya uzanacak kapıda veya Batı'ya uzanacak kapıda güçlü 
bir devlet olmasını istemeyen, en yakınımızdaki devletten en uzağımızdaki devlete kadar bir
çok devlet vardır. Bu devletler, yalnız "CIA" demek suretiyle, "Amerika" demek suretiyle bit
miyor; buna varıncaya kadar daha birçok devlet vardır. 

Biz, ne Amerika'nın, ne de İran'ın müdafaasını yapmak durumundayız; millî menfaatla-
rımıza, ülkenin menfaatlarına ters düştüğü anda, ikisinin de karşısında olduğumuzu söylüyoruz. 

Demin de belirttiğim gibi, hangi devletten gelirse gelsin, ister dinî, ister millî, ister etnik 
yönden, hangi devletten kaynaklanırsa kaynaklansın, bu ülkeyi bölme düşüncesinde olan dev
letlere karşı, Doğru Yol Partisi olarak kesinlikle karşıyız; biz de onlara aynı şekilde düşman 
oluruz. 

öyle ise, meseleyi iyi bir şekilde ortaya koymak lazım. Burada mesele, ne İran'ı, ne de 
Amerika'yı kötülemektir; birilerini kötülemek, birilerinin yanında olmak değildir. Burada me
sele, Türk Milletinin yanında olmak, faili meçhul cinayetleri, o şebekeleri kuranların 
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arkasındaki elleri tespit etmektir. Şayet bu, İran olursa, onun da ellerini kırmak; Amerika olursa, 
onun da ellerini kırmak lazımdır. 

' * v 

işte, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne gelmesinden sevinç duyduğumuz konu bu
dur. Burada, afakî düşüncelerle, hiç kimsenin hayal etmiş olduğu, hatta zaman zaman mesele
yi millî hüviyetinden uzaklaştınp, kendi siyasî düşüncesi çerçevesinde almak suretiyle, bazı yerlere 
mesaj vermesinin de, bence, manası, anlamı yoktur; çünkü, millî menfaatlarımıza ters düşer. 
(DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

öyle ise, Yüce Meclisimizin kuracağı araştırma komisyonu önüne, yine devlet belge koya
caktır. 

Şimdi burada devlete güvensizliğinizi ifade edeceksiniz, devletin güvenlik kuvvetlerinin halen 
işkence yaptığını, adam öldürdüğünü ifade edeceksiniz... İster MtT Teşkilatı, ister özel Harp 
Dairesi, ister polis ve jandarma teşkilatımız olsun, bunların tümü anayasal kuruluşlardır; bun
ların tümü, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekası için kurulmuş müesseselerdir, hepsinin ay
rı fonksiyonu vardır. Bu araştırma önergesinin kabul edilmesi sonucunda, bizi yine en çok mem
nun edecek olaylardan bir tanesi, bu millî müesseselerimize yöneltilen kötü düşüncelerin de 
ortaya çıkmasının sağlanacak olmasıdır. 

Şimdi; "Hizbullah, tslamî Hareket" derken, bundan ürkmemek lazım. Buyurun, elimiz
de belgemiz var; diyor ki; "1992 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 67 tane Hizbullah 
Örgütü mensubu öldürülmüştür. 39 tane de PKK'Iı öldürülmüştür. İkisinin de faili meçhuldür." 

Bir defa, ben, Hizbullah'a, yani kelime manası itibariyle de, tslamî Harekete karşıyım. 
tslamda terör ve kan yoktur. Hangi örgüt "tslamî Hareket örgütünü kurdum, Hizbullah örgü
tünü kurdum, Allah için adam öldürüyorum" diyorsa, o, Allah düşmanıdır. İslam düşmanı
dır, din düşmanıdır. 

Dinin, tslamın, ne teröre ne kana ne de silaha ihtiyacı vardır. İnsan haklarını savunan, 
insana en fazla saygı duyan, insanın, yine Allah tarafından yaratılmış en önemli ve mukaddes 
bir varlık olduğunu ortaya koyan bir dinin yücelmesi için, böyle bir örgüt kurmak suretiyle, 
inşan öldürmeye, kimsenin hakkı yoktur; bunlar din düşmanıdır. PKK ile, Ermeni ile, Hizbul-
lah'ın veya o, "tslamî Hareket" demek suretiyle örgüt kuranın hiçbir farkı yoktur. Onun için, 
bu örgüt mensupları kimlerse, onların da ortaya çıkması lazımdır. Neden böyle bir örgüt ku
rulsun? Neden, yine bu ülkenin içerisinde -Allah'a şükür bütün parti mensuplarının seçmenle
ri Müslüman- neden birbirimize daha fazla bu mesele üzerinlde birçok iddialarda bulunmak 
suretiyle birilerini karalama ihtiyacını hissedelim? 

İşte, bundan istifade etmek suretiyle, yine kesinlikle yabancıların ellerini uzantısı sonu
cunda -orada müsait bir zemin vardır- oradaki müsait zeminde kurulmuş olan bir Marksist-
Leninist, yani inançsız olan bir örgüt var; bir tarafta da, yüzde 99'u Müslüman olan inançlı 
bir kitle var. 

Bu inançsız Marksist-Leninist düşünce, elli, altmış yıldan bu yana, ister ülkenin başka yer
lerinde, ister o bölgede olsun, birçok faaliyetleriyle başarıya ulaşamadığını görmüştür. Çünkü, 
inanan insanlarımız, böyle bir rejimin arkasından gitmeyeceği kararında olduğunu göstermiş
tir. Bu örgütler elli, altmış seneden bu yana çalışmalarına rağmen, bu insanlarımızı böleme-
mişlerdir, parçalayamamışlardır. Ne yapılmıştır?.. Bu sefer, 1980'den sonra, etnik meseleyi gün
deme getirmişlerdir. "Biz ayrı insanlarız, ayrı yerlerden gelmişiz, öyleyse bayrağımız da, top
rağımız da #yrı olacaktır." 
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Kime diyor bunu?.. Bin yıldan bu yana aynı inançta olan, kan bağıyla birbirlerine bağlan
mış, akrabalık bağları teşekkül etmiş ve bu bayrak altında Misak-ı Millî sınırlarında yaşayaca
ğını da Millî Mücadelede taahhüt altına almış bu insanlara diyor. 

Ona da yol vermemiş buradaki insanlarımız... Yıllardan bu yana, "ben bu topraklarda 
yaşıyorum, bu bayrak altında yaşamak benim için şereftir" demiş, canını feda etmiş... 

İşte, bugün orada, halen, güvenlik kuvvetlerimizle, bu ülkenin bölünmemesi için, bu bay
rağın altında yaşanması için, 60 milyon insanımızın kardeş olduğuna inanan vatandaşlarımı
zın beraberce orada şehit olduklarını görmekteyiz. Bu noktada da muvaffak olamamışlardır. 

Şimdi sıra gelmiştir, din meselesine... En hassas konumuz. Yani, bir tarafta etnik yapımız, 
bir tarafta din meselemiz... Din meselesini bu sefer, istismar etmek suretiyle, PKK'nın karşısı
na çıkarıp, işte Hizbullah örgütü, tslamî Hareket örgütü... ^ 

Bu bölgede, iran'dan kaynaklanan -evet doğrudur- oradan ihraç edilecek bir rejim altında 
yaşanabilmesi konusunda karara varılmış ve orada kontr bir örgüt kurulmuş ve şimdi bunlar 
hesaplaşıyorlar. PKK'lı öldürdüğü zaman da muhakkak surette yakalanmalıdır; faili meçhul 
kalmamalıdır; diğeri de öldürdüğü zaman, faili meçhul kalmamalıdır; ya da, eğer örgütlerden 
herhangi birileri, birilerini öldürüyorsa, o da faili meçhul kalmamalıdır, onun da faili bulun
malıdır. Zaten failleri bulamadığımız takdirde, millî güçlerimiz töhmet altında kalmaktadır. 
öyleyse, devletin en önemli görevi, güvenlik kuvvetlerinin -kendilerini bu sıkıntıdan kurtar
maları için- en önemli görevi, bir an önce bu failleri yakalamaktır. Failin, maktulun iyisi-kötüsü 
yoktur, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında her vatandaş eşit haklara sahiptir; her vatandaşın 
hayat hakkı vardır, öyleyse, kim öldürülmüşse, onun failinin bulunması lazımdır. 

Tabiî ki, örgütler, hedeflerini, ses getirmek için, toplumda kitleleri karşı karşıya getirmek 
için seçeceklerdir. 

Bizim, bunlara alet olmamak için, bunların da oyununa gelmemek için, tedbirlerimizi al
mamız lazım. Ne yapılmıştır?.. Merhum Uğur Mumcu'nun cenazesi, az daha, istismar edilme 
noktasına getirilmiştir, tnananlar-inanmayanlar konusu ortaya çıkarılmıştır. Buna milletimiz 
alet olmamıştır; o topluluktaki bütün vatandaşlar, kendilerine karşı ve önlerine farkıl düşün
celerin getirilmesine, bu milleti bölmeye yönelik sloganların atılmasına dahi müsaade etme
mişlerdir. ölümün hayırlısı yoktur, ben Allah'tan rahmet diliyorum, üzülmüşüzdür de; ama, 
her şeyde bir hayır vardır... tşte, o ölümün sonucunda da yine bir mutabakat sağlanmıştır. O 
mutabakatta birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmak isteyen çatlak seslere en güzel sesi yine Türk 
Milleti vermiştir. 

Şimdi araştırma önergesini görüşoruz. Değerli grup sözcüsü arkadaşlarımız, Hükümetin 
içinde farklı düşünceler olduğunu söylüyorlar; Başbakanımızdan bakanlarımıza kadar farklı 
konuşulduğunu söylüyorlar... 

Biz de gazeteleri okuyoruz, aynı kaynaktan bilgileri alıyoruz. Birinci gün basın yazdı -
tabiî basının eğrisi de var, doğrusu da var; bir sürü haber yazıyorlar, hangi haberlerin doğru, 
hangi haberlerin yanlış olduğunu da hep beraberce izliyoruz- ertesi gün Adalet Bakanı, "Ben 
böyle bir şey söylemedim" diye yalanladı, Sayın Kazan. Yalnız, o haberi okudunuz mu, oku
madınız mı bilemiyorum. Kesinlikle böyle bir beyanatının olmadığını Adalet Bakanı ifade et
miştir. ' • . ' » . 

Bakanlar Kurulunda, kesinlikle, bir tiyatro konusu şeklinde bir görüşme yapılmamıştır. 
Sayın Ovalı burada olmadığı için, kendisine söylemek istiyorum. 
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Ayrıca, Koalisyon Hükümetinde, Sayın Başbakanla Sayın Başbakan Yardımcısı, Sayın İçiş
leri Bakanıyla, Sayın Dışişleri Bakanının, özellikle bu konularla alakalı, tenakuz teşkil edecek 
herhangi bir beyanları da yoktur; beyanlar tutarlıdır. 

Beyanlara yukarıdan aşağıya doğru baktığınız takdirde, konular aynıdır; üslup farklılığı 
vardır. Tabiî ki, her insanan konuşma sitili değişiktir. Aynı tornadan çıkmadıklarına göre fark
lı şekilde konuşma üslupları vardır; ama, amaç, yine aynı noktada buluşmaktadır, ortada hiç
bir şekilde farklı bir düşünce yoktur. Hükümetimizin, Sayın Başbakanımızın veya sayın ba
kanlarımızın hiçbirisinin, kesinkes, "Bu tran menşelidir, bu kesinlikle İran menşeli değildir, 
falan menşelidir" diye de bir beyanlarına rastlayamazsınız. 

Olay hassastır; dış politikanın vermiş olduğu naziklik dolayısıyla, kesinliğe kavuşmadan, 
herhangi bir devleti siyasî düşünce olarak da, Hükümet olarak da- suçlamaya hakkımız yok
tur. Ama, elimizde deliller varsa... Bu deliller Dışişleri Bakanımız tarafından götürülmüş, İran 
yetkililerinin önüne konmuştur. "Şu kadar olay olmuştur, bu olaylarda elimizde şu kadar bel
ge vardır, silah vardır ve örgüt mensupları da falan yerde eğitildiklerini ifade etmektedirler. 
Bundan devletiniz haberdar değilse, böyle bir tehlikeli oyunla karşı karşıyayız. Çünkü, iki dev
leti, iki milleti karşı karşıya getirme durumu vardır. Eğer haberiniz varsa, bunun cevabını verin" 
diyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. 

Bunda ne var? İyi niyetle, güvenlik kuvvetlerimizin canı yürekten mücadelesi sonucunda 
elde etmiş olduğu bütün belgeleri ve bilgileri -elde edilen bilgilerden dolayı ilgili ve irtibatlı 
olabileceğinden— ilgili devlete götürmüş ve bu devletten gerekli bilgeleri istemiştir. 

Bunda yadırganacak hiçbir şey yoktur. Bundan gocunmanın manasını da anlayamadım. 
\ani, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin menfaatları bahis konusu olduğu bir yerde, Türkiye Cum
huriyeti Devletinin güvenlik kuvvetlerinin hazırlamış olduğu belgeler, bilgiler, bir başka ya
bancı devletin, bu millete, bu devlete zararlı faaliyetlerinin olduğunu söylemesine rağmen, ne
den onun müdafaasının yapıldığını ben anlayamadım! Yani, Amerika'ya düşman olmak ka
dar, şu hadiseyi bize, farz edelim ki, ö devlet yapmışsa, ona düşman olmamayı gerektirecek 
hangi sebep vardır?! Onun için, böyle bir düşünceye de »katılmak mümkün değildir. 

Her devletin diğer devletle olan münasebetlerinde menfaat vardır; menfaat olmayan dış 
ilişki bahis konusu değildir, öyleyse,'temelleri menfaata dayalı dış politikada zararlı ve faydalı 
ilişkilerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisini ona göre programlayacaktır, ona göre tedbir
lerini alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir tarafta bu dış münasebetlerle, bu hassas ko
nularla meşgul olurken, bir tarafta da, onların aleti olarak bu milletin içerisine girmiş bu hain 
şebekelerin de, elbette ki, oyunlarını bozmak mecburiyetindedir. 

Güvenlik kuvvetlerimizin, İçişleri Bakanlığımızın ve hükümetlerin 1984 yılından 1992 yı
lına kadar terör ve PKK olaylarında en fazla başarıya ulaştığı yıl, 1992 yılıdır. 

Olayları gördüğümüz zaman, dışarıdaki konjonktür ve içeride vatandaşımızın ve Meclisi
mizin millî mutabakatı sağlandıktan sonra, bu konjonktürden istifade eden Hükümetimiz, ge 
rekli tedbirleri zamanında almış, içerideki operasyonlarla ve dışarıda, Irak'ta yapmış olduğu 
operasyonlarla ancak -olayların sona ermesi mümkün değil- olayın, hiç olmazsa, süratlenme
sine engel olmuş ve bir yerde de örgütün belini kırmıştır. 

Hükümetin, İçişleri Bakanlığının ve güvenlik kuvvetlerimizin bu başarısına rağmen, -tabiî 
ki, bütün meselelerin halledilmesi yüzde yüz mümkün değildir- o halledilmeyen meselelerden 
dolayı, başka olaylardan dolayı Bakanlığı suçlamak, hele o Bakanlığın içerisindeki, canı paha
sına görev yapan güvenlik kuvvetlerini suçlamak da, bence haksızlıktır. 
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"Faili meçhul cinayetler" denmiş, İnsan Hakları Komisyonumuz el koymuş... 
Değerli milletvekilleri, çok enteresan olaylar oluyor... Falan vilayette birisi kaybolmuş; tnsan 

Hakları Komisyonuna müracaat etmişler... tnsan Hakları Komisyonu, gerekli incelemeleri yap
mış, "bunu polis öldürdü, MİT bunu ortadan kaldırdı" diyenlerin veya başka maksatlarla söy
leyenlerin, o hain düşünce sahiplerinin belki de kasten müracaatları sonucunda, tnsan Hakları 
Komisyonu gerekli incelemeleri yapmış, "Marksist, Leninist" gibi şeceresini yazmış, "falan 
kişinin, ailesi tarafından, oğlunun polisçe gözaltına alındığı iddiasını teyit eder herhangi bir 
delil veya emare bulunmadığına, adı geçen şahsın yurt dışına gidebileceği ihtimali olduğuna 
ve polis tarafından kesinlikle alınmadığına karar verilmiştir" şeklindeki kararını vermiştir. Bu, 

' Türkiye Büyük Millet Meclîsi tnsan Hakları Komisyonumuzun daha yeni verdiği bir karar... 
Vatandaş müracaat etmiş, "falan kişi kayıptır" veya "polisçe öldürülmüştür" demiş; tnsan 
Hakları Komisyonu, meseleyi inceden inceye irdelemiş ve sonunda bu karara varmış. 

Ümit ediyorum ki ve inşallah Öyle olacaktır, araştırma komisyonunun toplanmasından, 
yapacağı bütün tespit ve çalışmalardan sonra Yüce Meclisin önüne gelecek konu budur. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulalıdan bu yana, kendi bünyesinde ayrı bir örgüt, gizli 
bir örgüt kurmak suretiyle, başkalarını, kendi vatandaşını öldürme'şekliyle bir olayın içinde 
olmamıştır, olması mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, milletvekili ola
rak, devletimize böyle bir yakıştırma yapmak dahi, bence çok yanlış olur; rahatsız oluruz. An
cak, şu faydası olacaktır, İşte, devletin bunlarla yakından uzaktan alakasının olmadığını; ister 
dışarıdan, başka devletlerin yardımlarıyla, ister içerideki çeşitli hain şebekeler tarafından ku
rulmuş olsun, bu örgütler vasıtasıyla; ister kendi aralarındaki hesaplaşmadan dolayı, ister da
ha değişik meselelerden dolayı, faili meçhul olayların ortaya çıktığını beraberce göreceğiz. Bun
ların araştırılmasında, incelenmesinde fayda vardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yine Sayın Bakana yapılan bir suçlamayı da ben nor
mal karşılamadım. Belge yok, şahit yok; "şu vatandaş öldürüldü, kaşı gözü şu şekildedir" de
mek suretiyle onun profilini ortaya çıkaracak herhangi bir emare yok; ama, faili bulacaksı
nız!.. Polis, faili nasıl bulacak? Karakola Ahmet'i çağırdı... Derhal, "işkence" sözleri başlı
yor, "efendim, polis götürdü..." 

CMUK'ü çıkardık, avukatıyla beraber gelecek... Polis, "siz mi öldürdünüz?" diye sora
cak; "ben öldürmedim" diyecek. Polis ne yapacak? Polisin, sanığı tavana asacak, işkence ya
pacak hali yok. Faili nasıl bulacak? Faili, bulabilmesi için, ancak görgü şahidi olacak, elinde 
belgesi olacak, bir iz bulacak... tz, belge, bilgi bırakılmayan bir olayın failinin polis tarafından 
bulunması pek öyle kolay bir iş değildir. Kolay değildir; ama, görev de polisindir, güvenlik kuv-
vetlerinindir... 

Bu, zaman içerisinde halledilecektir. Belki, kısa zaman içerisinde olmayacak; ama, gün 
olacak ki, faili bulunacaktır. Son siyasî cinayetlerden ölen iki-üç merhum kişinin daha failleri 

. bulunmuştur, belki birkaç gün sonra diğerlerinin faili de bulunacaktır. 
Güneydoğuda yaşanan ayrı bir olay vardır. Batman -ben de katılıyorum-, Diyarbakır ve 

Şanlıurfa'da işlenen faili meçhul cinayetlerde -özellikle Batman İlimiz bu cinayetlerde merkez 
seçilmek suretiyle- çok enteresan olaylar yaşanmaktadır. Elimizdeki bilgilere göre, faili bulun
mayan cinayetlerin çoğu Batman'da işlenmiştir ve son olaylarda İstanbul'da yakalanan sanık
ların çoğu Batman doğumludur. ^ 

BAŞKAN — Sayın Köse, lütfen toparlayınız... ' 
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İSMAİL KÖSE (Devamla) — Çok enteresandır, Batman'Ia alakalı özel bir program yine, 
gündeme getirilmiştir. Daha önce nasıl Sımak, Cizre olaylarını gündeme getirmişlerse, bugün 
de Batman'ı önümüze getirmişlerdir. Onun için, çok kısa süre içerisinde bu faillerin yakalan
ması ve bundan sonra da faili meçhul olaya meydan vermemek gerekir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devletimizin, çevremizdeki devletlerin rejimleriyle il-' 
gili sıkıntısı vardır. , 

Çevremizdeki devletlerin -Yunanistan hariç- hiçbiri demokrasiyle yönetilmiyor. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, demokrasi ile yönetilen örnek tek Müslüman bir devlet. Türkiye Cum
huriyeti Devletinin bu sıkıntısı da var. Bir taraftan Müslüman kardeşlerimiz, "Demokrasi ile • 
Islamı nasıl bağdaştırıyorsunuz?" diyor -bağdaştırıyoruz; allah'a şükür, herkes, "elhamdülil
lah Müslümamm" diyor, ibadetini yapıyor, hiç kimsenin sıkıntısı yok- diğer taraftaki de, "bur 
örnek başarıya ulaşırsa ve bu örnek Orta Asya'daki Türkî cumhuriyetlere de model olursa, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile beraber olurlarsa, bu gücü arkalarına alırlarsa?!" diyor. 

Müslüman kardeşlerimiz, maalesef bundan da rahatsızlık duymaktadırlar. Yani, yalnız Ba
tılılar rahatsızlık duymuyor, yanımızdaki kardeşlerimiz de rahatsızlık duyuyorlar... Onun için, 
yanımızda, çevremizde demokrasiyle yönetilmemeden kaynaklanan, şahıslarla yönetilen kral
lıklar, şeyhlikler, aşiretler gibi yönetim tarzları vardır. 

Bu yönetimlerde insan iradesine saygı yoktur, insanın değeri yoktur. Kendisinin ayakta kal
ması için, binlerce insanı katleden, 500 binden fazla insanı da Türkiyemize gelen ülkeden ziya
de, kendi ülkemizdeki millî birlik ve beraberliği temin etmek bizim görevimizdir. 

Başkalarının iç işlerine karışmıyoruz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Onlann rejim- * 
leri kendilerine mübarek olsun; hangi devletin rejimi iyiyse, kendisine mübarek olsun. Bizim 
maksadımız, bizim idealimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekasıdır, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti sınırları içerisinde yaşayan 60 milyon insanımızın millî birlik ve bütünlüğü, refah ve 
saadetidir; bunu sağlayacak tedbirleri almaktın 

önceki yıllarda da faili meçhul cinayetler işlenmiştir... 
BAŞKAN — Sayın Köse, Jütfen... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
CHP sözcüsüne söylüyorum; Sayın Ecevit Hükümeti döneminde Malatya Belediye Baş

kanımız, çok değerli arkadaşımız rahmetli Hamit Fendoğlu şehit olmuştur; bugüne kadar da 
faili bulunamamıştır. Yani, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde her zaman bu olaylar ol
muştur. Olmaması en büyük temennimizdir; muhakkak suretle devletin tedbir alması lazım
dır; çünkü, bu olaylarla en fazla devlet ve güvenlik kuvvetlerimiz yıpranıyor. 

Hain, içimizde de var... Maalesef, zaman zaman basın da buna alet olmaktadır. Yani, bu 
millî güçlerimizi bu meselenin içerisine çekersek'yazık olur. Onun içindir ki, güvenlik kuvvet
lerimizin de bu töhmet altından kurtarılması gerekmektedir. 

Tabiî, özellikle araştırma önergesi kabul edildikten sonra birçok konunun daha da detaylı 
olarak konuşulması mümkün olacaktır, o fırsatımız olacaktır. 

Sonuç olarak: Hükümet, anarşi ye terörü önlemede başarılıdır. Hükümet, samimi olarak, 
devletin ve kanunların kendisine vermiş olduğu imkânları azamî şekilde, iyi niyetle kullanmak 
suretiyle terör olaylarının önüne geçmiştir, çıkmıştır, olayı önleme noktasına gelmiştir. Başarı
lı hizmetlerinin devamını diliyoruz. . , . 
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Bu araştırma önergemize, muhakkak surette faydalı olacağı inancıyla müspet oy kullana
cağımızı bildirir, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN—-Teşekkür ederim Sayın Köse. 
önerge sahipleri adına söz isteyen yok. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi önergeyi oylarınıza sunacağım: Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Meclis araştırmasını yapacak komisyonun 12 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasını oyla

rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında ve enerji üre
tim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verimli ve güvenli çalışmala
rını sağlamak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

3. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik sektöründe 
meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

* 
4. —r İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında çalışan işçile

rin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş güvenliği 
tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

BAŞKAN — Genel Kurulun 19.1.1993 tarihli 56 nci ve 2.2.1993 tarihli 62 nci Birleşimle
rinde alınan karar gereğince, 29 uncu sıradaki, Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşı
nın, maden ocaklarında ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve 
ocakların verimli ve güvenli çalışmalarını sağlamak; 34 üncü sıradaki, Zonguldak Milletvekili 
Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik sektöründe meydana gelen olayların nedenle
rini; 35 inci sıradaki, istanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında 
çalışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve 37 nci sıradaki, Kütahya Millet
vekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş güvenliği tedbirlerinin alınıp alınma
dığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin 
birlikte yapılacak öngörüşmelerine başlıyoruz. * 

Hükümet?.. Burada! 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, özür dilerim; bir talebim olmuştu. 
BAŞKAN — Efendim, talebinizi sonra yerine getiririz. 70 inci maddeye göre, ben normal 

olarak müzakerelere devam ediyorum. Zabıtları inceleyeceğim, bakacağım; haklıysanız söz ve
ririm. O, bu oturum içerisinde olması icap eden husustur. 

Meclis araştırması önergelerini tekrar okutuyorum : ' 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemiz kalkınmasının ancak sanayileşmekle eş tutulup, yeni kalkınma ve gelişme atılım

larının öncelikler içinde sayıldığı bu dönemde, ulusal enerji kaynaklarımızın gereğince değer
lendirilip işletilmesi yaşamsaldır. Ve ulusal sanayilerin sağlamlıkları, o sanayii besleyen enerji
nin de ulusallık oranının yüksekliğiyle ölçülebilir. 

Ancak, gerek potansiyel enerji kaynaklarının değerlendirilmesi gerekse, mevcut enerji üretim 
alanlarının, doğru, güvenli, verimli işletilmesi sorunları, bütün ciddiyetiyle önümüzde dur
maktadır. 

Bunun acı, acı olduğu kadar çarpıcı örneğini, Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı Zon
guldak maden ocakları, Kozlu Havzasındaki grizu faciasıyla yaşadık, yaşamaktayız. 

Ulusal ekonomimiz kadar değerli olan işçilerimizin kayıpları, ülkemiz insanlarını derin' 
bir üzüntüye sokarken, ölü sayısının büyük oluşu, dünya ilgi çevrelerini de şaşkınlık içine dü
şürmüştür. 

Konu üzerinde yapılan spekülasyonların, yurt içi ve dışı yazılı ve sözlü meydanlarda sürü
yor olması ayrıca önemlidir. 

Sorun, sadece bir partinin ya da Hükümetin sorunu olmayıp, tüm ülkenin ve parlamento
nun ortak sorunudur. Bu nedenle Parlamentonun duruma el koyması ve ortak politikalar üre
tilmesi gerekmektedir. 

Gerek spekülasyonların son bulması, gerekse sosyal yaraların zaman geçirilmeden sarıl
ması ve başta Zonguldak maden ocaklarındaki havzalarda ve diğer enerji üretim alanlarında, 
bundan böyle bir daha acı sonuçlarla karşılaşılmaması ve doğru, güvenlikli bir üretim yeterlili
ğine ulaşılması amacıyla, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince, 
bir Meclis araştırması açılmasını müsaadelerinize arz ederiz. 

Faik Altun 
' . . • • • A n t a l y a 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
3 Mart 1992 Salı günü Zonguldak Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi, İşletme Müdür

lüğü İşyerlerinde üretim çalışmaları sürdürülürken grizu infilakı ve bunu takiben de kömür 
tozu infilakları meydana gelmiştir. 

Patlamaların şok (darbe) etkisi ve açığa çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenme so
nucu 115 işçi olay yerinde şehit olmuş, 147 maden işçisi de ocaklarda kalmıştır. Mahsur kalan 
ölü ve yaralıları kurtarma çalışmalarında, patlama sonucu ortaya çıkan ocak yangınları sebe-

• biyle istenilen sonuç alınamamış ve tahliye çalışmaları yeterli olamamıştır. Yangını söndürmek 
için ocaklar kapatılmak zorunda kalmıştır. 

Kozlu Taşkömürü İşletmesi teknik elemanı ve personeli itibariyle Türkiye Taşkömürü Ku
rumunun en deneyimli ve üretim faaliyetlerini en verimli bir şekilde yürüten bir müessesedir. 
Müessesenin teknik elemanları derin kömür madenciliği yapılan Avrupanm bazı ülkelerinde 
diğer projelerin yanı sıra kendiliğinden yanma, metan gazının direne edilmesi gibi konularda 
ortaklaşa projeler yürütmüş olup, menşe ülkelerde eğitim görmüşlerdir. Müessese, yıllardan 
beri havzaya adapte edilebilecek yeni teknolojiler için pilot uygulamaların merkezi olmuştur. 
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Buna rağmen, 3 Mart 1992 günü büyük bir facia yaşanmıştır. 2 yıl önce de Zonguldak 
Amasra ve takiben Amasya Yeniçeltek'te de aynı; tür facialar yaşanmıştır. Gerek Yeniçeltek kö
mür ocakları ve gerekse Zonguldak kömür ocakları ve diğer ocaklarımız, içinde bulundukları 
çalışma şartları bakımından farklılık arz etmektedir. Türk madencilik sektörüne bilim ve yeni 
teknoloji yeteri kadar girememiştir. Faciatar yıl ve yıl yaşanmakta, ancak köklü tedbirler alın
madığı gibi sektörün ihtiyacı olan düzenlemelere de gidilmemektedir. 

Kazaları ve maden emniyetini, sektörün genel yapısından ve sorunlarından ayrı düşün
mek mümkün değildir. Ülkemizde iş kazalarından bir günde ortalama 5 işçi ölüyor, 9 işçi de 
sakat kalıyor. 

Maden iş kolunda ise, yaşanan facialar bir anda yüzlerce işçinin ölümüne neden oluyor. 
Bugüne değin madenlerimizde yaşanan facialar nedeniyle 1977 yılında istenen Meclis araş

tırması, dönem sonuna geldiği için kadük olmuş, 1990 yılında istenilen Meclis araştırması da 
reddedilmiştir. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisinin olaya el koyması ve bu konuda ülkemiz 
genelinde bir araştırma yapılması kaçınılmaz olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin konuya büyük bir titizlikle eğileceğine yürekten inanıyoruz. 
Bu nedenlerle madencilik sektöründe meydana gelen olayların gerçek nedenlerini araştır

mak ve alınacak önlemleri tespit etmek için Anayasanın 98, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Güneş Müftüoğlu 

Zonguldak 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Taşkömürü üretiminde ülkemizin tek önemli üretim merkezi olan Zonguldak ilimizde, 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne ait Kozlu üretim bölgesi ocaklarında 3 Mart 
1992 günü saat 19.30 sıralarında meydana gelen metan gazı (grizu) patlaması sonucu 115 işçi
mizin ölü olarak ocaklardan çıkarıldığı, 147 işçimizin ise yeraltında mahsur kaldığı ve hayatla
rından tamamen ümit kesildiği, böylece 262 işçimizin şehit oldukları, çok sayıda işçimizin ise 
ağır şekilde yaralandıkları, üretim bölgesinin büyük tahribata uğradığı yüksek malumlarınızdır. 

Bu elîm kaza sonucu yüzlerce aile başsız, kadınlarımız dul, çocuklarımız bir anda yetim 
kalmışlardır. Kozlu bölgesinde ise üretim nerdeyse tamamen durmuştur. 

Kazanın yarattığı maddî tahribat onarılsa bile, manevî tahribatın onarılması mümkün de
ğildir. 

Özet ve ayrıntılı gerekçeleri önergemize ilişik olarak sunulan nedenlerle öncelikle bu elîm 
kazanın vuku bulduğu Kozlu üretim bölgesinde ve Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğüne ait Armutçuk, Üzülmez, Karadon, Amasra üretim merkezleri bölgelerinde: 

1. 1475 sayılı tş Kanununun 74 üncü maddesine göre düzenlenmiş bulunan 84/8428 sa
yılı ve 13.8.1984 tarihli "Maden ve Taşocakları ile Açık İşletmelerde Alınacak İşçi Sağlığı ve 
tş Güvenliği Tedbirleri Hakkındaki Tüzüğün özellikle a) Koruycu malzeme, b) Havalandırma, 
c) Grizu tehlikesi olan ocaklar, ç) Yangınlar, d) Elektrik şebekesi plan ve kullanımı, 
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e) tehlike ve kazanın bildirilmesi, 0 tik yardım, kurtarma ve güvenlik teşkilatı* g) Denetimler, 
h) Eğitim, ı) Kömür tozlan ve toz patlamalarına karşı önlemler" tanımlı bölüm başlıklarında 
yer alan bağlayıcı hükümler çerçevesinde; meslekî, teknik ve üretim-yönetim organizasyonu, 
malzeme ve teçhizat yönlerinden gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı, eksiklik ve aksaklıklarla 
beşerî unsur etkilerinin bulunup bulunmadığı, 

2. îşçi sağlığı ve iş güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek meslekî teknik ve üretim-
yönetim organizasyonu, malzeme ve teçhizat konularındaki eksiklik ve ihtiyaçların tespiti ile 
ilave tedbir ve önerilerin neler olabileceği konularında bir inceleme ve araştırma yapılması ba
kımından, Anayasanın 98 inci, TBMM tçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddelerine göre Meclis 
araştırması açılmasını arz ederiz. \ 

Emin Kul 
İstanbul 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4 Mart 1992 tarihinde Zonguldak-Kozlu Kömür Ocağında meydana gelen 275 işçimizin 

ölümüne ve birçoğunun da yaralanmasına sebep olan grizu faciasında bir ihmalin bulunup bu
lunmadığının; asnn imkânları içinde gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığının ve 
bundan böyle de alınması gerekli tedbirlerin belirlenmesi için Anayasanın 98, TBMM tçtüzü
ğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz. 

Ahmet Derin 
' Kütahya 

ve arkadaşları 

G e r e k ç e 
4 Mart 1992 tarihinde meydana gelip 275 işçimizin ölümüne, birçoğunun da yaralanması

na sebep olan grizu faciası bu milleti derinden üzmüştür. Hele hele bu faciaya sebep olan ek
siklikleri gidermek varken, milletin özellikle bölge halkının ekmek kapısı olan ocaklarının ka
patılmasının gündeme getirilmesi yani "ölümlerden ölüm beğen" ya da "kırk satır mı, kırk 
katır mı?" ifadelerine uygun düşen bir tavrı ortaya koymaktadır. 

Gerekli tedbirleri zamanında alarak böyle faciaların tekerrür etmesini önlemek, en azın
dan aza indirmek mümkün iken, felakete teslim olmak, kendimizi her yönden dışa bağlayacak 
ithalat yolunu seçmek kabul edelibelir durum değildir. 

Gün geçmiyor ki gazetelerde milletin moralini bozucu; 
"thmal kurbanı oldular", 
"Facia 7 milyara önlenebilirdi", 
"Uzmanlar: Ocaklar kapatılamaz", 
"Bilgisayar, ölümü göstermişti", 
"thmal kurbanı oldular", 
"İhmale bak!", 
"Alaton'un yeni işi", 
"Suçlu sistem", 
"Bu ocaklar kapatılsın", ' ' > 
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gibi ifade ve haberler eksik olmasın. Bu haberler ne kadar doğru mudur? Doğruluk derecesi 
nedir? Bunlar doğru değilse, doğrular nelerdir? Meclisimiz tarafından tespit edilip millete ilan 
edilmesi gerekmektedir. 

Bu ve bunun gibi felaketler olduğunda bir feryadı figan kopmakta, kısa bir müddet sonra 
unutulduğu için de tekerrür edip gitmektedir. Halbuki bu, çok yanlıştır. Birçok yönden zarar
lar ortaya çıkmaktadır. Bu tavır, milletin kendine itimadını, milletin idarecilerine itimadını sars
makta, geleceğine ümitle bakma hakkını gasp edici bir anlayışı sergilemektedir. Milletin geri 
kalışının ye bir türlü toparlânamamasının sebeplerinden biri de, milletin kendine, kendini yö
netenlere itimadının kalmamasıdır. 

tşte, daha tutarlı yarınlara varmak, ihmal varsa bir daha olmamasının tedbirlerini şimdi
den almak, faciada kaybettiğimiz işçilerin yakınlarının hislerine tercüman olmak, gönüllerine 
su serpmek, varsa sorumlulara gerekli işlemleri yapmak için Meclisçe bir araştırma yapılması
na şiddetle ihtiyaç vardır. 

İşbu araştırma önergesi, bu konudaki gerçeklerin ortaya çıkarılması için hazırlanmış ve 
Genel Kurula sunulmuştur. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açılmaması hususunda, sıra
sıyla, Hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göste
receği diğer bir imza sahibine söz verilecektir. 

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

Konuşma sürelerine riayet edilmesini bilhassa istirham ediyorum. 
Hükümet adına konuşmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Moğultay'a 

söz veriyorum. Buyurun Sayın Bakan. (SHP ve DYP şıralarından alkışlar) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI MEHMET MOĞULTAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Antalya Milletvekili Sayın Faik Altun ve 21 arkadaşı, Zon
guldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşı, İstanbul Milletvekili Sayın Emin 
Kul ve 23 arkadaşı ile Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Derin ve 24 arkadaşı tarafından veri
len, genelde maden işkolundaki iş kazaları ile, özellikle 3 Mart 1992 tarihinde, Türkiye Taşkö
mürü Kurumu Kozlu Müessese Müdürlüğü işyerinde meydana gelen ve 263 işçimizin yaşamını 
yitirmesine, 777 işçimizin yaralanmasına neden olan ve ulus olarak büyük acı ve üzüntü du-
yudğumuz grizu patlamasına ilişkin Meclis araştırması açılması hakkındaki önergeleriyle ilgili 
olarak açıklamalarda bulunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Mec
lisin değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; istatistikler değerlendirildiğinde, ülkemizde meyda
na gelen iş kazaları sonucu çok sayıda işçimizin yaşamını yitirdiği, yaralandığı ve bu nedenle 
milyonlarca işgücü kaybı olduğu açıkça görülmektedir. 

İş kazalarının yoğunluğu bakımından birinci sırayı inşaat, ikinci sırayı metal, üçüncü sı
rayı maden işkolu almaktadır; yani maden işyerlerinde ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan iş 
kazaları, inşaat ve metal işyerlerinde meydana gelen kazalardan sonra gelmektedir. Sosyal Si
gortalar Kururdu istatistiklerine göre, 1991 yılında 130 278 iş kazası sonucu, 3 669 işçimizin 
iş göremeyecek derecede sakatlanıjnış, 1 631 işçimiz yaşamını yitirmiş ve 2 433 954 işgücü 
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kaybı meydana gelmiştir. Aynı yıl, inşaat işkolunda 22 372, metal işkolunda 14 919, kömür ma
denlerinde ise 12 418 iş kazası olmuştur. 

Kömür madenlerinde meydana gelen iş kazaları sonucu 868 işçimiz sakatlanmış, 415 işçi
miz yaşamını yitirmiştir. Amacımız, toplu ölümlere neden olan iş kazalarının yanı sıra, bütün 
işyerlerinde iş kazalarını giderek azaltmaktır. 

işyerlerinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında denetimler yapılması amacıyla Bakan
lığımız bünyesinde tş Teftiş Kurulu Başkanlığı bulunmaktadır. Kurulda, mühendislik, idarî bi
limler ve tıp dallarında öğrenim görmüş, teknik ve sosyal iş müfettişleri çalışmaktadır. 

tş Teftiş Kurulunda 320 sosyal, 237 teknik olmak üzere toplam 557 iş müfettişi görevlidir. 
İşyerlerindeki denetimlerin daha sık, etkin ve yaygın olarak yapılabilmesi için 1992 yılında 182 
iş müfettişi yardımcısı Bakanlığımızca alınmıştır. 

Bakanlığımız, tş Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde bulunan teknik iş müfettişlerinin de-
; netimleri, yıllık ve aylık programlar şeklinde düzenlenmektedir. Amaç, sanayi işyerlerinin bir 
yıl içerisinde iki kez denetlenmesidir. Denetimler, işyerinin büyüklüğüne göre, üç veya dört iş 
müfettişinden oluşan heyetler veya tek müfettiş tarafından yapılmaktadır. 

TTK, TEK, TKt, Demir-Çelik, Çimento gibi büyük sanayi işyerlerinde, işkolu özelliğine 
göre heyetler; sanayi sitelerindeki küçük işyerlerinde ise, tek müfettişler tarafından denetim 
yapılmaktadır. 

Denetimlerin etkinliğini artırmak, işyerlerindeki fiziksel ve kimyasal etkenlerin zararları
nı bilimsel olarak saptamak için, Bakanlığımız bünyesinde ayrıca, İşçi Sağlığı ve tş Güvenliği 
Enstitüsü kurulmuştur, tş Teftiş Kurulu ve bu Enstitü koordineli çalışmaktadır. Enstitüye bağlı 
bölge laboratuvarlarında çalışan teknik elemanlar, işyerlerinde toz, gürültü, ışık ve gaz gibi 
etkenlere ilişkin ölçümler yapmakta olup, bu sonuçlar iş müfettişlerince denetimler sırasında 
değerlendirilmektedir. 

Yine Bakanlığıma bağlı Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi de, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği alanında eğitim çalışmaları yapmaktadır. 

Ayrıca, geçtiğimiz dönemde, belki de konuya verilen değersizliğin bir gereği olarak, genel 
müdürlük şeklindeki Bakanlığın işçi sağlığı birimi daire başkanlığı düzeyine indirgenmiştir. Şimdi, 
bu Daire Başkanlığını yeniden tşçi Sağlığı ve tş Güvenliği Genel Müdürlüğü haline getiriyo
ruz. Bu konudaki yasa tasarımız Genel Kurulumuzun gündeminde bulunmaktadır. Böylece, 
konuya ilişkin çalışmalar daha etkin ve yaygın bir biçimde sürdürülecektir. 

İş kazalarının meydana gelmesinde insan, malzeme ve işyeri koşulları bütünlük arz etmek
tedir. Bu bütünlük içerisinde çalışma yaşamının değişmez Üçlüsü devlet, işçi, işveren kesimleri
nin ayrı ayrı yükümlülükleri bulunmaktadır. Kesimlere düşen yükümlülükler, işyerlerinde işçi 
sağlığı ve iş güvenliği kurallarının amaçlara uygun olarak gerçekleştirilmesini içermektedir. Amaç, 
genel anlamıyla, çalışanları korumak, işyerlerinde Üretim ve işletme güvenliğini sağlamaktır. 
Bu noktada, devletin yükümlülüğü, ilgili mevzuatın oluşturulması ve denetimdir; işverenin yü
kümlülüğü, mevzuatta belirtilen koruyucu önlemlerin alınması, işçi ve malzemenin işe uygun 
olarak seçilmesi, işin işçiye tarif edilmesi, işin akışı, işçinin işin özelliğine göre eğitilmesi, işye
rinde kullanılan maddelerin işyeri ortamında yaratabileceği fiziksel ve kimyasal olumsuz etki
lerin belirlenmesi gibi birçok nedenler ve bunlara ilişkin güvenlik önlemlerinin alınmasıdır; iş
çinin yükümlülüğü ise, alınan önlemlere harfiyen uyulmasıdır. 
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Bakanlığımız iş müfettişleri tarafından işyerlerinde yapılmakta olan denetimler, işyerinin 
proje ve kuruluş aşamasında başlamakta ve çalışma süresince devam etmektedir, iş kazaları. 
ve meslek hastalıklarının önlenmesinde denetimlerin rolü yadsınamaz; ancak, yukarıda belir
tilen yükümlülüklerin ciddî olarak değerlendirilmesi sonucu, sadece Bakanlığımız iş müfettiş
leri tarafından devlet adına yapılan denetimlerle iş kazalarının ve meslek hastalıklarının ön
lenmesini beklemek ve istemek yanlış olur. 

tşverenlerce (kamu ve özel) büyük çaplı işyerlerinde mühendis, teknisyen düzeyinde ele
manlar çalıştırılmaktadır. Bu elemanların öncelikle işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda uz-
manlaştırılması, daha sonra işyerlerine işçi sağlığı ve iş güvenliği denetimlerinin yaptırılması 
ve denetim sonuçlarının değerlendirilerek uygulanması, işyerlerindeki güvenli ortamın oluş
masında, dolayısıyla iş kazalarının azalmasında çok önemli rol oynamaktadır. Bu şekilde ya
pılacak uygulamalar, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda işveren yükümlülüğünün temel esas-

, larındandır. . 

Türkiye Taşkömürü Kurumu ,KozIu müessesesindeki grizu faciasını da, sadece Bakanlığı
mız iş müfettişlerince yapılan denetimler çerçevesinde değerlendirmek yanlış olacaktır. Kaldı 
,ki, TTK işyerleri, maden, makine, jeoloji, elektrik mühendisleriyle teknik iş müfettişlerinin 
oluşturduğu denetim heyetlerince, her yıl, program dahilinde, en az iki kez denetlenmiş, sapta
nan eksiklikler ve öneriler müessese müdür veya yardımcılarının imzaladığı tutanaklar ve daha 
sonra raporlar halinde TTK Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. 

Bu eksiklikler giderilmediği ve öneriler zamanında yerine getirilmediği için, sadece Kozlu 
Müessese Müdürlüğü işyerine, kaza öncesindeki birkaç yıl içinde 217 milyon 500 bin liralık 
idarî para cezası kesilmiştir. 

Bakanlığın iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde, TTK işyerlerinde, yeraltında 
çalışan işçilere ferdî karbonmonoksit maskesi verilmesi, kömür tozu ve grizu patlamalarında, 
patlamanın ocağın her tarafına yayılmaması için, gerekli yerlere toz barajları yapılması, hava
landırma sisteminin iyileştirilmesi gibi birçok öneri ve önlemler her defasında raporlara yazıl
mıştır. 

TEK Kozlu müessesesinde 3 Mart 1992 günü,yaşanmış olan grizu faciasının değişik ben
zerleri havza tarihinde birkaç kez yaşanmıştır. Grizu ve toz patlamalarıyla meydana gelen ve 
toplu işçi ölümleriyle yaralanmalarına neden olan iş kazasrfaciaları, gelişmiş madencilik tek
nolojisine sahip olan ülkelerde de zaman zaman meydana gelmektedir. Ancak, bu ülkelerde 
meydana gelen olayların TTK'da meydana gelenlerden farkı, olayın sınırlı bir bölgede olması
dır. Kozlu'da meydana gelen olayda ise, ocağın bütünü etkilenmiştir. Bu da gösteriyor ki, Koz
lu'daki olayı yaratan nedenlerin bazıları geçmişe bağlıdır; yani, planlama, programlama ve uy
gulamada işçi sağlığı ve iş güvenliğinin ikinci planda düşünülmesinden kaynaklanmaktadır* 

Toz barajlarının yapılmaması, karbonmonoksit ferdî maskelerinin zamanında alınmama
sı ve iş müfettişlerimizin saptadığı eksiklik ve önerilerin dikkate alınmaması sonucu, bu, bir 
ölçüde ağırlaşmıştır. 

Diğer taraftan, maden iş kolundaki toplu ölüm ve yaralanmalara neden olan iş kazaları
nın meydana gelmesinin, yeraltındaki koşulların sürekli değişkenliğinden kaynaklandığı da hiçbir 
zaman göz ardı edilmemelidir. ı 

Yeraltı maden işletmelerinde toplu ölüm ve yaralanmalar, grizu ve toz patlamaları,sonucu 
olmaktadır. Bugüne kadar yaşanan patlama olaylarında, grizu patlamasını, toz patlamasının 

..' — 164 — 



T.B.M.M. B : 65 9 . 2 . 1993 0 : 1 

izlediği görülmüştür. Nitekim, TTK Kozlu Müessesesindeki grizu faciası da bu şekilde meyda
na gelmiştir, önce grizu patlaması, peşinden de toz patlaması olmuştur. 

Olay öncesi Kozlu Müessesesinde eksi 200, eksi 300, eksi 360, eksi 425, eksi 481 ve eksi 
560 katlarında üretim ve nakliyat yapılmaktadır. 

Bu üretim ve çalışma dağınıklığının yanlış programlama ve planlamadan kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

Çok katlı çalışmak, nakliyatın yaygınlığına; nakliyatın yaygınlığı ise, kömür tozlarının, 
ocağın her tarafına yayılmasına ve sonuçta, grizu ve peşinden toz patlamasının meydana gel
mesine neden olmuştur. Bu durum, olayı ocağın bütününe yaymıştır. 

tş müfettişlerimizin kazayla ilgili olarak yaptıkları incelemelere göre, Türkiye Taşkömürü 
Kozlu Müessesesindeki grizu faciasının başlangıç ve sonuç nedenlerini şu şekilde sıralamak müm-

\ kündür: 

1. 300 üretim katında 1 ve 4 üncü üretim ocaklarına ait çalışılan veya daha önce yangın 
nedeniyle kapatılmış olan kısımlarda kömür damarı içerisindeki kızışma sonucu oluşan sıcak 
ortamın, o kısımda birikmiş bulunan giruzuyu patlamasıyla olay başlamıştır. 

Türkiye Taşkömürü Kozlu Müessesesinde grizu patlamasından önce günün teknolojisine 
uygun olarak erken uyarı cihazı kurulmuştur. Bu cihazın görevi, yeraltı ocaklarında işyeri so
rumlularının saptamış olduğu noktalardaki ani gaz yükselmelerini ve ocak yangını ihbarlanm 
anında yeryüzüne aktarmaktır. 

Olayın incelenmesi sonucu, cihazın, olay öncesinde amacına uygun olarak kullanılmadığı 
ortaya çıkmıştır. 

Cihazın başındaki operatör, gelişmelere müdahale edecek ve gelişmeleri irdeleyebilecek dü
zeyde eğitilmemiştir. Cihaza bakması, kendisinden ikinci görev olarak istenmiştir. 

Cihaz, ocaklardaki tehlikeli kısımların tamamını kendi ağına alacak şekilde tam kapasi
teyle devreye konulmamıştır; yüzde 50 kapasitede kullanılmıştır. 

2. Cihazın kurulu olduğu yerüstü noktasıyla yeraltı arasındaki haberleşme ağı, cihaza 
uygun olarak seri hale dönüştürülmemiştir. Ocaktaki ani grizu yükselmelerinde elektrik siste
minin neden olacağı"patlamalara engel olmak için, cihaz devre kesicileri her noktada bağlan
mamıştır. Bu nedenlerle, cihazın erken uyarıcılığı, olayın önlenmesine yetmemiştir. 

3. Grizu patlamasıyla başlayan olay, patlamanın şiddetiyle ortamda hazır bulunan kö
mür tozunun havaya karışması ve patlama sonucu oluşmuş yüksek derecedeki ortam sıcaklığı 
ve yanma ısısıyla kömür tozu patlamaları şeklinde zincirleme devam etmiştir. 

4. Grizu patlamasıyla başlayıp kömür tozu patlamasıyla devam eden olay sonucu, ocak 
havasında yüzde 94 düzeyinde karbonmonoksit gazı oluşmuştur. Yüksek düzeydeki bu gaz, 
çok katlı çalışmadan, havalandırma sisteminin yanlışlığından, havalandırma devrelerinin za
yıflığından dolayı anında ocağın üst kıslmlarına yayılarak zehirlenme yoluyla ölümlere neden 
olmuştur. Ayrıca, bu durum, patlama sonrası kurtarma çalışmalarını da imkânsız kılmıştır. 

5. Grizu patlaması ve takiben toz patlamasında en çok eksi 300 ve eksi 425 üretim katla
rında patlamanın şiddeti ve şok etkisiyle ölüm ve yaralanmalar meydana gelmiştir. Ancak, ölüm
lerin çoğu patlamadan sonraki karbonmonoksit gazının etkisiyle zehirlenmeden olmuştur. İş
çilerin üzerinde ferdî karbonmonoksit gaz maskesi bulunsaydı, zehirlenme sonucu ölümler ol
mayacaktır. 

— 165 — 



T.B.M.M. B : 6 5 9 . 2 . 1 9 9 3 0 : 1 

6. TTK Genel Müdürlüğü ve yönetimi Zonguldak'ta bulunmaktadır, Kozlu Müessese Mü
dürlüğüne çok yakındır. 

Genel Müdürlük ve Genel Müdürlüğe bağlı müesseselerde, 332'si maden mühendisi ol
mak üzere toplam 672 mühendis çalışmaktadır; bunlara tekniker ve teknisyenler dahil değildir. 
Buna rağmen, ocaklar, gündüz vardiyasının haricindeki diğer vardiyalarda mühendisler tara
fından denetlenmemektedir. Vardiya mühendisliği kadrosu ihdas edilmemiştir; sadece nöbetçi 
mühendisler bulundurulmaktadır. 

7. Grizu faciasından önceki dört yıl, Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğü bünyesinde
ki elemanlardan 271 kişi, gelişen teknoloji, alınan malzeme ve cihazların kullanımı ve işyerine 
uygunjuğu bakımlarından bilgilendirilmek, eğitilmek üzere çeşitli ülkelere gönderilmişlerdir; 
ancak, bu elemanlar dönüşlerinde amaca uygun yerlerde çalıştırılmamışlardır. 

8. Türkiye Taşkömürü müesseselerindeki üretim faaliyetleri Genel Müdürlük ve müesse
se müdürlükleri arasında teknik bir koordinasyonla yapılmaktadır. Müessesenin, her türlü plan, 
program, yatırım ve personel istihdamı, genel müdürün onayından geçmektedir. Bu nedenle, 
grizu faciasında, genel müdür, yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerinin yüzde 60, Kozlu mü
essese müdürünün ve yardımcılarının ise yüzde 40 oranında kusurlu oldukları kanısına, Ba
kanlığımız müfettişleri tarafından varılmıştır. 

Ülkemizde madencilik sektöründe meydana gelen iş kazalarında önemli bir yer tutan kö
mür madenciliğinde yıllık üretim, taşkömürü olarak 5 milyon 628 bin ton tüvenan; linyit ola
rak, 46 milyon 892 bin ton tüvenandtr. 

Taşkömürü üretimi, Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından Zonguldak havzasından ger
çekleştirilmektedir. Havzada ilk taşkömürü 1829 yılında Karadeniz Ereğli'sinde bulunmuştur. 
1937 yılına kadar yerli ve yabancı çeşitli şirketlerce işletilen havza kömürleri; o yıl çıkarılan 
bir yasayla, Etibank'a bağlı Ereğli Kömürleri İşletmesine devredilmiştir. Bu müessese 1957 yı
lında 6974 sayılı \asayla kurulan Türkiye Kömür işletmeleri Kurumuna bağlanmıştır. 11.4.1983 
tarihinde 60 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Türkiye Taşkömürü olarak kurularak, ku
rumlaşma son şeklini almıştır. 

Havzada, imtiyaz sahibi 13 450 kilometre karelik alan bulunmaktadır. 1984 yılı verilerine 
göre havzanın rezerv durumu, 174 milyon ton, görünür, 415 milyon ton, muhtemel; 784 mil
yon ton, mümkün, olmak üzere, toplam 1 milyar 383 milyon tondur. 

1985 yılı üretim programı baz alındığında, görünür rezerv 22 yıl, görünür muhtemel re
zervin 76 yıl ve toplam rezervin 178 yıl ömrü vardır. Teorik rezervin yüzde 72'sinin işletilebile
ceği esas alındığında, ocakların toplam ömrü 124 yıl olarak kabul edilmektedir. 

Maden ocaklarının denetiminde özel olarak kullanılan maden ve taş ocakları işletmele
rinde ve tünel yapımında alınacak, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine ilişkin tüzükte, tehli
kelere karşı alınacak önlemler, 383 madde halinde belirlenmiştir. 

Tüzükteki ilgili maddelere ek olarak, işverenlerin hazırlamakla yükümlü oldukları, çalış
ma yönergeleri de denetimlerde dikkate alınmaktadır. Yönerge esasları, işverenleri, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği yönünden bağlamaktadır. 

Uluslararası Çalışma Örgütüyle ortaklaşa yürütülen ve bugünlerde Uluslararası Çalışma 
örgütü tarafından maddî desteği onaylanacak olan bir projeyle de, iş müfettişlerinin eğitimi, 
mevzuatın yeniden düzenlenerek, günümüzün gelişen teknolojisine uygun hale getirilmesi plan
lanmaktadır. 
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tş mevzuatı gereği olarak, maden işletmeleri denetimlerinde mehil verilmesi, idarî para 
cezası uygulanması, işin durdurulması ve işyerinin kapatılması gibi yatırımlar uygulanmakta
dır. Halen 5 yeraltı kömür işletmesiyle, 9 yerüstü işletmesinde gerekli önlemler alınmadığı için, 
işin durdurulması, bir işyerinin de kapatılmasına karar verilmiştir. 

Son birkaç yıl içerisinde maden işyerlerinin denetimi sonucu uygulanan idarî para cezası 
2,5 milyar lira civarındadır. 

Kozlu'daki kazadan sonra çıkan yangını söndürmek üzere ocaklar kuyu ağzından kapatı
larak, su basma işlemi başlatılmıştır. 25 Temmuz 1992 tarihinde düzenlenen bir protokolün, 
Bakanlığımızca onaylanmasından sonra ocaklar açılmış, su tahliyesi ve cesetlerin çıkarılması
na başlanılmıştır. 

Halen su düzeyi, eksi 355 kodunda olup, zaman zaman su basma işlemi yapılmaktadır. 
Eksi 200 katı, cesetlerin alınmasından sonra kısmen üretime açılmıştır. Olayda en çok ha

sarın meydana geldiği eksi 300 katıyla ilgili onarım çalışmaları halen devam etmektedir. 
Ocaklar açıldıktan sonra, 1992 Elam ayında Bakanlığımızca heyet halinde denetim yaptı

rılmıştır. 1993 yılının ilk denetimleri, bu ay, Türkiye Taşkömürü Genel Müdürlüğünün bütün 
müesseselerinde yapılmaktadır. 

Kazaya ilişkin, Zonguldak Savcılığı tarafından açılan dava derdesttir. Bakanlığımız iş mü
fettişlerince hazırlanan teknik rapor, savcılığa intikal ettirilmiştir. Kazadan sonra Türkiye Taş
kömürü Kozlu müessese müdürlüğü işyerinde, işveren tarafından alınan önlemler şöyle sırala
nabilir: 

İşçilerin kullanımı amacıyla 2 800 adet maske dağıtılmıştır. Bunlardan 2 bini oksijen üre
ten, 800'ü ise karbonmonoksit maskesidir. Maskeler dağıtılmadan önce işçilere eğitim verilmiştir. 

Ocaklarda olası gaz ve toz patlamalarına karşı toz ve su barajları yapılmıştır. Toz barajla
rında, kalker tozu; su barajları için ise, yurt dışından ithal edilen 233 adet su teknesi kullanıl
mıştır. 

Metan gazının ocak dışından kontrol ve izlenmesini sağlayan erken uyarı sisteminin kulla
nımı için, 10 maden teknikeri, eğitilerek görevlendirilmiştir. Bu ekip, üç vardiya halinde görev 
yapmaktadır. 

Merkez ile yeraltı arasında daha önce var olan santral ile haberleşme sistemi geliştirilerek, 
doğrudan aranma sistemi de devreye sokulmuştur. Ayrıca, Japon teknik işbirliği kapsamında 
yeni haberleşme seti programa alınmıştır. 

Ocaklarda olası yangınlara karşı ikinci kademe bekleme barajları yapılmıştır. Ocakların 
genelinde, tozumayı önlemek amacıyla, düşey yerine, yatay nakliyat yapılmasına geçilmiştir. 

... Bugüne kadar ocaklardan 179 işçimizin cesedi çıkarılmış olup, halen 84 ceset daha yeral
tında bulunmaktadır. 

* 
Burada, yaşamını yitiren tüm işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ulusumuza baş

sağlığı diliyorum. 
Hükümet olarak, grizu patlamasının meydana geldiği Kozlu'da ve genel olarak maden ocak

larında daha güvenli ve sağlıklı bir üretim sürecine geçilmesi için Meclis araştırması açılmasını 
olumlu karşıladığımızı belirtir, Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
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Muhterem arkadaşlar, gruplar adına söz vermeden önce bir'hususa açıklık getirmek isti
yorum. Sayın Muharrem Şemsek'in, Yüksel Yalova'nın konuşması üzerine, sataşmadan dolayı 
bir söz talebi vardır. 

Ben zabıtları inceledim ve tekrar okuyorum: "Dünkü gazetelerde, kayıp kararnamelerle 
ilgili haberleri okuduk. Bir insan için MHP tandanslı deniyor -Refah Partisi tandanslı da deni
lebilir, Doğru Yol Partisi tandanslı da denilebilir, SHP tandanslı da denilebilir; kanunî olarak 
kurulmuş bir partidir- o kişinin ideolojisiyle ilgili değilim" diyor Saym Yalova. 

Bunda hiçbir sataşma yok. Sayın Yalova devam ediyor ve dönüyor, Hükümete, "... ama 
'hukuk devleti' diyorsanız,, o hukuk devletinin daha önce tesis edilmediğini, onu ancak kendi
nizin tesis edebileceğini söylüyorsunuz" diyor; bunu, Hükümete söylüyor. Yine, "o insanı, o 
devlet memurunu yargılama sonunda belirli bir hüküm olmadan o şekilde kavrama 
sokamazsınız" diyor. 

Hiçbir sataşma olmadığı için Sayın Şemsek'in bu arzusunu yerine getiremiyorum. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, özür dilerim, konuşmacının son cüm

lesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Orada "o şekilde kavrama sokamazsınız" diyor. 
BAŞKAN — Yani, "kararnameyi muhafaza edemezsiniz, gönderiniz" diyor. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sataşma değil, iltifat var. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — "Yani şunu demek istiyor; şu anlaşılıyor: Burada, sanki, 

MHP tandanslı kavramı suç olabilir, suçtur; ama, siz yargılamasını yapmadan o kavrama so
kamazsınız manası çıkıyor. 

BAŞKAN — Hayır. Bakın, bütün sayın milletvekilleri de burada; ama, hiç böyle bir kav
ram çıkaran olmadı. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Haklısınız Sayın Başkan, yok. 
BAŞKAN — Gruplar adına ilk söz, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Emin Kul'un. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 3 Mart 1992 günü akşamı saat 19.30 sıralarında Zon

guldak Kozlu ocaklarında vuku bulan grizu patlaması sonucu, 263 maden işçisi kardeşimiz 
şehit olmuştu. 

23.3.1992 tarihinde, bu büyük kazanın oluş sebepleri ve işçi sağlığı ve iş güvenliği yönün
den alınması gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı konusundaki bir araştırma önergemiz, 24 ar
kadaşımla birlikte imzalanarak Yüce Meclise verildi. Bu araştırma önergemiz, ne yazık ki, ara
dan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra ele alınıyor; ama yine bizi müteselli eden bir durum, gerek 
Zonguldak Milletvekili Sayın Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, gerek Antalya Milletvekili 
Sayın Faik Altun ve 21 arkadaşının, gerekse Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşı
nın, yani yaklaşık 101 milletvekili arkadaşırmzın müştereken imzaladığı ve bu arkadaşlarımı
zın düzenlediği önergenin bir arada ele alınmasıdır. Bu ele alınış, Meclisimizin gündeminde 
bulunan, hemen hemen, 32 araştırma önergesinin önüne alınmak suretiyle olacak ve bugün 
müzakeresi gerçekleştirilecektir. Anavatan Partisi Grubunun yaptığı müracaat üzerine Meclis 
Danışma Kurulunun verdiği bu öne alma kararını da saygıyla, teşekkürle karşılıyor, bu bakım
dan da müteselli oluyoruz. 
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Bilindiği gibi, Zonguldak, ülkemizin taşkömürü üretiminde çok önemli bir merkezdir. 1829 
yılında Zonguldak İlinin Kestaneci Köyünde bulunan kömür, 1848'den bu yana, açılan maden 
ocaklarında üretilmektedir. Üretim sahasında, Fransız, ingiliz ve sonra Alman şirketleri üre
tim yapmışlar; 1939-1940 yıllarında da havza millileştirilmiş ve üretime kalan yerden devam 
edilmiştir. 

Türkiye Kömür İşletmelerinin bağlı bir müessesesi olarak çalışan Ereğli Kömür İşletmele
ri Müessesesi, yani o tarihteki kısaltılmış adıyla EKİ Müdürlüğü, 1983 yılında Türkiye Taşkö
mürü Kurumu Genel Müdürlüğü haline dönüştürülmüş ve bu isabetli dönüştürme sonucu, üretim 
alanına daha uygun bir kuruluş haline getirilmiştir. 

1942 yılında, 12 510'u "dışarı", 14 626'st "içeri" tabir edilen çalışanıyla, yani toplam 27 
136 kişi ile faaliyet gösteren müessese, kazanın olduğu 1992 yılı ilk ayları itibariyle 30 226 kişi 
ile üretim faaliyetini sürdürmekteydi. 1942 yılı ile 1992 yılı arasında geçen zamanı ve değişen 
teknolojiyi göz önünde tutarsak, çeşitli zaman parçalarında çalışan işçi sayısının kolay kolay 
değişmediğini; bu husus da, teknolojik gelişmenin Zonguldak maden ocaklarında uygulama- , 
da yeteri kadar dikkate alınmadığını göstermektedir. 

TTK Genel Müdürlüğü olduktan sonra, müessesenin ihtiyaçları ve sorunları daha belir
gin bir biçimde ortaya çıkmış; maliyet, planlama, eğitim, teçhizat, yatırım, üretim, verimlilik, 
pazarlama vesaire gibi yönlerden doğan sorunlar, daha somut biçimde incelemeye ve tartışma
ya açık olmuştur. 

Havzanın jeolojik yapısı son derece karmaşık düzeydedir. Çeşitli büyüklüklerdeki sayısız 
faylar, kırılmalar, atımlar ve damar meyillerinin sıfır ila 90 dereceye varan biçimde değişkenli
ği, ocaklarda üretimin genellikle insan gücü yoğunluğuna dayalı şekilde yapılmasını önemli 
ölçüde zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, bu yapı, yerüstünü de etkilemekte ve Zonguldak'ın çeşitli 
yerlerinde "tasman" denilen olay yaşanmakta; kaymalar, kırılmalar olmakta; evler, konutlar, 
işyerleri çatlama ve çöküntüye uğramaktadır. 

Bugün için yeraltındaki kömür rezervlerinin yaklaşık 1,5 - 2 milyar ton olduğu, böylece 
gene yaklaşık 100 - 150 yıllık bir rezervin bulunduğu tahmin edilmektedir. 

Bir kısım rezervin denizin altında, su taşıyan tabakaların altında bulunması ve yeraltında 
gazlı, yangına müsait damar şartlarının olmasının önemli sorunlar yarattığı bilinmektedir. Do
layısıyla, bu çalışma alanında işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri çok özel bir önem arz et
mektedir. 

Geniş biı; sahaya yayılan üretim bölgesi ve yeraltında 70 kilometreye varan galeri uzunlu
ğuyla, kazanın vuku bulduğu Kozlu havzası, en önemli üretim merkezlerinden biridir. 

Kozlu bölgesinde üretimi artırmak ve ocakların geliştirilmesi bakımından rehabilitasyon 
çalışmalarının yapıldığı ve nakıs 200 ila 525 metre kot arasında üretim faaliyetinin yürütüldü
ğü bilinmektedir. . . 

Bu arada, 1991 yılının son aylarından itibaren, altı ay süreyle bir deneme çalışması yürü
tülmek üzere Macaristan'la anlaşma yapılmış; santimetrekareye 760 kilogramlık bir hava ba
sıncıyla sağlanan patlama yöntemiyle, üretimin olağanüstü artışını sağlayacak bir deneme ça
lışmasının da, bu ocaklarda sürdürüldüğü anlaşılmıştır. 

Verdiğimiz araştırma önergesiyle, araştırma sonucu, herhangi bir zaman parçasına, şu ve
ya bu yönetime veyahut da müessesenin şu veya bu yöneticilerine suçlama yöneltmek 
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amacımız değildir. Amacımız, burada işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili tedbirlerin zamanında 
alınıp alınmadığını ve eksikliklerinin ne olduğunu ortaya çıkarmak ve Meclisçe duruma el ko
nulmasını sağlamaktır. 

Biraz evvel Sayın Bakanımızın dile getirdiği, koruyucu ferdî oksijen maskeleri ve koruyu
cu maskelerin sağlanması dahi, ancak yakın bir zaman parçası içinde gerçekleşebilmiştir; Dünya 
Bankasınca sağlanan 70 milyon dolarlık bir krediyle işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili teçhizat 
alınmış ve bu arada da 10 bin adet gaz maskesi alımı ihaleye çıkarılmış ve 5 900 adet gaz mas
kesi, 15 Ocak 1992 tarihinde İstanbul Gümrüğüne teslim edilebilmiştir. Dolayısıyla, şu veya 
bu zamanda vuku bulan olayları irdelemekten ziyade, büyük olayın geneliyle araştırılıp, orta
ya konmasından ibaret bir araştırma talebiyle karşı karşıyayız. 

İfadeye göre, 70 bir ifadeye göre de 40 adet civarında metan gazı otomatik ihbar cihazı 
da, 1986 yılında yapılan anlaşmalar sonucu sağlanmış ve ocaklara monte edilmiştir. Ocaklar
da muhtelif noktalara monte edilen gaz sensörleri merkezî bir sisteme bağlanarak, yerüstünde
ki ekrandan, ocaktaki metan gazı yoğunlaşmasının merkezî olarak kontrol edildiği, kayda alındığı 
belirtilmekte ve keza, yeraltındaki ekiplerdeki görevlilerde.de seyyar ölçüm cihazları bulundu
ğu söylenmekte ise de, yine bu büyük patlama gerçekleşmiş ve 263 işçimiz, maalesef, hayatını 
kaybetmiştir. 

3 Mart 1992 günü akşamı saat 19.30 sıralarında, ocaklarda vuku bulan büyük bir metan 
gazı, grizu patlaması ve takiben toz patlamaları sonucu meydana gelen kaza, yeraltında, yak
laşık 5 kilometre çapında bir sahayı şiddetle etkilemiş ve yeraltında çalışmakta olan işçilerin, 
belirlenen sayılara göre, bugün elde ettiğimiz sayılara göre, 263'ünün şehit olduğu ortaya çık
mıştır. Yapılan müdahale sonucu, bir kısım işçilerimizin yaralı olarak kurtarılması ve 115 işçi
mizin, ilk müdahele sonucu, ölü'olarak ocaklardan çıkarılması sağlanabilmiş, fakat 148 işçi
miz ocaklarda mahsur kalmış ve o tarihlerde hayatlarından tamamıyla ümit kesilmişti. Nite
kim, bugün, ocaklar açıldıktan sonra, bu arkadaşlarımızın, bu işçi kardeşlerimizin, ancak bir 
kısmının cesetleri bulunabilmiştir. 

Tüm TTK çalışanlarını, işçi hareketimizi ve milletimizi yasa boğan bu elim kaza, ülkemiz
de rastlanan en büyük ve ölüm sayısı itibariyle yine dünyada ender rastlanan maden kazaların
dan birisidir. 

Zonguldak üretim havzasında, genelde, 1981-1991 yılları arasında, yani son on yılda vuku 
bulan kazalarda, toplam şehit işçi sayısı 385 iken, bir defada, Kozlu'da, bu olayda, 263 işçimi
zi şehit vermiş bulunuyoruz. Kozlu üretim bölgesi itibariyle ise, 1981-1991 yılları arasında, on 
yılda çeşitli nedenlerle vuku bulan kazalarda, toplam 72 işçimiz şehit olmuşken, bu defa Koz
lu'daki kazada, sadece Kozlu olarak, demin belirttiğimiz 263 işçimizi şehit vermiş oluyoruz. 

Kazanın bu çaptaki büyüklüğü, yarattığı can kaybı yanında, önemli bir üretim merkezi
nin tamamının tahribi sonucunu doğurmuş ve uzun bir süre kullanılmaz hale gelmesine neden 
olmuştur; yüzlerce aile başsız, kadınlarımız dul, çocuklarımız bir anda yetim kalmışlardır. Ka
zanın yarattığı maddî tahribat onarılsa bile, manevî tahribatın onarılması fevkalade güçtür. 

Metan gazının ocaklarda patlama noktasına varmayan, yüzde 1,5, yüzde 2 gibi oranlarda 
yoğunlaşması halinde dahi, kademeli olarak sarı ve bilahara kırmızı alarm vermesi gereken er
ken uyarı sistemine rağmen- ki, bu sistem, dediğim gibi, 1986 yılında temin edilerek, bu ocak
lara örnek olarak monte edilmiştir- kazadan yaralı ve sağ olarak kurtulan işçilerimizin, her
hangi bir ön uyarıyla değil, ancak patlama sonucu, kendi inisiyatifleriyle ocakları terk etmiş 
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olmaları ve karbonmonoksite karşı koruyucu maskeye dahi sahip bulunmadıkları gerçeği fev
kalade düşündürücüdür ve araştırılmaya muhtaçtır. 

Kozlu'da vuku bulan kazada, grizu patlaması yanında, yaygın bir tozpatlamasının da vu
ku bulduğu açık bir teknik gerçek olarak belirtilmektedir. Metan gazı ihbar dedektörlerinin, 
yerleştirme ve işleyiş sistemi yanında, otomatik elektrik devre kesici, ses ve ışıkla uyana özel
liklerinin durumu, gaz oranının yükselmesi halinde, ocakların merkezden haberdar edilişiyle 
ilgili haberleşme sistemiyle ocağın terki konusunda talimat verme yetkisi bakımından, ileti
şimde, hem teknik ve meslekî açıdan tespit ve hem de talimat yönünden kopukluk veya zaman 
kaybettirici insan unsuruna, yönetim organizasyonuna dayalı eksiklik veya aksaklıkların bulu
nup bulunmadığı, çeşitli yönleriyle tartışmaya açıktır. 

Ocaklarda, 1991 yılının son aylarında başlatılan, hava basıncıyla patlama yöntemine da
yalı üretim denemesi sırasında, bir anda yapılan ani üretimin meydana getirilebileceği yoğun 
bir metan gazı boşalmasının söz konusu olup olmadığı ve bu halde tedbirlerin neler olabileceği 
hususu da tartışmalıdır. 

Ayrıca, ocaklarda toz patlamalarına karşı önlemler bakımından, su barajları, taş tozu ba
rajları, taş tozu ve basınçlı havayla pülverize su sıkılması, belli aralıklarla galeri duvarlarının 
suyla yıkanması, badana ya da taş tozuyla takviye edilmesi konularında eksikliklerinin var olup 
olmadığı, yine tartışılmalıdır. 

Görülmektedir ki, en azından bu hususlar açıklığa kavuşturulmaya muhtaçtır ve Sayın 
Bakanımızın açıkladığı, kendi teftiş birimlerinin raporları, ne olursa olsun, Meclisçe ele alı
nıp, açıklığa kavuşturulmalı ve önlemler önerilmelidir. 

tşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tedbirleri Hakkındaki Tüzüğün 186 ncı maddesinde, karbon-
monoksit maskelerinin grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda 
tüm işçilere verilmesinin bir zorunluluk olduğu belirtilmektedir. Oysaki, 10 bin maske için ya
pılan ihaleden sonra, 7.4.1991 tarihinde siparişin yapıldığı, 15.1.1992 tarihinde istanbul Güm
rüğüne S 900 adet maskenin geldiği, bil ahara Zonguldak Gümrüğüne intikal eden bu maskele
rin, kaza tarihinden sonra ve gümrük müdürlüğüne, genel müdürlüğün verdiği kefaletle çekile-
bildiği anlaşılmıştır. 

Kaldı ki, bu maskelerin kullanımı için belli bir eğitim süresine de ihtiyaç duyulduğu anla
şılmış olmakla, koruyucu malzeme yönünden, sadece maske Örneğinde bile belirginleşen ek
sikliklerin bulunduğu kanaati yaygın şekilde söylenmektedir. 

Kaldı ki, Zonguldak havzasındaki diğer üretim bölgelerinin birçoğunda, metan gazı pat
lamalarına karşı, geçmişte teknolojiyi takip ederek ele alınmış, geliştirilmiş bir erken uyarı sis
teminin mevcut olmadığı, maske örneğinde olduğu gibi, işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili ted
birlerin, teçhizat ve malzemenin yeterli bulunmadığı ifade edilmektedir. 

Bu durum karşısında, havzada vuku bulacak kazaların, âdeta bir kader olarak beklenil
mesi doğal olacağından, sorumluluk, kolektif bir boyuta ulaşmakta ve kaçınılmayacak bir an
lam kazanmaktadır. 

Üretimin bu şartlarda devamına göz yummak, herhalde sadece el konularak, söz konusu 
edilmeyecek ve tedbiri alınacak bir durum olarak karşımızdadır. İşte, bu durumda ve bu ne
denlerle, öncelikle bu elim kazanın vuku bulduğu Kozlu bölgesinde ve Zonguldak'ta Türkiye 
Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne ait, Armutçuk, Üzülmez, Karadon, Amasra üretim 
merkezi bölgelerinde: 
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1. 1475 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesine göre düzenlenmiş bulunan 84/8 428 sa
yılı ve 13.8.1984 tarihli Maden ve Taş Ocaklarıyla Açık İşletmelerde Alınacak tşçi Sağlığı ve 
îş Güvenliği Tedbirleri Hakkındaki Tüzüğün, özellikle "koruyucu malzeme, havalandırma, grizu 
tehlikesi olan ocaklar, yangınlar, elektrik şebekesi, plan ve kullanımı .tehlike hali, tehlike ve iş 
kazasının bildirilmesi, ilk yardım, kurtarma ve güvenlik teşkilatı, denetimler, eğitim, kömür 
tozlan ve toz patlamalarına karşı önlemler" tanımlı bölüm başlıklarında yer alan bağlayıcı 
hükümler çerçevesinde, meslekî, teknik üretim, yönetim organizasyonu, malzeme ve teçhizat 
yönlerinden gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı, eksiklik ve aksaklıklarla beşerî unsur etkile
rinin bulunup bulunmadığı, 

2. tşçi sağlığı ve iş güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek, meslekî ve teknik üretim, 
yönetim organizasyonu, malzeme ve teçhizat konularındaki ihtiyaçların tespitiyle ilave tedbir 
ve önerilerin neler olabileceği konularında, Yüce Meclis, bir araştırma, inceleme ve tespit yap
manın kaçınılmaz olduğunda birleşmelidir. 

Mahallinde, kazayı müteakip yapılan incelemelerden, böyle bir araştırmanın Yüce Mecli
simizce yapılmasının da, geniş bir kamuoyu olarak arzu taşıdığı apaçık ortadadır. 

Bilinmelidir ki, Zonguldak taşkömürü havzasının rehabilitasyonu konusundaki çalışma
lardaki ağırlık, üretim artışı ve verimlilik yönünde geliştirilmeye çalışılırken, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği konusunda alınması gereken kesin tedbirler ve yaptırımlar, maalesef arka planda kal
maktadır ve olayların temel nedenleriyle, sorumluları, yıllarca belirlenemez halde, devamlı bir 
sis perdesinin arkasında gizlenmektedir. 

Havzada vuku bulan her kaza sonrasında kaybettiğimiz işçilerimizin, işçi sağlığı ve iş gü
venliği yönünden ne derece koruma altında oldukları söz konusu edilmeden, havzadaki faali
yetin, sadece kâr/zarar hesaplarıyla durdurulması tezleri günümüze kadar tartışılageîmiştir. 

tnsan hayatı, üretim,,kâr/zarar, maliyet, verimlilik hesaplarının grafikleri arasında sıkışıp 
kalmış ve âdeta silinip unutulmuştur. 

Elbette ki, üretim, maliyet,-kâr ve zarar hesaplan, verimlilik konuları, faaliyetin devamı 
veya tatili veya verimsiz ocakların devreden çıkarılmasıyla, istihdam sorunları da, bir tartışma 
alanıdır ve bir tartışma konusudur; fakat, insan.hayatı, bir tekinin dahi bir dünyaya bedel dün
yası olan insanlarımızın hayatı, güvenliği, tüm bu tartışmalardan önce gelen grafiklere, proje
lere sığmayan boyutta ve değerdedir. 

Kaza sonrası ocaklarda devam eden yangınların söndürülmesi için çeşitli tedbirler Öneril
miş, en nihayet ocakların suyla doldurulması kararına yarılmıştır. Tamamen suyla doldurulan 
ocaklarda birtakım deliller, bugün, maalesef, büyük çoğunluğuyla belki kaybolmuş olabilir; 
ama Yüce Meclisin böyle bir araştırma görevini yapmasını hiçbir zaman engelleyecek bir du
rum olduğu kanaatinde değiliz. 

3 Mart 1992 günü grizu patlaması sonucu şehit olan 263 madenciden bugüne kadar 179 
arkadaşımızın cesedi çıkarılmıştır. Geri kalan 84 şehitten 73 tanesi, halen, göçük açma ve te
mizlik işleri devam eden 300 kodunda bulunmaktadır ve geri kalan 11 madenci şehidin de 485-560 
kodları arasında olduğu tahmin edilmektedir. 

Olayın incelenmesinin gecikmeye artık tahammülü yoktur. Çünkü, su boşaltıldığı sürece, 
ocak, temizleme işlemine tabi olmakta; temizleme işleminden evvel tespitler yapmak için oca
ğa incelemeye inilmezse, her türlü delil ortadan kaybolmaya hazır şekilde Yüce Meclisin karşı
sında bulunmaktadır. 
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Zonguldaklın ve Zonguldak'ta emeğiyle ekmeğini kazanan insanlarımızın, genel olarak 
taşkömürü bağımlı olması, belki mevcut şartların zorladığı bir seçimdir; fakat herhalde ölüm, 
bu insanlarımızın seçimi değildir. 

BAŞKAN — Sayın Kul,.lütfen sözlerinizi tamamlayınız. 
EMİN KUL (Devamla) — Amaç, iş kazalarını azaltmak, önlemek, işçi sağlığı ve iş güven

liği konusunda gerekli tedbirleri zamanında almaktır. Her ne kadar maden kazaları ülkemiz
deki kazalarda üçüncü sırayı işgal ediyorsa da, havzada, geçtiğimiz yıllarda vuku bulan bir 
kazada, kaza mahallini ziyaret ettiğimde, işçilerin gösterdikleri tepkideki gibi, "Siz, buraya, 
ancak toplu ölümlerde geliyorsunuz, halbuki bir yıl içinde biz tek tek öldüğümüzde hiç kimse
yi göremiyoruz; ama yıl sonunda şu gelmiş olduğunuz kazada ölen insanlarımızın toplam sayı
sı kadar insanlarımız hayatını kaybediyor" dediklerini dikkate alırsak, maden kazalarının, ül
kemizdeki kazalarda hangi sırada olduğunun neticesine bakılmadan, bütün iş kazalarının ön
lenmesi ve bütün iş kazalarıyla ilgili, işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili tedbirlerin alınması, 
üretimin artması ve verimlilik açısından başlıca amacımız olmalıdır. 

önergemizin, diğer önergelerle birlikte -tarafımızdan yapılan girişimle- öncelikle ele alın
masından duyduğumuz teselliyi tekrar teşekkürle bildirir, Sayın Başkana teşekkür eder, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Muhterem milletvekilleri, biraz önce de arz ettiğim gibi, Sayın Yüksel Yalova'nın konuş

ması üzerine Sayın Şemsek sataşmadan dolayı söz istemişti, ben de Sayın Yalova'nın sarf ettiği 
cümleyi zabıtlardan sizlere duyurmuştum. 

Sayın Şemsek ısrar etmektedir ve benim usulsüzlük yaptığımı iddia ediyor. 
Ben bir usulsüzlük yapmadım. Usulsüzlük nerede var Sayın Şemsek? 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Cümleyi ben de okudum efendim... 
BAŞKAN — Eğer siz, söz vermediğimden dolayı söz almak için ısrar ediyorsanız, cümle

yi tekrar okuyacağım. Müsaade ediyor musunuz, cümleyi okumamı istiyor musunuz? 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Cümleyi ben de okudum... 
BAŞKAN — Peki, tekrar okuyorum sayın milletvekilleri... Gecenin bu saatinde ciddî mü

zakereler yapıyoruz Sayın Şemsek; ne size, ne Partinize, katiyen bir sataşma ve hakaret yoktur. 
Tekrar okuyorum : 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Yalova'nın sözlerini sizin yorumlamanıza ge

rek yok Sayın Başkan, ancak zabıtlara geçmesi için bir konunun tavzihi gerekiyor. 
BAŞKAN — Ben, yorumlanmıyorum. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Yorumluyorsunuz. 
BAŞKAN — Hayır, ben size, okuyorum. 
Şimdi efendim, Meclisin de kararını alırız. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Konuşmada MHP ve şahsıma sataşma vardır; bu

nun tavzihi gerekiyor. 

BAŞKAN — Tavzihe gerek olan bir husus yok. Siz sataşmadan söz istiyorsunuz; sataşma 
yok. 
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MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Burada MHP ve onun fikirleriyle ilgili sataşma vardır, 
bazı suçlamalarda bulunulmuştur. 

BAŞKAN — Hayır efendim, şahsınızla ilgili ne var burada? 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — MHP ve onun fikirleriyle ilgili... 
BAŞKAN — Efendim, ne olacak, biz de DYP'liyiz veya şuyuz.buyuz, Refah Partiliyiz. 

Herhangi bir partinin müntesibi olmak suç değil ki! 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — MHP ve fikirlerimizle ilgili sataşma ve tavzihi ge

rektiren konular vardır, bunların tavzihi gerekiyor. 
BAŞKAN — Yok efendim. Tekrar okuyorum. Lütfen... Çok hassas olmaya da gerek yok 

Sayın Şemsek. Yüksek sesle okuyorum... 
Gecikmeden dolayı hepinizden özür diliyorum ... 
Sayın Yalova diyor ki", Dünkü gazetelerde kayıp kararnamelerle ilgili haberleri okuduk. 

bir insan için, 'MHP tandanslı' deniliyor. O, kişinin ideolojisıyle ilgili değilim; ama hukuk 
devleti diyorsunuz, Hükümete; o hukuk devletinin daha önce tesis edilmediğini, onu ancak 
kendinizin tesis edebileceğinizi söylüyorsunuz. O insanı, o devlet memurunu, yargılama sonunda 
belirgin bir hüküm olmadan, o şekilde kavrama sokamazsınız" diyor. 

Burada bir sataşma var mı arkadaşlar?.. Eğer ısrar ediyorsanız söz istemede... Ben sataş
ma görmüyorum burada... . 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Israr ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Şemsek ısrar ediyor, Yüce Meclisin oyuna başvuruyorum: Sataşma ol

duğunu kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

CHP Grubu adına Sayın Faik Altun; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA FAİK ALTUN (Antalya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygılarımı sunuyorum. 

Ülkemizde gündem hızla değişiyor ve yaşanan toplumsal olaylar, maalesef, bir çok diğer 
önemli konu ve olayları da unutturuyor. Bu geçmişteki olayların daha önemli olmasından mey
dana geliyor, 

Bilindiği gibi, Zonguldak faciası toplumumuzu yasa boğmuş, tüm bireyleri, yetkilileri üz
müştü. Bunun ardından kamuoyuna sözler verilmiş, gerek yaraların sarılmasında, gerekse taş
kömürü gerçeğinin -başta Zonguldak olmak üzere- daha kalıcı politikalarla ele alınacağı vur
gulanmıştı. ben ve arkadaşlarım bu samimî yaklaşımın bir parçası olarak, hem daha doğru 
politikaların belirlenmesi hem de emek verenlerle toplumun kalıcı çıkarlarını korumak ve geç
mişten günümüze yansıyan eksiklikleri, yanlışlıkları ve diğer gerçekleri saptamak amacıyla bir 
araştırma önergesi verdik. Ancak, prosedür, onca zaman sonra, bugün konuyu gündeme taşı
maya yetti. 

Ayrıntılara girmeyeceğim; o günlerde kaybettiğimiz işçilerimizin ve ailelerinin yakıcı gö
rüntüleri hepimizi üzdü. 263 madenci yaşamını yitirdi. Bugüne kadar, ancak 179 madencinin 
cesedi çıkarılabildi. Geri kalan 84 işçimizin ölülerine bile ulaşılamadı. 

Kozlu Maden Ocağının eksi 560 ila 350 kodlan arası hâlâ suyla kaplıdır. Çalışmaların hâ
lâ sürdüğü de anlaşılmaktadır. Çoğu üretim alanı devre dışındadır. Ancak, buna rağmen, 1992 
yılı üretimi, onca alan ve zaman kaybına rağmen, yüzde 58 oranına ulaşmıştır. Kozlu müesse
sesi, halen satılabilir üretimin yüzde 91'ini gerçekleştirmiş bulunmaktadır.. 
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Görülüyor ki, bu koşullarda dahî üretim yapmak ve hiç de küçümsenmeyecek oranlara 
ulaşmak mümkündür ve bu başarılmıştır. 

Hatırlanacağı gibi, kazanın olmasından önce ve sonra gündeme taşınmak istenen, bu alan
ların rasyonel olmadığı ve buraların kapatılmasının daha yararlı olacağı önerileri vardı; konu 
sadece, ödenen ve satılan arasındaki fark olarak değerlendiriliyordu. 

Taşkömürü, bir enerjidir; özellikle ülkemizin sanayileşme sancılarının yaşandığı bu dö
nemde, ayrıca stratejik de sayılmalıdır. Bugün çoğu sanayi kuruluşumuz, bu enerjiye ihtiyaç 
duymaktadır. Aynca, taşkömürü ulusal zenginliğimizdir de. 

Basit piyasa hesaplarıyla olaya bakmak ve politikalar üretmek, dayatan" enerji açığımız 
karşısında, sanayileşme girişimlerini, dolayısıyla ulusal kalkınmayı bağımlı hale getirir ve artırır. 

Bu konuyu anımsatmanın ana nedeni: Henüz siyasî iktidarın bu konuda kesin bir politi
kasının olmamasıdır. Bu konudaki yaklaşım açığa kavuşturulmalı ve politikalar çizilmelidir. 
Beklemek ise, bugünden yarına, yapılacakların önünü tıkar, sorunu büyütür, ulusal olmayan 
bağımlılığı getiren çözümlere de daha büyük haklılık payları sağlar. 

Çalışma ortamı aksaklıkları, yeni faciaları hazırlar, dünün sorumlularının ortaya çıkma
sını engeller, daha büyük sübvansiyonlara yol açar ve giderek de, daha büyük sosyal sorunları 
hazırlar. 

ı 
Esasen, yaşanan dramatik olay da, zamanında bu gibi yaklaşım ve politikaların saptan

maması ve kendiliğinden bir anlayışla da ortamın bırakılmasının sonucudur. 
Sorumlular var mıdır; kimlerdir?.. Bundan sonra, yeterli güvenlik önlemi için neler yapı

lacaktır, neler yapılmalıdır? Teknolojik yatırım düşünülmekte midir; ne kadar zaman içinde 
yapılacaktır? Birim alandan sağlanan üretimin daha rasyonele ulaşması ve artırılması nasıl ya
pılacaktır? Bölgede bugün çalışanların bir ton kömürdeki emek payı, hangi tercihlere bağlı 
olarak yükselebilir? 

Bütün bu ve benzeri sorunların ilk yanıtı, genel politika tercihinin belirlenmesine bağlıdır. 
Bizim bu konudaki temel yaklaşımımız ve tercihimiz şudur: Türkiye, doğal enerji kaynaklarını 
doğru kullanmalıdır. Bu kaynaklara, sadece serbest piyasa kuralları içinde bakarak, salt ticarî 
bir anlayışla karar vermek doğru değildir. Bugün eski Sovyetler Birliği Rusya, -tonu 50-60 do
lardan dünya piyasalanna taşkömürü satmaktadır, oralarda da maliyet bu rakamların üstün
dedir. Rusya'da, kömürü devlet sübvanse etmektedir. Yine Çin ve Güney Afrika, aynı şeyi yap
maktadır. 

Amaç, bizim gibi, rasyonel olmayan alanların kapatılmasını kolaylaştırmaktır ve daha sonra, 
bu alanı bağımlı pazarlar haline getirerek, yeniden daha kârlı bir ortamı oluşturmaktır. Dışa 
bağımlı bir enerji politikasının, kalkınmaya, insanımıza süreç içinde getireceği piyasa kârı yoktur. 
Sonuç, bugünden daha vahim olarak hüsran olur. Tabiî ki, rasyonel olmayan üretimden yana 
değiliz. Tabiî ki, biri ona mal etmek istemeyiz. Tabiî ki, amaç, yatırımlar ve emeklerle daha 
çoğunu, gereğince sağlamaktır. 

işte, bu her geçen gün büyüyen olumsuzluğu ve bizi kuşatan sarmalı aşmak için, dünü, 
bugünü ve gelecek için, tüm gerçekleri araştırmak ve tartışmak zorundayız. 

Zonguldak Kozlu bölgesinin her geçen gün daha pahalılaşan birim ürününün, toplumu
muz, insanımız ve çalışan emekçimiz için, daha verimli hale getirilmesi, Hükümetin görevi ol
malıdır. Bu, insanımızın can güvenliği açısından olduğu kadar, ulusal ekonomi ve 
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kalkınmamız açısından da yapılmalıdır. Elde edilen verilere göre, bugün ortalama 400 milyon 
dolarlık bir iyileştirme yatırımı ile bu sözünü ettiğimiz başlıklarda geleceği de içeren bir pro
jeksiyon yapmak imkânı bulunmaktadır. 

Bu yolla, yıllık üretimin 5 milyon tona çıkarılması mümkün olabilecektir. Bu rakam, ye
tersiz üretimde, işçilerimize yıllık verilmesi gereken, toplam ücretlere neredeyse eşdeğer birra-
kamdır. Bu yolla, sadece emekçinin can güvenliği değil, birim alandan sürekli daha fazla üre
tim sağlama imkânı doğacaktır. 

. Her yıl çarpık yorum ve önerilerin gelişmesine neden olan gerekçeler ortadan kalkacak' 
ve bir kez yatırım hamlesiyle üretim alanlarınin, kendi kendisini giderek iyileştirmesi ve geliş
tirmesi imkânı yakalanabilecektir. 

Tercihleri ve politikaları yapmadan önce, gerçekleri, doğru ve yeterli olarak görmek ve ta
nımak zorundayız. 

Bu nedenlerle, ulusumuz için, toplumumuzu oluşturan insanlarımız için, kalkınmamız ve 
ulusal sanayimiz için, enerji bağımlılığını en aza çekmek için; doğanın bize sunduğu nimetleri 
çağdaş insanlar olarak değerlendirmek için; yeni facia ve ölümlerle karşılaşmamak için; çalı
şan maden emekçilerimizin, yaşamdan daha yüksek paylar almaları için, yeni sosyal sorunlar 
yaşamamak için ve bütün bunlar Yüce Meclisimizin öncelikli görevi olduğu için, bu araştırma 
önergesine olumlu oy vermenizi, hepinizden, toplumumuz, insanımız ve maden emekçilerimiz 
adına istiyor, saygılarımı sunuyorum. (CHP sıralarnıdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altun. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Şahin Ulusoy. 
Buyurun Sayın Ulusoy. . 

SHP GRUBU ADINA ŞAHİN ULUSOY (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

3 Mart 1992 Salı günü, Zonguldak Kozlu Taşkömürü İşletmesinde üretim çalışmaları sıra
sında meydana gelen grizu faciası nedeniyle, bütün partilerimizi temsil eden milletvekillerince 
verilen Meclis araştırması açılmasını içeren önergeler nedeniyle huzurunuzdayım. 

Sayın milletvekilleri, bu konuda, 1989 yılında verilen, madencilik sektörünün içinde bu
lunduğu sorunları ve busorunların nedenlerini tespit etmeyi içeren Meclis araştırması önerge
siyle, ocaklarda meydana*gelen iş kazalarının, meslek hastalıklarının önlenmesi ve sorumlula
rının tespit edilmesi amacıyla 1990 yılında verilen üç ayrı önerge, o dönemin iktidar grubu ta
rafından reddedilmeseydi, bugün belki, alınacak önlemler ve köklü tedbirler sonucu, şimdi bu 
görüşmeleri yapmayacaktık. Ama, bu büyük ülke sorunu, geçtiğimiz dönemde reddedilmiş ol
sa bile, bu tür önemli olaylara bakış açımız farklı olduğu için, SHP Grubu olarak, kendileri 
gibi davranmayacağımızı, özellikle belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün üzerinde konuştuğumuz konu, her türlü spe
külasyona açıktır. Ben, mümkün olduğu kadar bundan kaçınarak, bazı resmî ve çarpıcı ra
kamları vermek istiyorum. 

Sadece, Türkiye taşkömürü havzasında ve son 20 yılda 1 117, son 5 yılda ise 367 maden 
işçisini toprağa verdik. Son 50 yıla baktığımızda, kaybettiğimiz can sayısı 4 670'tir. Bu kaza
larda, son 20 yılda 140 bin, son 5 yılda ise 35 bin civarında yaralanma olayı yaşandı. Daha 
acısı ve umut kıranı ise, en son Kozlu'da yaşanan felaketin bugüne kadar yaşanan felaketlerin 
en büyüğü oluşudur. 
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Yeraltı madenciliği ve işçiliği riskli, riskli olduğu kadar da, zor bir iştir. "Belli bir oranda 
ölüm ve yaralanma normaldir" diye değerlendirebilirsiniz; ancak, bunun bir sınırı, bir ölçüsü 
de vardır. Bugün, ne yazık ki, Avrupa'da iş kazaları arasında birinci sıradayız. Birinciliğimizi 
yıllardır kimseye kaptırmıyoruz! Taşkömürü işletmeciliğinde ölümlü iş kazalarında Avrupa or
talamasının 45 katına ulaşmış durumdayız. İstatistiklere göre, 10 bin işçi başına, grizu patla
ması sonucu ölen işçi sayımız 374'tür; İngiltere'de ise bu sayı sadece 20'dir. 

İngiltere'yi özellikle örnek veriyorum. Bu ülkede durum, sön derece enteresandır. Geçmiş 
yıllarda İngiltere'de taşkömürü madenciliğinde ölüm oranları çok yüksekti, örneğin 1947 yılı 
öncesinde ölüm oranı binde 85 gibi çok yüksek bir seviyede idi. Bu durum, 1947 yılında İngil
tere'de maden sektöründe devletleştirmeyi gündeme getirdi. Bunun sonucu gerekli önlemler 
alındı; ciddî, tutarlı işgüvenliği politikası uygulandı, kısa sürede ölüm oranı binde 85'ten, bin
de 14'e, bugün ise, onbinde 19.2'ye çekildi. Bu sayı ile İngiltere, bugün Avrupa'nın taşkömürü 
işletmeciliğinde en az ölüm oranına sahip ülke konumuna geldi. 

Sayın milletvekilleri, az önce ifade etmeye çalıştığım gibi, maden kazalarına dünyanın her 
yerinde rastlanıyor; ancak, bunun bir ölçüsü, bir sınırı var demiştim. Türkiye, maden kazala
rında, maalesef, Avrupa şampiyonu olduğu gibi, bütün işkollarındaki kazalarda da dünya öl
çeğinde başa güreşmektedir! 

Ülkemizde günde 5 işçimiz, iş kazası nedeniyle ölmekte, 9 işçimiz ise sakat kalmaktadır. 
Nitekim, Uluslararası Çalışma örgütü verilerine göre, Türkiye'de her 1 000 işçide ölüm oranı 
0.47 iken, bu rakam Avrupa ülkelerinde, ortalama 0.1'dir. Komşumuz Yunanistan'da 0.05, Mı
sır'da 0.16, Zimbabve'de 0.28; kömür ithal ettiğimiz Güney Afrika'da bile 0.35'tir. 

Bu rakamlar karşısında, bunlara, iş kazası demek doğru bir yaklaşım değil. Çünkü, ülke
mizde alınan önlemler ve kontrol, bu kazaları önlemeye yeterli değil; kullandığımız teknoloji, 
maalesef, günün teknolojisinden çok gerilerde kalmıştır. Bu sonuçlar da, ülkemizdeki iş kaza
larına, "kaza" değil, başka bir ad vermemizi gerektiriyor. 

1990 yılına ait SSK istatistik yıllığında yer alan şu. kara tabloya dikkatinizi çekmek istiyo
rum. Kömür madenciliği İşkolunda 86 234 işçi çalışmakta; işkolunda aynı yıl meydana gelen 
iş kazası 14 752'yi buluyor. Ayrıca, 498 meslek hastalığı, 399 ölü, 763 sakatlanma olayı... Top
lu katliam gibi! 

Hepimiz yaşadık, biliyoruz; 1991 de, 1992 de, benzeri felaketlerle bitti. 
Eminim İd, önlem alınmaz, devletin vatandaşa hizmetle yükümlü olduğunu anlamaz ve 

buna göre yeniden yapılanmaz ve örgütlenmezsek, bu ve bundan sonraki yıllarda da benzer 
üzücü olayları arkamızda bırakmaya devam ederiz... 

Kozlu faciasından sonra nasıl bir önlem alındığını, yeni bir teknoloji getirilip getirilmedi
ğini bilmiyorum; ama eğer bunlar gerçekleşmediyse, derhal bu durumu düzeltmek gerekiyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kozlu faciasının arkasından, basına bir bir göz attığı
mız zaman, ilginç bir açıklamayla karşılaşıyoruz. 6 Mart 1992 tarihli Milliyet Gazetesinde "Ame
rika'nın 20 nci Yüzyıl Fonu adına 1947 yılında, Türkiye'de incelemeler yapmaya gelen ünlü 
bir uzmana ocaklar gezdiriliyor... Uzman, kendisine gösterilen her şey karşısında hayret ifade 
edenlavır takınıyor... Bu tavrı olumlu yorumlayan işletme yöneticileri, 'nasıl beğendiniz mi?' 
diye soruyarlar. Cevap ilginç: "Evet gerçekten fevkalade. Frigler ve Hititler de işte aynen böyle 
kömür çıkartırlardı; yalnız, onların kullandıkları aletler, burada kullanılananlara nazaran da
ha yeniydiler!" 
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İkinci bir ziyaretçi, İngiliz Milletvekili ve Gazeteci Price'dır. Price, gezmekte olduğu ocak
ta gördüğü bir ekskavatör karşısında duruyor ve şaşkın bir ifadeyle, "Ben milletvekili olma
dan, gazeteciliğe başlamadan, bu makineyi yapan firmada çalışırdım. O zaman imal edilen 
bu ekskavatörler 15 sene için garantiliydi; şimdi, ne o firma ne de firmanın fabrikaları kaldı. 
Bakıyorum, siz, bu ekskavatörleri 32 yıldır kullanıyorsunuz" diyen.. 

Bu iki çarpıcı olay ve aradan geçen 45 yıl... Facialar devam ediyor... Demek ki, bu konu
da, bir arpa boyu yol almamışız. 

Hiç kimseyi, hiçbir partiyi ve o günden bugüne kadar görev başında olan hiçbir hükümeti 
suçlamıyorum; çünkü, hepimiz belli oranlarda suçluyuz, gerekli önlemleri almamışız. Öyle sa
nıyorum ki, bugün de bir şey değişmedi... 

Yerin altında, kanlan, canlarıyla kömür çıkarmaya uğraşan 29 bin işçimiz yeterli iş ve can 
güvenliğine sahip değildir. Devletin görevi, bu insanların can güvenliğini, Yunanistan, Mısır, 
Zimbabve kadar koruması ve kömür üretiminde hiç olmazsa Friglerin ve Hititlerin zamanını 
çoktan geçtiğimizi bilerek yeni teknolojileri kullanmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, kömür olayını önyargısız tartışmanın zamanı gelmiş, geçmektedir. 
Ocaklar, kapatılsın mı kapatılmasın mı tartışmalarını artık aşmalıyız. Faciaların arkasından 
acıklı sözler ve ağıtlarla olayı geçiştirenleyiz. Her yıl yüzlerce kayıp vermektense, yüzlerce aile-" 
yi yıkmak ve binlerce insanı öksüz bırakmaktansa, verimsiz ocakları kapatmalıyız; ama bunu 
yaparken, bu ocakların veriminin teknolojik yatırıma karşı düşük olduğunu kanıtlayarak ve 
ölü ocakları yaparak açmalıyız. 

Bugün yeraltında en az 1,5 milyar tonluk iyi kaliteli kömür rezervi dururken ve yalnız Zon
guldak'ta 100 bini aşkın insanımız işsizken, gelişigüzel bir şekilde ocakları kapatamayız. 

Bilindiği gibi, ülkemizin her yıl 10 milyon ton taşkömürüne gereksinimi bulunmaktadır. 
Bunun yaklaşık 2,5 milyon tonu ülke kaynaklarından, 7,5 milyon tonu ise dışalım yoluyla ve 
ilgisiz kurum ve şahıslar tarafınan karşılanmaktadır. 

Bu kadar insanımız işsizken, yeraltında 1,5 milyar tonluk kömür rezervi yatarken "zarar 
ediyoruz; dışalım daha ucuza geliyor, ocakları kapatalım" demek yanlıştır. ' 

Üç proje hâlâ beklemektedir: Amasra'da (B) Bölge Projesi, Gelik Ayiçi Projesi ve Gömü-
köy Projesi... Bu üç proje için yaklaşık 1,5 trilyon liralık bir ödenek bu projeleri yaşama geçi
rebilecek ve 7,5 milyon tonluk taşkömürü açığı, hemen hemen giderilecek, dışalıma gerek kal
mayacaktır. Dışalımlar için harcanan döviz ülkede kalacak, bunların yeni teknolojiye ve gü
venlik önlemlerine yatırılması, hem kömür üretiminin artışına hem de hepimizi yasa boğan 
ölüm olaylarının azalmasına yarayacaktır. Bunu gerçekleştirmek, her an ölümle karşı karşıya 
olan maden işçilerimize karşı hepimizin ertelenmez görevidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün açıkça görülmektedir ki, yer altında çalışan in
sanlarımızı her an yeni ölümler beklemektedir. Zaman kaybetmeden bu duruma müdahale edil
meli ve sık sık başımıza gelen üzücü maden olayları nedeniyle, bu kürsüden, "başımız sağolsun" 
diye konuşmayacağımız, iş kazalarında dünya şampiyonu olmayacağımız günlere ulaşmak di
leğiyle, Meclis araştırması önergesine SHP Grubu olarak olumlu oy vereceğimizi belirtir, Yüce 
Meçlisi saygıyla selamlarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ulusoy. ı 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Derin. 
Buyurun Sayın Derin. 
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RP GRUBU ADINA AHMET DERİN (Kütahya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve
killeri; üç grubun 4 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu kömür ocağında meydana gelen ve 
263 işçimizin ölümüne birçoğunun da yaralanmasına sebep olan grizu faciasında bir ihmalin 
bulunup bulunmadığının, asrın imkânları içinde gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınıp alın
madığının ve bundan böyle de alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için verilmiş olan Meclis 
araştırması önergeleri üzerinde Refah Partisi Grubu ve şahsım adına söz almış bulunuyorum. 
Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. 

Benden önce -Bakan da dahil olmak üzere- grup adına konuşan arkadaşlarımın da tespit 
ettiği üzere, ihmal olduğu tespit edilmiştir. Ancak, Meclis araştırması açılmasını istememizin 
amacı, şu veya bu şahsı suçlamak değildir. İşçi sağlığı ve işgüvenligi tedbirlerinin bir an önce 
alınmasını, yapılması gereken yatırımların ihmal edilmemesini sağlamak ve bu tip kazalarla, 
meydana gelen kayıpların asgarî düzeye indirilmesi gayesiyle bu araştırma önergeleri verilmiştir. 

Bu Meclis araştırması önergelerinin verilmesi bir seneye yaklaşmaktadır. Bu arada 8 Ekim 
1992 gün, yine Zonguldak bölgesinde bir facia tekrar yaşanmak üzere idi. "500 madenci ölümden 
döndü" haberleriyle basına intikal eden bir facia daha yaşanıyordu... Her ne kadar 10 ay gibi 
bir gecikmeyle de olsa, bugün grupların ifade ettiği gibi, Meclisin bu konuya teveccüh göster
mesine şahsım adına da seviniyorum. Meclis araştırması inşallah açılacak ve kurulan komis
yon, ne yapılması gerektiği yönünde gerekli çalışmaları yapacaktır. 

Madencilik sektörü, ulusal ölçekte stratejiktir. Doğal kaynakların kazanılması ve enerji, 
hibir ulusun ödün vermemesi gereken birincil unsurlardır, öyle ki, bilanço tekniği açısından 
zarar içerse dahi, bu sektörün, sosyal hâsılayla değerlendirilmesi, irdelenmesi gerekir. Başka 
bir anlatımla, gerekirse, zarar eden işletmelerden dahi vazgeçilemez; çünkü dışa bağımlılığın 
birinci halkası, enerji bağımlılığıdır. 

Sanayileşmenin ve taşımadaki üretimin ana girdisi enerjidir. Taşkömürü ayrı bir özellik „ 
arz eder. 

Taşkömürün Ülkemiz ekonomisindeki yerini ve özellikle ağır sanayi için önemini yitirme
si olanaksızdır. Entegre bir demir-çelik sanayiinde koklaşabilir kömürler, entegrasyon zinciri
nin en önemli parametrelerinden birisidir. Ancak, senelerdir, grizu patlamalarına ve çok bü
yük iş kayıplarına sebep olan bu TTK ve bölge hakkında kısa bir bilgi edinilmesi gerekir. 

Malum, bu yöre, 140 yıldır çalışan ocaklar, toplam rezervi yaklaşık 1,5 milyar ton, görü
nür rezervi 160 milyon ton. Şu anda çalışan ocaklar 140 yıldır çalışıyor; fakat hiç çalışmamış, 
bakir sahalarda taşkömürü bulunmasına rağmen, devletin ve hükümetlerin maden politikası
nın sonucu, madencilik ihmal edilmiş, âdeta gözden çıkarılmış; gerekli yatırımlar yapılmadığı 
için de, 140 yıldır çalışan ocaklarda, eksi 536'lara varan dehlizlerde ve içinde 350 kilometreye 
ulaşan yollar meydana gelmiş ocaklarda çalışmak mecburiyetinde bırakıldığı için, bu kazala
rın çoğu meydana gelmiş, öyle ocaklar mevcut ki, teknolojiyi, mekanizasyonu tam olarak bu 
ocaklarda, galerilerde yerleştirmek de mümkün değil; ancak, yüzde 30-40 mesabesinde ocak
ların mekanizasyonunun mümkün olduğunu, teknik elemanlar ifade ediyorlar. 

İngiltere örneği de sunuldu, ben de çok kısa olarak değinmek istiyorum. 
Aynen bizim Zonguldak Havzamız,gibi, kazaların çok olduğu bir bölgeydi İngiltere'nin 

kömür sahaları da; fakat 1947'debu sahalar devletleştirildi; 1957'den sonra da mekanizasyona 
geçerek, 922 olan ocak sayısını, 86'ya indirdi; bakir, verimli mekanizasyonu, teknolojiyi uygu
layabileceği ocakları ve sahaları tercih etti. 
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İngiltere'de, 1957'de bu 922 adet ocakta 660 bin işçi çalışırken, 1988 yılındaki 86 adet ocak
taki işçi sayısı ise 82 bin; mekanizasyon sayesinde bu işçi sayısını indirdi. 1957'de 1,2 ton/işçi-
vardiya kömür alırken, bu mekanizasyonu sağlayıp, daha rantabl, verimli ocaklara kayması 
ve devlet, gerekli olan yatırımı esirgemediğinden dolayı 4 ton/işçi-vardiya verime ulaştı ki, artı 
260'lık bir verim artışı meydana getirdi. Fakat ne yazık ki, 70 yıllık hükümetler, millî bir ma
dencilik politikasını uygulayamadılar, madenciliği âdeta gözden çıkardılar... Çok eskilde git
mek yerine, sabit sermaye yatırımları itibariyle, madenciliğe, 1988 fiyatları baz alındığında, 
1986'da 983; 1987'de 549 -yüzde 49'luk bir azalma var- 1988'de 510, 1989'da 341, 1990'da 383, 
1991'deki sabit sermaye yatırımları 363,5 milyara düşüyor ki, bu, hükümet politikalarının, ma
denciliği gözden çıkardığının en belirgin rakamlarıdır. 

Maden ocaklarında verimin artırılması, kazaların önlenmesi, üretimin gereği gibi sürdü
rülebilmesi için, AT ülkelerinde kömür üretiminin yüzde 20'sinin yatırıma ayrılması planlan
mış. 1963-1967 yıllarında, yani ilk Beş Yıllık Plan Döneminde, KİT yatırımlarındaki madenci
lik sektörünün payı yüzde 19 iken, 1984-1988 yıllarında yüzde 9,6'ya düşmüş. Devletin, 1991 
yılında ithal taşkömürüne harcadığı para 861 milyar Türk Lirasıyken, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu için 1989, 1990 ve 1991 yıllarının -üç yıllık- yatırım tutarı 720 milyar lira olarak ayrılmış, 
gerçekleşme payı da yüzde 35'lerde kalmış. 

Dünya ülkeleri mekanize olmuş, makineyle üretim yapıyor. Ülkemizde yüzde 30-40 mesa-
: besinde mekanize olabilen maden ocaklarımız mevcut; fakat yatırım yapılmamış ve fazla işçi 
çalıştırıldığından dolayı da, meydana gelen kazalarda işçi kaybı mutlaka fazla olacak. 

AT ülkelerinin maden tesisleriyle, kendi ülkemizdeki maden tesisleri göz önüne alındığın
da, grizu patlamasının bir kader değil, bir bedel olduğu ortaya çıkıyor. Madenlerimizde, yıl
lardır yapılmamış yatırımların bedelini ödüyoruz âdeta... Her şeyden önce, madenlerimiz, ma
dencilerimiz, üvey evlat olarak görülmüş; bu sektöre gereken yatırım yapılmamış, zamanında 
yapılmamış olan yatırımlar, korkunç kayıplara yol açmış. Grizu patlamasında yaşanan fela
ketle birlikte, kamuoyunun ilgisi, madende üretim yapan işçiye yönelmiş. Her dönemde böyle 
olmuş; toplumsal bir duygusallık yaşanır, ölen maden işçilerine kötü kader ağıtları yakılır olmuş... 

önlemler alınması isteniyor,yardımlar yapılıyor, zaman içerisinde her şey unutuluyor ve 
mâdende değişen bir şey olmuyor... Yine on ay geçti, 1992 bütçesinde -yanılmıyorsam grizu 
olayından sonra olmasına rağmen- Hükümetin, işçi sağlığı ve iş güvenliği için TTK'ya ayırdığı 
yatırım tutarı, 10 milyon Türk Lirası- idi; komik bir rakam! 

Grizu, zaman zaman başa gelen bir bela; ne kadar önlem alınırsa alınsın, ara sıra, önüne 
geçilemeyen bir acı kaza olarak anlaşılmaya devam etmiş. 

Ancak, bu böyle midir? Hayır. Çünkü, iş güvenliği açısından AT ülkeleriyle mukayese edi-
lidğinde, bunun, böyle, önüne geçilemeyen kaza olmadığını ve durumun ciddiliğini bu veriler 
ortaya koymaktadır. 

tş güvenliği açısından, 1960-1967 dönemi içni, Zonguldak havzasıyla Avrupa Topluluğu 
verilerinin karşılaştırılması, durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Bu araştırmaya göre, AT 
ülkelerinde 1960-1964 döneminde, üretilen her 1 milyon ton kömür başına ölü sayısı 2,5 kişi 
olmuş. Bu sayı 1965-1969'da 1,4'e, 1970-1974'te l'e, 1975-1977'de de 0,008'e düşmüş. Bu ra
kamlar, Zonguldak havzası için, aynı tarihlerde, 1960-1964'te 10 kişi, 1964-1969'da 9 kişi, 
1970-1974'te 9 kişi, 1975-1977'de 6 kişi olmuş. TTK için yapılan yatırımlar endeksi incelendi
ğinde, 1960-1977 yılları arasında bu sektöre devletin önem verdiği ve yatırım yaptığı tespit 
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edilir. Aynı şekilde, ölü sayısında belli düzeyde bir azalma meydana geldiği görülüyor. İşçi sa
yısında azalma olmamasına rağmen, bugün, korkunç facialara ulaşılıyor. 

Sebebi sadece hükümetler midir? Mutlaka değildir, tşveren hataları mevcut. Çalışma Ba
kanlığı müfettişlerinin raporlarında bunlar tespit edilmiş. İşverene, değişik dönemlerde, işçi sağlığı 
ve güvenliği tedbirlerini almadığı için cezaî müeyyideler uygulanmış. 

Sadece işverenle de kalmıyor; işçilerimizde de bir kadercilik anlayış var; "olacaksa olur" 
diyor. 

Eğitim eksikliği var, emir-kumanda zincirinde hatalar var, kanunlarda boşluklar var... Me
sela, 506 sayılı Yasanın 26 ncı maddesi gereği, işçi, maske takarak kalp hastası oluyor, maske 
takmak istemiyor; çünkü, kalp hastalığı, meslek hastalığı kabul edilmiyor. Maske takmadığı 
takdirde ciğer hastası oluyor ve ciğer hastalığı, meslek hastalığı kabul edildiği için, işçi, "Ben 
nasıl olsa 46 yaşında öleceğim -Türkiye'deki madencinin ömrü bu- ölmeden önce emekli olur
sam, hiç olmazsa, meslek hastalığından dolayı istifade edeyim" diyerek, eline verileri gaz mas
kesini takmamak için âdeta kendisini zorluyor. İhmaller sadece tek yönlü değil... 

Burada tespit edilen bir rapor var. Bu raporda, vardiya mühendisine yüzde 40, genel mü
düre yaklaşık yüzde 60 ve yönetim kuruluna yüzde 60 kusur bulunmuş. Halbuki, yeraltı işlet
meciliğini bile bilmeyen, MTA'da çok değerli bilgiye sahip, yeteneğe sahip bir genel müdür, 
getirildi, senelerce ihtisas isteyen yeraltı işletmeciliği ve dünyada bir örneği daha görülmeyen, 
Zonguldak işletmesinin başına atandı! Sonra da, "Niçin vardiya başına 320 kilo üretim yapı
yorsunuz?" diye, Kömür Kurultayında, genel müdür zorlandı... 

Zonguldak'taki Kömür Kurultayında, bakanların yaptığı bir hata daha vardı: "Mühendis 
yeraltına inmiyor" denilerek, işçinin karşısında mühendisler suçlanmıştı. Bu, askerin karşısın
da rencide edilmiş kumandanın ordusunun galip gelememesine benzer.:. Aynı şekilde, olaylar, 
hatalar, ihmaller, yanlış kararlar peşi peşine devam etti ve vardiya başına 320 kilogram olan 
kömürün, 1.2 tona çıkarılması için, oradaki mühendisler, işçiler âdeta zorlandı. 

Bakın, patlama, sadece metan gazından değil, kömür tozundan mütevellit de bir patlama. 
mevcut burada. Esas facia oradan kaynaklanıyor. 

ZEKÎ ERGEZEN (Bitlis) — Onların aklı ermez!.. 
AHMET DERİN (Devamla) — Evet. 
Nasıl olsa, Meclis araştırması önergesi, İktidar ortağı tarafından da kabul edileceğine ve 

Bakan da bu araştırmanın açılması yönünde müspet beyanda bulunduğuna göre, inşallah, Meclis 
araştırması açılacaktır. 

Gecenin bu geç vaktinde zamanınızı daha fazla almak istemiyorum. Müspet kanaat hâsıl 
olduğundan dolayı, inşallah, bu çalışma, bu Meclis araştırması hayırlara vesile olur, madenci
lik politikamızın, ülke genelinde, hükümetler genelinde belirlenmesi yönünde bir adım olur, 
insanca çalışılan ocakların, işyerlerinin tesis edilmesinde faydalı olur. 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Grubumuz adı
na, mutlaka, bu Meclis araştırmasının açılması yönünde müspet oy vereceğimizi de beyan 
ediyorum. 

Teşekkürlerimi arz ediyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Derin. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Sadık Avundukluoğlu. 
Buyurun Sayın Avundukluoğlu. 
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DYP GRUBU ADINA M. SADIK AVUNDUKLUOĞLU (Kırıkkale) — Sayın, Başkan, 
sayın milletvekilleri; içerikleri aşağı yukarı aynı olan ve 3 Mart 1992 günü Zonguldak kömür 
ocaklarında meydana gelen grizu ye kömür tozu patlamalarının yol açtığı facia nedeniyle, ANAP, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Refah Partisi ve Doğru Yol Partisine mensup milletvekillerince 
ayrı ayrı verilen ve Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince Meclis 
araştırması istediğini kapsayan önergeler nedeniyle, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini 
açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

3 Mart 1992 günü Zonguldak Kozlu'da 263 işçinin ölümüne yol açan bir facia yaşanmış
tır. Bilindiği gibi, bu facia, bir facialar zincirinin son halkasıdır; en son olmasını diliyorum. 

Benden önceki değerli konuşmacılar, yaptıkları açıklamalarla konuyu aydınlatmışlardır. 
Konu, fevkalade önemlidir, her türlü siyasetin de üstündedir. Bir kazada 263 işçimiz şehit ol
muştur. Her yıl, iş kazalarında birçok işçimizi kaybetmekteyiz. Konuya, siyasî propaganda mal
zemesi olarak değil, teknolojik yeterlilik ve bilimsel olarak yaklaşmak gerekmektedir. Benden 
önceki değerli konuşmacıların da değindikleri konulara, vaktinizi almamak için değinmemeye 
özen göstereceğim. 

Zonguldak taşkömürü havzamız, üzerinden uzun süreler geçmeden, yani, bir facianın acısı 
dinmeden, yenisinin yaşandığı bir yer haline gelmiştir. Bunun sebeplerinin araştırılması ve bu 
acıların yaşanmaması için ciddî bir çalışma yapmamız, artık kaçınılmazdır. Konunun bu hale 
nasıl geldiğini araştırırken, bu ocağın başlangıcına kadar gitmekte yarar gördüğümden, ben 
de bazı bilgileri Yüce Meclise sunacağım. 

Havzada kömürün bulunuşu, Ereğli'nin Köşeağzı - Neyreıi Deresi mevkiinde 8 Kasım 1929 
tarihine rastlar. Buranın işletmeye ilk açılışı, Hazineyi Hassa İdaresi adı altında Galatah Yahu
dilerce kurulan bir şirket tarafından 1849'da gerçekleştirilmiştir. Bunlar 1854 yılına kadar ça
lıştırmışlardır. 1854-1865 arası, tngiliz Kömür Kumpanyası, 1865-1900 tarihleri arasında da Er
meni ve Fransız şirketlerinin hissedar oldukları bir dönem yaşanmıştır. 

1908'de Maadini Osmanlı Anonim Şirketi bu havzayı devralmış, 1914 yılına kadar çalıştır
mışlardır. 1914-1920 yılları arasında, Fransız sermayeli Ereğli Şirketi kurulmuştur. Daha sonra 
1940'ta Ereğli Kömür işletmeleri burayı devralmış, 1957'ye kadar Etibanka ve 1983'e kadar 
de Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı olarak işletilmiştir. 1983'te da Türkiye Taşkömürü kuru
mu kurulmuştur. 

Kozlu kömür havzasında çalışılan seviyelerin sayısı kat ve ara katlarla birlikte 10'dur. Koz
lu'da 200, 300, 425, 485 ve 560 metre derinliklerde ve toplam 103 kilometre uzunluk tutan 17 
ayakta çalışılmaktadır. Bir fikir vermek gerekirse, Almanya'da böyle bir ocakta 2 katta ve 5 
ayakta çalışılmaktadır. 

Kısaca, Zonguldak kömür havzası, 1849'dan beri İngilizlerin, Ermenilerin, Rusların, Fran
sızların ve Almanların kömür çıkarmak için delik deşik etmiş oldukları bir havzadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; işte böyle bir havzada işçilerimiz kömür çıkarmakta
dırlar. Havzada verimli bir işletme için yatırıma ihtiyaç vardır. Havzanın Türk idaresine geçtiği 
1949 yılından beri, Mars hail yardımından 103 milyon 510 bin, gene dış menşeli, 1960'ta 14 mil
yon 500 bin, 1974'te 21 milyon ve en son da Dünya Bankasından 70 milyon dolar olmak üzere, 
çok cüzi yardımlar yapılmıştır, 
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Bütün bunlar, TTK'nın toplam 400 kilometre uzunluğundaki galerilerini ve üretim yapı
lan toplam 73 ayağını ve bunların destek sistemlerini ayakta tutabilmek için gerekli olan yeni 
teknolojiler yönünden kesinlikle yeterli olmamaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; havzanın durumunu bu şekilde özetledikten sonra, pat
lamalar üzerinde de durmak istiyorum. Zaten, olayın gündeme alınmasının nedeni, 3 Mart 
1992'de 263 madencinin yaşamını yitirmesi ve bundan önce de buna benzer faciaların sık sık 
olmasıdır. 

Bu facia neden olmaktadır? Facianın oluşuna neden, grizu ve diğer kömür tozu patlama
larıdır. Konuya, sayın Parlamentonun sağlıklı bir çözüm getirmesi için, kısaca, grizu ve kömür 
tozu patlamaları konusunda da bilgi vermekte yarar görüyorum. 

Grizu, başta metan olmak üzere, diğer hidrokarbonların havayla birlikte oluşturduğu pat
layıcı bir karışımdır. Bu karışımdaki metan gazı, bitkisel malzemenin kömürleşmesi süreci içinde 
oluşmaktadır. 1 ton kömürün oluşumu sırasında, 300 ila 1 500 metreküp arasında gaz oluşur. 
Bu gazın önemli bir bölümü metandır; bunun yanında da karbon dioksit, hidrojen sülfür, azot 
ve hidrojen gibi gazlar da vardır. Bu gazların bir bölümü, kömür damarının ve kömürdeki göz
eneklerin ve çatlakların içinde depolanır; diğer bölümü ise, örtü tabakalarının arasına geçer, 
eğer bir çatlak bulursa, yeryüzüne kadar çıkarak atmosfere yayılır. Taşkömürü ocaklarında damar 
ve yan taşlarda bulunan metan gazı, üretim çalışmaları sırasında, ortama Uç şekilde yayılmak
tadır. Birincisi, normal yayılmadır. Çalışmalar sürdükçe, kazılan kömüre ve tabaka hareketle
rine bağlı kalarak, tahmin edilebilir ve denetlenebilir miktardaki gazın ocak içine yayılmasıdır. 

İkincisi, süflaj, üfleme şeklindeki yayılmalıdır ki, bu da bazı kazı yüzeyleriyle kömür yü
zeylerinden, gazın, ıslık çalar gibi üfleyerek çıkmasıdır; bu da denetlenebilir bir yayılma biçimidir. 

Üçüncüsü, ani yayılmadır.Tabakaların uzun süre askıda kalması ve kırılmalarıyla, önce
den tahmin edilemeyen zamanlarda ve büyük miktarlardaki gazın, ocağa, kısa sürede yayıl
masıdır. 

Ani gaz yayılmaları, metan gazıyla ilgili en ciddî teknik sorunlardan birisidir. Çeşitli ön
lemler alınarak gaz yuvalarının boşaltılıp, rahatlaması için çalışmalar yapılabilmesine rağmen, 
bu tür yayılmaların kesin denetimini sağlayabilecek yöntem ve teknoloji şu anda yeterli değildir. 

Bu gazların içindeki metanın, havaya karıştıktan sonra, "grizu patlaması" adı verilen olayın 
meydana gelebilmesi için, hacim olarak belirli bir orana erişmesi gerekmektedir. Eğer, havanın 
içindeki metan oranı yüzde 5 ila 14 ise,, bu, grizu patlaması için müsait bir ortam oluşturur. 
Ortamda, grizu patlamasının vuku bulabilmesi için, bir ısı kaynağının, belirli bir süre bu gazla 
temas etmesi lazımdır. Mesela, yüzde 6'lık bir metan konsantrasyonu söz konusu olduğunda, 
patlama için 700 santigrat derecelik bir ısı kaynağının, bu karışımla, on saniye kadar temasta 
bulunması gerekir. 1 000 santigrat derecelik bir ısı kaynağı ise, bu karışımı bir saniyede patlatır. 

Grizu patlamasını etkileyen bir diğer faktör de, ocak havasında bulunan kömür tozudur. 
Bu da grizu patlamasının sınırlarını daha aşağı değerlere doğru çeker. Mesela, bir metreküp 
havada 40 gram kömür tozu bulunması halinde, grizu patlaması olması için, metan oranının 
yüzde 2 civarında olması yeterlidir. 

Gerek havzanın durumunu, gerekse grizu ve kömür tozu patlamalarının ne şekilde oluş
tuğunu belirttikten sonra, son patlamanın ne şekilde olduğunu da kısaca dikkatlerinize sun
mak istiyorum. Bu konuda çeşitli kurumların araştırmalarında bazı tenakuzlar varsa da, 
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bunlar, ocakların tamamen açılmasından sonra herhalde giderilecektir. Olay şöyle olmuştur: 
Eksi 425 katında, herhangi bir çalışma noktasından, ani bir gaz ve toz püskürmesi meydana 
gelmiştir, bu püskürtmeyle hâsıl olan şok dalgası, civardaki, metan, toz ve ocak havası karışı
mını önüne katıp sürüklemiş ve sıkıştırmıştır. Bu hareketle ortamdaki grizu ve kömür tozunu 
tutuşturacak ısı kaynağı ortaya çıkmıştır. Bu arada bir başlıklı lamba, çarpma neticesi kırılıp, 
flaması, bu sıkışmış karışımla temasa geçmiş ve karışımı tutuşturmuştur. İnfilak, gaz püskür
mesinin olduğu yere yakın ve çok çok ani oluştuğu için, eksi 425 katındaki otomatik ölçüm 
aleti, alarm vermeden devre dışı kalmıştır. İnfilak sonucu hâsıl olan 6 atmosfer basınçlı 1 500 
- 2 000 santigrat derecelik ısı ve şok dalgası, büyük bir hızla -saniyede 300-600 metre- ilerleye
rek, civardaki imalat boşluklarına dolmuştur. Diğer imalat boşluklarına ulaşmasında ise ısı 
1 000 santigrat derece civarındadır. Bu ısı, grizu ve kömür tozu karışımlarını tutuşturmuş ve 
yeni patlamalara sebebiyet vermiştir. Böylece, Uzun Mehmet 1 ve 2 nolu kuyu diplerine kadar, 
şu anda sayısı bilinmeyen; ancak, 12 tonluk lokomotifi raylarının üzerinden savuracâk kadar 
güçlü patlamalar olmuştur. -

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konunun, üzerinde durulması gereken diğer yönlerini 
de ana başlıklar halinde şöylece arz etmek istiyorum: TTK'nın, finans, istihdam ve üretim ko
nularında uzun vadeli planları yoktur. Mekanize ocaklarda, yüzde 16-17 olan yerüstü işçiliği, 
Türkiye Taşkömürü Kurumunda yüzde 40—41 gibi yüksek bir rakama ulaşmıştır. Üretim, yıl
lara göre, belirgin olarak düşmektedir. Büyük hazırlıklar gecikmiş ve artı 284 ila eksi 560 kat
ları arasında yatay ve dikey dağınıklık yaratılmıştır. Havzaya, 1988 yılında, Dünya Bankasın
dan alınan 70 milyon dolarlık kredinin bugüne kadar önemli bir kısmı harcanmasına rağmen, 
hâlâ, iyileştirmede netlik yoktur; 1981 - 1991 döneminde, yatırım programı gerçekleşmesi yüz
de 56'dır. Finansman gideri olarak adlandırılan gecikme zammı, faiz ve benzeri ödemelerin, 
ticarî maliyet içindeki payı yüzde 28 gibi çok yüksek bir rakama ulaşmıştır. 

1991 yılı itibariyle, TTK'da görev yapan personelin -işçiler hariç- yüzde 28'i teknikperso-
nel, yüzde 72'si ise genel idarî hizmetler, sağlık, avukatlık, eğitim hizmetleri ve yardımcı hiz
metler kapsamındadır. Asıl üretimin yapıldığı 16.00 - 24,00 ve 24.00 - 08.00 vardiyalarında mü
hendis istihdam edilememektedir. 

Araştırmalarım sırasında tespit ettiğim ve olayın olduğu Kozlu Taşkömürü İşletme Mües
sesesi işyerinde -bir bölümünü Sayın Bakanımın da belirttiği- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı müfettişlerinin de raporlarında belirttikleri, metan drenaj sisteminin atıl hale getiril
mesi, Avrupa'da kömür ocaklarında en fazla 2 katta çalışılırken, bugün Kozlu'da 5 katta çalı
şılması gibi ve benzeri yapılan birçok teknik ve ilmî yanlışın yanında, şu konulara da değinece
ğim: Madencilikte, plan, proje ve sistem, belirli bir rezerv üzerine kurulur. Zonguldak'ta böyle 
bir plan ve programın olmadığını söylersem, yanlış bir şey söylememiş olurum; çünkü, bugün
kü çalışmalar, otuz-kırk yıl önceki etütlere dayalı olarak açılan kuyularda yapılmaktadır; öyle 
ki, madencilik prensiplerine aykırı olarak, sürekli ve hızla derine iniş vardır. Bu da, bir katı 
temizlemeden aşağı inip, bir kat daha açmak yanlışlığını ortaya çıkarıyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gün geçtikçe, olayın karmaşık bir yönlendirme içeri
sinde olduğu tespit edilmiştir. Zonguldak'ın bir master plana ihtiyacı vardır. Dünyanın hiçbir 
yerinde, hiçbir maden işletmesi bu şekilde derinleştirilmemektedir. Allah işçilerimizi yeni fela
ketlerden korusun. Bizim, burada alınacak tedbirleri araştırmamız gerekmektedir. Bu nedenle, 
Grup olarak, Meclis araştırması isteğine olumlu oy kullanacağımızı belirtir, saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avundukluoğlu. 
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. 
önerge sahipleri adına söz isteyen?.. Yok. 
Meclis araştırması önergeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Meclis araştırması açılmasını kabul edenler... Etmeyen

ler... Meclis araştırması açılması kabul edilmiştir. 
Meclis araştırması yapacak komisyonun, 12 üyeden kurulmasını oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonun, çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden başlamak üzere üç ay olmasını oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonun, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, sözlü sorularla, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 10 Şubat 
1993 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.25 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, 21 Ekim 199Vde mey dana gelen ve iki şah

sın ölümü ile sonuçlanan olaylarla ilgili iddialara ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı îsmet Sez
gi n'in yazılı cevabı (7/529) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
v Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının sağ

lanmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 26.11.1992 

• Sedat Yurtdaş 
Diyarbakır 

Diyarbakır'da 21 Ekim 1991 tarihinde saat 22.00 sularında Melikahmet Caddesinde geç
mekte olan 21 A 0137 plakalı polis otosu taranır, bu sırada Fazıl Bahar ve Kasım Dölek adlı 
polis memurları hayatlarını kaybederler. Bu olaydan yaklaşık 2 saat sonra evlerine dönmekte 

, olan Saran Tuğla fabrikası sahibi Sait Saran, Muhasebeci Cevat Hakeri Mehmet Atçı ve Cemal 
Atçı isimli şahısların binmiş olduğu 06 L 1986 plakalı araç dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle 
araçtekiler indirilir, acımasız bir şekilde dayaktan geçirildikten sonra oradan ayrılan aracın 100 
metre kadar sonra "Dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle yüzlerce mermi kullanmak suretiyle 
taranır bu sırada araçta bulunan Sait Saran ile Cevat Hakeri ölürler. 

Elbette olay "Teröristlerin" saldırısı olarak lanse edilir. Ancak sonuçta her iki olayın so
rumlularının Güvenlik Görevlileri olduğu toplanan belge, edinilen bilgi ve 150 polisin tanıklı-
ğıyla anlaşılır. 

1. Aradan 13 ay geçmesine rağmen hâlâ dava bile açılmaması neyle izah edilebilir? 
2. Bu her iki olayda ölen görevli ve vatandaşların ailelerine Devlet bugüne kadar ne mik

tarda ye hangi yardımlarda bulunmuştur? 
3. "Gecikmiş Adalet, Adalet değildir" sözüde hatırlanacak olursa ailelerin maddî ve ma

nevî tazminat için ceza davasının sonucunu beklemek durumunda olmaları zorunluğu anlaşıl
ması imkânsız bir gecikmiş adalet örneği olmayacak mı? 

4. Olayın failleri hakkında bugüne kadar yapılmış işlemler nelerdir? 
5. Bu olayda görüleceği üzere can güvenliği bulunmayan sermaye bölgeye yatırım yap

mada peşinen pişmanlık duymayacak mıdır? 
6. Olay, faillerinin "örtbas" intibaını halkta uyandıran Bakanlık şahsında Devlet nasıl 

objektif ve inandırıcı olacaktır? ' , 

T C . 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı B.05.1.EGM.0.12.01.01.-039250 4.2.1993 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının 30.12.1992 gün ve Kan. Kar. Md. A. 01. 0. GNS. 0.10.00.02-
7/529-2994/14489 sayılı yazısı. 
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Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve tara
fımdan yazılı olarak cevaplandırılması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

21.10.1991 günü saat: 23.15 sıralarında Diyarbakır ili Melikahmet caddesi üzerinde devri
ye görevi yapan 21.A 317 plakalı resmî ekip otosu bölücü terör örgütü mensuplarınca taranmış 
ve polis memuru Mustafa öztürk yaralanmıştır. Olay sonrası faillerin yakalanması amacıyla 
operasyonlara başlanılmıştır. 

Aynı gün saat: 23.30 sıralarında Mardinkapı-Kervansaray oteli önünde, güvenlik kuvvet
lerinin dur ihtarına uymayarak barikatı yarmak suretiyle kaçan 06 L 1969 plakalı Renault marka 
otonun durdurularak kontrol edilmesi sırasında, sokak içerisinden teröristlerce ateş açılmıştır. 

Bu olay sonucu, polis memurları Fazıl Bahar ile Kasım Dölek şehit olmuş, sözkonusu otoda 
bulunan ve ateş hattında kalan Cevat Hakeri ve Sait Saran hayatını kaybetmiş, sivil şahıslar
dan Cemal Atlı ve Mehmet Atlı'da çeşitli yerlerinden yaralanmışlardır. 

Olaya Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca el konulmuş 
olup, halen adlî tahkikat devam etmektedir. 

Ayrıca olay ve görevliler hakkında Polis Başmüfettişlerince de inceleme ve soruşturma ya
pılmış olup, soruşturma dosyası ti İdare Kuruluna gönderilmiştir. 

Olayda şehit olan ve yaralanan güvenlik görevlilerine Emekli Sandığınca tazminatları öden
miş ayrıca, olayda ölen vatandaşlardan Cevat Hakeri'nin ailesi Diyarbakır Bölge tdare Mah
kemesine dava açarak tazminat talep etmiş olup, mahkeme sonucu beklenmektedir. 

Arz ederim. 
ismet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

2. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri
ne ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'm yazılı cevabı (7/579) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Soru : 
1. Bakanlığınıza bağlı döner sermayelerin 1990, 1991 ve 1992 bütçeleri hakkında bilgi 

verebilir misiniz? 
2. Bu yıllar itibariyle gelirleri ve giderleri nelerdir? 
3. Yıllar itibariyle istihdam ettikleri memur, daimî işçi ve geçici işçi ve bunlara ödenen 

rakamlar nelerdir? 
4. Bu döner sermaye işletmelerinin sermayeleri nedir? Dönem sonu itibariyle kârları ve 

zararları her bir döner sermaye işletmesi için ayrı ayrı nedir? 
T. C. 

Kültür Bakanlığı 
Sayı : ÖZK/630 2.2.1993 

Konu : Soru önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: TBMM Başkanlığının (Kanunlar ve Kararlar Dairesi) 21.12.1992 gün ve 579-3141/14910 
sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin, ilgi yazı ekindeki soru önergesinde yera-
lan sorularının yanıtları ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
D. Fikri Sağlar 
Kültür Bakanı 
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i .bakanlığımız Döner Sermaye İşletmelerinin 1990,1991 ve 1992 yılları bütçeleri şöyledir 
DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 

l ANKARA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - : 
Kurulmamıştır. 4.450.000.00ü.-U, 
2.500.000.000.-il •'.••-. 8.639.000.000.-İL 

- 3.250.000.000.-TL, 10.676.000.000.-TL 

YILLAR : MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ 
1990 24.000.000.000.-TL 
1991 28.İ93.000.000:-TL 
1992 28.793.000.000-.-TL 

İSTANBUL İŞLETME MÜ 

2.Bu yıllar itibariyle gelir ve giderleri aşağıda gösterilmiştir: 
YILLAR : MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ : ANKARA.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

GELİR : GİDER : GELİR : GİDER 
1990 45.673.296'.000.- 35.088.890.000.-TL Kurulmamıştır. 
1991 - 20.060.614.000.- 20. 797.094.000.-TL LA05.075.881.- 572.792.817.-TL 
1992 43.854.069.000.- 36.179.182.000.-TL 3.687.571.373.- 3.274.028.000.-TL 

İSTANBUL İŞLETME MÜ 
GELİR : Gİ 
ll.838.627.161.-n 
7.304342.847 .-Tl 
14.596.534.000.-3. 

3.Döner Sermaye İşletmelerinde kadrolu işçi istihdam edilmemektedir. Çalışan memur, sözleşmeli pe 
sayıları ile ödenen ücretler aşağıda gösterilmiştir. (31.11.1992 "tarihi itibariyle) : 

YILLAR : MERKEZ 2 

Memur : 
1990 35 

• 813 .569 .000 . -
1991 33 

948 .664 .000 . -
1992 . 38 

L539383.000.-

•ÎÜDÜRLÜĞÜ 

G . İ ş ç i : 
65 

677.888.000.-
64 

L. 383.409.000.-
222 

3.927397.000.-

: 

Sözleşmeli : 
13 

223.513.000. -
16 

315.515,000. -
7 

225.886.000.-

ANKARA, 
İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ : 

Memur : G . İ ş ç i : S ö z l : 
K u r u l m a m ı ş t ı r . 

" 
6 — — 

192.575.062 — 
6 — • — ' 

279.434.000 — 

İSTANBUL İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ .: 

Memur : G.İşç i : S ö z l 
5. 22 

63.861.315.-TL 123.952329.-TL 
5 . 1 7 

128.055.137.-TL 253.545.600.nl — ' 
5 15 

209.723.600 .-TL 36L860.100.-TL — 

4.Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü'nün Sermayesi 170.462.285.-Tl, Ankara ve istanbul İş 
50.000.000.-E, İzmir İşletme Müdürlüğü'nün Sermayesi ise 20.000.000.-Tİ'dır. 

5. 1992 yılında DÖSİM'e bağlı olarak, bir bölümü yeniden düzenlenen,-Ankara-Esenboğa, İstanbul/At 
-- Limanları, Antalya/Aspendos ve Bodrum Kültür ürünleri satış yerleri, Ankara tren-garı ve A.Ş.0 

yerleri, Manisa, Diyarbakır ve İçel kitap satış yerleri, Bodrum Kalesi kafeteryası, Batı Cephe 
Evi nüzesi ile İnkum Müzesi faaliyete geçmiştir. Açıktan atama yetkisi bulunmadığından bu yerl 
DÖSİM Merkez Müdürlüğü geçici işçi kontenjanından karşılanmıştır. 

http://ll.838.627.161.-n
http://253.545.600.nl


hK:ü 

YIL 

1990 

1991 

1992 

DÖNER SER
MAYE İŞLET
MELERİ 

DAİMİ İŞÇİ 
GEÇİCİ İŞÇİ 
CİRO 
PERSONEL 
MALYETİ 
KAR/ZARAR 

DAİMİ İŞÇİ 
GEÇİCİ İSÇİ 
CİRO 
PERSONEL 
MALİYETİ 
KAR/ZARAR 

DAİMİ İŞÇİ 
GEÇİCİ İSÇİ 
CİRO(X) 
PERSONEL(X 
MALİYETİ 
KAR/ZARAR 
(TAHMİNİ) 

Merkez 
İşletme 
Müdürlüğü 

65 
45.673.296.000 . 

1.714.970.000 
10.584.408.000 

64 
20.060.614.000 

2.647.588.000 
736.480.000 

222 
43.854.069.000 

5.692.566.000 
7.674.000.000 

Ankara 
işletme 
Müdürlüğü 

Kurulmamıştır 
„ 
„ 

» . ' • 

1.405.075.881 

192.575.062 
167.973.102 

3.687.571.000 

279.434.000 
80.000.000 

İzmir 
İşletme 
Müdürlüğü 

Kurulmamıştır 
,, 
,, 

. » ' 

12 
1.277.645.854 

184.454.455 
50.709.854 

16 
3.546.747.050 

435.410.370 
260.500.000 

İstanbul 
İşletme 
Müdürlüğü 

22 
11.838.627.161 

187.823.844 
2.414.169.655 

17 
7.304.542.847 

381.600.737 
1.994.797.590 

15 
14.596.534.000 

571.583.700 
2.000.000.000 

(X) 31.11.1992 TARİHİ İTİBARİYLE 
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3. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri
ne ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Tbptan'm yazılı cevabı (7/584) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
Adnan Kahveci 

İstanbul 
Soru : 
1. Bakanlığınıza bağlı döner sermayelerin 1990, 1991 ve 1992 bütçeleri hakkında bilgi 

verebilir misiniz? 
2. Bu yıllar itibariyle gelirleri ve giderleri nelerdir? 

v 3. Yıllar itibariyle istihdam ettikleri memur, daimî işçi ve geçici işçi ve bunlara ödenen 
rakamlar nelerdir? 

4. Bu döner sermaye işletmelerinin sermayeleri nedir? Dönem sonu itibariyle kârları ve 
zararları her bir döner sermaye işletmesi için ayrı ayrı nedir? 

T.C, 
Millî Eğitim Bakanlığı " 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

, Sayı : 022 Koor. Dai. Bşk.-93/339 5:2.1993 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi: T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 21.12.1992 tarih ve Kan. Kar. Dai. Bşk. 

7/584-3146/14915 sayılı yazısı. 
istanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin "Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmele

rine ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 
İ. Bakanlığımıza bağlı okul ve kurum bünyesinde, malî yönden kendi içinde bağımsız 

faaliyet gösteren döner sermaye işletmesi bulunmaktadır. 
Bu döner sermayelerin yıllar üzerinden gelir ye giderleri Tablo l'de verilmiştir. 
2. Yıllar itibariyle istihdam ettirilen memur, daimî işçi, geçici işçi ve bunlara ödenen mik

tarlar Tablo 2'de verilmiştir. 
3. Bu döner sermaye işletmelerinin sermayeleri, dönem sonu itibariyle kârları ve zarar

ları Tablo 3'de gösterilmiştir. 
Bigilerinizi arz ederim. 

Koksal Toptan 
Millî Eğitim Bakanı 

Tablo-I Döner Sermayelerin 3 Yıllık Gelir, ve Giderleri 
(Milyon TL.) 

Yıllar Gelir Gider 

1990 
1991 
1992 

173 760 
398 700 
678 265 

143 512 
348 278 
594 060 

1992 malî yılına ait bilgiler Kasım 1992 ayma ait bilgiler ışığında tahmini olarak belirlenmiştir. 
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TABLO-2 YILLAR İTİBARİYLE ISTlhDAM ETTİRİLEN MEMUR, DAİM 
BUNLARA ÖDENEN MİKTARLAR 

ANKAR 
D.A.Y.M. GAZİ YILLAR 

1990 

1991 

1992 

-

PERSONEL 
UNVANI 

Daimi işçi 
Geçici İşçi 
Memur 
Personel 
Maliyet 

Daimi işçi 
Geçici İşçi 
Memur 
Personel 
Maliyeti 

Daimi İşçi 
Geçici îşçi 
Memur 
Personel 
Maliyeti 

MİLLİ EĞİTİM 
BASIMEVİ 

' 380 
-
-

4.332 

363 
4 
-" 

7.197 

328 
14 
-

20.248 

DEVLET 
KİTAPLARI 

257 
10 
-

7.669 

256 
20 
-

19.850 

255' 
55 

-
35.720 

ANKARA 
D.A.Y.M. 

390 
15 
-

5.725 

266 
15 
-

9.014 

.225 
15 
-

19.452 

2 

4 

6 

1992 mali yılına ait bilgiler Kasım 1992 ayına ait bilgiler ışığında 
tahmini olarak belirlenmiştir. 
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Tablo-3 Döner Sermaye İşletmelerinin Sermaye ve Kâr/Zarar Hesapları 
(Milyon TL.) 

Döner Toplam 
Yıllar sermaye sayısı sermaye Kör Zarar 

1990 1222 16 698 30 247 — 
1991 1396 26 741 50 422 — 
1992 1453 51741 84 205 — 

* 1992 malt yılına ait bilgiler Kasım 1992 ayma ait bilgiler ışığında tahmini olarak belirlenmiştir. 

4. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Tunceli doğumlu kamu çalışanlarının bu İle atan
malarına ilişkin Başbakandan sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/593) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını saygı ile arz 

ederim. y 

\ I Kamer Genç 
Tunceli 

Tunceli doğumlu kamu çalışanlarının Tunceli iline atanmadan evvel bu ti Valiliğinin izni
nin alınması ve mahallinde emniyetçe soruşturma yapılması gerektiği yolunda 1982 yılında çı
karılmış bir Millî Güvenlik Kurulu kararının bulunduğunu haricen öğrenmiş bulunuyorum. 
Bu durum atamalarındaki özel durum nedeniyle özellikle Tunceli doğumlu öğretmenlerin bu 
ile atanmasını olanaksız kılmaktadır. 

Bu kararı, hukuk devleti ve anayasada öngörülen eşitlik ilkesi ile bağdaştırıyor musunuz? 
Bağdaştırmıyorsanız bu kararı ne zaman kaldıracaksınız? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.05.İ.EGM.O.12.01.01.-7/593-039251 4.2.1993 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) TBMM Başkanlığının 21.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/593-3157/14953 

sayılı yazısı. 
b) Devlet Bakanlığının 8.1.1993 tarih ve B.02.0.006/0068 sayılı yazısı. 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ye Sayın Baş

bakanımıza tevcih edilen Başbakanımızca da kendileri adına tarafımdan cevaplandınlması tensip 
edilen yazılı soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

İlk defa görev alacak veya yer değiştirecek Kamu çalışanları hakkında, İ3.4.1990 tarih ve 
20491 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Güvenlik Soruşturma Yönetmeliği 
hükümlerine göre Güvenlik Soruşturması yapılmaktadır. 

Tunceli ili için ayrıca herhangi bir mevzuat uygulanması sözkonusu değildir. 
Arz ederim. 

İsmet Sezgin 
, İçişleri Bakanı 
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5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci 'nin, Kültür Bakanlığınca yayımlanan bazı der
gilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'm yazılı cevabı (7/599) 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına , 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Soru : 
1. Kültür Bakanlığı kültür, Sanat, Elma Şekeri, Türk Dünyası ve şimdide Gençlik adlı 

bir dergiyi yayınlamaktadır, özel Sektörde çok güzel Kültür-Sanat, Türk Dünyası, Gençlik ve 
çocuk dergileri olmasına rağmen Kültür Bakanlığının bu gibi yayınları devam ettirmesini doğ
ru buluyor musunuz? 

2. Bu yayınların durdurularak sağlanacak kaynağın bu işi daha nitelikli yapan yayıncı
lara verilmesini düşünür müsünüz? 

3. Hükümetinizin politikası özel müteşebbisin yapabildiği işlerin devlet tarafından ya
pılmaması olduğuna göre bu yayınların hala devam ettirilmesini doğru buluyor musunuz? 

T. C. 
Kültür Bakanlığı 
Sayı : ÖZK/671 2.2.1993 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) TBMM Başkanlığının 22.12.1992 gün ve 7/599-3163/14967 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 5.1.1993 gün ve B. 02. 2. 

KKG/106-2468/08469 sayılı yazısı. 
c) Devlet Bakanlığının 8.1.1993 gün ve B. 02.2.006/0077 sayılı yazısı. 
istanbul Milletvekili Sayın Adnan Kahveci'nin, Bakanlığımızca yayınlanmakta olan der

gilerle ilgili olarak Sayın Başbakanımıza yönelttikleri ve Sayın Başbakanımızın kendileri adına 
yanıtlamamı tensip ettikleri soruların yanıtlan aşağıda sunulmuştur. 

1. Kültür Bakanlığının bir dizi dergi yayınlaması, o dergilerin seslendiği kitlelere yönelik 
yayın yapan özel sektör girişimcileriyle bir rekabet anlamı taşımaz. Kaldı ki, Türkiye'nin ya
yıncılık ve kültür yaşamındaki temel sorunlarından biriside, herhangi bir konuda, en çok bir 
tek derginin yayınlanıyor olmasıdır. O kültür ve bilim alanında çeşitlenmeye gidilememesidir. 
Çünkü, bir disiplini kuşatacak biçimde ne kadar çok sayıda dergi yayınlanırsa o kadar çok 
görüş ve düşünce geliştirilecektir. Bunun bilimsel ve kültürel bilinçteki yansıması o derecede 
zengin olacaktır. Kültür Bakanlığı özellikle ve öncelikle bu noktadan hareket ederek dergi ya
yınlamaya başlamıştır. Böylelikle, hem çağdaş bir yaklaşımın, yayınladığı dergiler aracılığıyla 
ilgili alanlara sunulmasını öngörmüştür. Hem de, derginin ait olduğu alandaki birikimin de
ğerlendirilmesi için yeni olanaklar hazırlamıştır. 

Gerçekten de, az sayıda derginin yayınlanıyor olması nedeniyle hemen her alanda yoğun 
bir ürün birikimi vardır. Fakat, bunlar yeterince değeri endir ilememektedir. Bu durum en genç 
yazardan bilim adamlarına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Kültür Bakanlığı, 
yazarlarına telif ödeyerek yayınladığı dergilerle bu sıkıntının aşılmasına katkıda bulunmaktadır. 

İkinci bir husus ise şudur : özel sektörün yayınladığı dergiler Türkiye nüfusuyla birlikte 
düşünüldüğünde çok az sayıdadır. Baskı adetleri bir kaç bini geçmemektedir, önemli bir bö-
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lümü dağıtım sorununu aşamamaktadır. Anadolu okuruna ulaşamamaktadır. Oysa, hangi alan
da olursa olsun ama, özellikle sanat-kültür-çocuk konularında geniş ve birikmiş bir okur ilgisi 
söz konusudur. 

Bakanlığımız yayınladığı dergileri belli sayılarda basarak, onları ücretsiz olarak isteyenle
re vererek, ilgili kuruluşlara göndererek bu açıdan da önemli bir görevi yerine getirmektedir. 
İhmal edilemeyecek bir hizmet vermektedir. 

Bu durumun Özel sektör dergilerini olumsuz etkilemesi sözkonusu değildir. Çünkü, Ba
kanlık, o dergileri de her malî yıl başında aboneliklerini yenileyerek kütüphanelerine almakta
dır. Onlara bu yoldan destek sağlamaktadır. 

Bu durumda dergi yayıncılığının özel sektörü zedeleyen bir yanı olduğunu düşünmek ve 
söylemek olanaksızdır. 

2. Dergi yayıncılığı için harcanan kaynak büyük bir meblağ değildir. Dergiler Bakanlık 
olanakları kullanılarak, bakanlık bünyesi içinde hazırlanmaktadırlar. Dolayısıyla münhasıran 
'bu kaynaklann' aktarılması, sektörlerin yaşadığı sorunlara tek başına çözüm getirmeye yetmez. 

Durumun bilincinde olan Bakanlığımız, sorunu bu yoldan giderek değil, daha köktenci 
ve kapsamlı önlemler alarak, yeni modeller ve çözüm sistemleri getirerek çözmek çabasındadır. 

Bu amaçla yayıncılık dünyasına yönelik bir dizi girişimde bulunulmaktadır. Bunların ba
şında kitap alımlarına ayrılan bütçe gelmektedir. İkinci bir husus, özel yayınevlerinin getire
cekleri kapsamlı yayın projelerinin desteklenmesidir. Bir başka yaklaşımı, ilk kitap yayınına 
yönelik girişimleri desteklemek oluşturmaktadır. Satış olmaz korkusuyla yayınevlerinin kitap
larım basmakta çekingen davrandığı genç yazarlara bu olanağı sağlamak amacıyla Bakanlık 
o türden girişimleri parasal olarak da, satmalına yoluyla da destekleyecektir. 

Kısaca, Bakanlığımız sektöre yalnızca yayınlamakta olduğu dergileri durdurarak tasarruf 
ettiği parayı aktararak değil, daha farklı ve gerçek kaynaklar yaratarak katkı sağlayacaktır. 

3. Afcyınların niçin devam ettirildiği yukardaki sorulara verilen yanıtlarda belirtilmiştir. 
Bakanlık, görevi devraldığımız günden bu yana başlattığımız kampanyalarla toplumda ki

taba ve okumaya yönelik yoğun bir ilginin doğması sağlanmıştır. 

Bu durum, bakanlığa yönelen kütüphane açma isteklerinin yoğunlaşmasından anlaşılmak
tadır. Gazetelere haber olarak yansıyan ve Türkiye'deki kitap satışlarının arttığını gösteren ha
berler ve bilgiler de aynı sonucu işaret etmektedirler. 

Çeşitli okullardan ve kurumlardan Bakanlığımıza, kendilerine kitap ve dergi gönderilme
sini isteyen yoğun talepler gelmektedir. 

Bütün bunlar, Kültür Bakanlığının yayınladığı dergilerin farklı bir mantıkla ele alınması
nı gerektiren sonuçlardır. 

*' '. Kuşkusuz özel sektörün yapabileceği işleri devlet yapmamalıdır. Devlet kaynaklarını akıl
cı bir kullanımla ulaşılması güç alanlara yöneltmelidir. Dağılmamalıdır. Fakat bu, devletin top
lumsal amaçlı görevlerinde de aynı mantığı güdeceği anlamına gelmez. Nitekim okul yapması, 
yurt yapması bunu göstermektedir. Sağlık hizmetinde ön alması bu yaklaşımının bir sonucudur. 

Kültür hizmetleri de öyledir. Devletin toplumsal yükümlülük duyduğu, duyması gereken 
alanlardan birisidir kültür. Ayrıca, kültür hizmetlerinin değeri parayla da ölçülmemelidir. 

Devlet Operasının, devlet tiyatrosunun, devlet orkestralarının Anadolu'nun ulaşılması güç 
yerlerine ulaşması ve oralara kültür ışığını taşıması ne kadar önemliyse, Kültür Bakanlığının 
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yayınladığı dergilerinde, gene Anadolu'nun en dip köşelerine ulaşması o derecede önemlidir. 
Kaldı ki Bakanlığımız yayınları yapılan protokollerle Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kuru
mu yurtlarındaki 25.000 çocuğumuza, Huzurevlerinin sakinlerine gönderilmektedir. Kütüpha
nelerimizde okurlarımıza sunulmaktadır. Açılan okuma odalarıyla Köylerimize ulaşmaktadır. 

Devlet, kaynak israfını önlemek kaygusüyla çok küçük maliyetlerle hazırlanan bu dergile
rin yayınından vazgeçerse yukarda değindiğimiz sorunları da besleyecek demektir. 

Bununla birlikte, Bakanlığımızın bugün sürdürmekte olduğu girişimler belli bir noktaya 
eriştiğinde, yani, özel sektör yayıncılığı yeterince güçlenip, şimdi bakanlığın üstlendiği görevle
ri yerine getirecek kertede yaygınlık ve etkinlik kazandığında, kitap ve dergi baskı sayıları belli 
bir düzeye ulaştığında ya da o eğilim içine girdiğinde, bir alanda yayınlanan dergi sayısı çoğal
dığında, dağıtım sorunu çözüldüğünde devlet de yayıncılık yapmaktan vazgeçecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. . 
D. Fikri Sağlar 
Kültür Bakanı 

6. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in, Mamak-Kayaş-Ycşilbayır semtinde bulunan 
Nedim İnal İlköğretim Okulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakam 
Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/601) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 

delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Çevik 
Ankara 

Başkentimizin Mamak İlçesi Kayaş-Yeşilbayır semtinde bulunan Nedim İnal İlköğretim Oku
lunda okumakta olan öğrencilerin velilerinden gelen şikâyetler üzerine öğretim dönemi başla
dıktan bu yana çocuklar öğretmensiz, derslerin boş geçmekte olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. 

1. Bu okulumuzun öğretmen açığı ne kadardır? 
2. Başkentimizde bulunan bu okulumuzun öğretmen ihtiyacı ne zaman karşılanacaktır? 
3. Boş geçen ders programlarını nasıl telafi etmeyi düşünüyorsunuz? 
4. Genellikle bu okula tayin edilen öğretmenler kısa sürede başka bölgelere tayin olmakta. 

öğretmenin kalıcı olması bakımından ne gibi bir çözüm düşünüyorsunuz? 
5. öğrencilerin bir an önce öğretime başlayabilmeleri bakımından bu problemi bir an 

önce halletmeyi düşünüyor musunuz? 

T. C. ( 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 

Kurulu Başkanlığı 
Sayı : 022.1.KDB.td.Br.-93/341 5.2.1993 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 22 Aralık 1992 tarih 

ve Kan. Kar. Dai. Bşk.-7/601-3165/14969 sayılı yazısı. 
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Ankara Milletvekili Sayın Mehmet Çevik'in "Mamak-Kayaş-Yeşilbayır semtinde bulunan 
Nedim tnal İlköğretim Okulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Aralık ayı içerisinde eş durumu ve özür gurubundan Ankara il. emrine atanmış olan öğret
menlerle, söz konusu okulun bütün branşlarda, öğretmen ihtiyacı karşılanmıştır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Koksal Toptan 

Millî Eğitim Bakanı 

7. — İstanbul Milletvekili Bülent Âkarcalı'mn, rüşvet almayan bir lise müdürünün sür
gün edildiği şeklinde basında çıkan habere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Tbp-
tan'ın yazılı cevabı (7/609) 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı Sayın koksal Toptan tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılması hususunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 
tstanbül 

Basında belirtildiği gibi Rüşvet almayan lise müdürüne sürgün; haberi konusunda Bakan
lığınızın görüşü nedir. 

Bu vahim olayı nasıl düzelteceksiniz? 

T C . 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022 Koor. Dai. Bşk.-93.1/318 4.2.1993 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 22.12.1992 tarih ve Kan. Kar. Dai. Bşk. 

7/609-3180/15037 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın "Rüşvet almayan bir lise müdürünün sür

gün edildiği şeklinde basında çıkan habere ilişkin" soru önergesi incelenmiştir. 
Ankara Sokullu Mehmet Paşa Lisesi Müdürü Halim Güler hakkında rüşvetle ilgisi olma

yan bir başka iddia üzerine soruşturma açılmış; hakkındaki söylentilerin çevrede yaygınlaşma
sı ve yoğunlaşması sonucu ayrti okulda sağlıklı çalışmasının mümkün olamayacağı, hem idare
nin, hem'de kendisinin selameti bakımından başka bir okula yine yönetici olarak verilmesinin 
uygun olacağı görüşüne varılmış, Etimesgut Lisesi Müdürlüğüne atanmıştır. Olay, bir sürgün 
olmadığı gibi, rüşvetle de hiçbir ilgisi yoktur. 

Gazete haberine adı karışan Ankara Millî Eğitim Müdür Yardımcısı hakkında soruşturma 
açılmış, henüz sonuçlanmamıştır. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Koksal Toptan 

Millî Eğitim Bakanı 
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8. —Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, seçim sırasında DYP'nin söz verdiği anahtar
lara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Tansu ÇillerUn yazılı cevabı (7/681) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller'den yazılı olarak cevaplandırıl

masını talep ediyorum. 
Gereğini saygı ile arz ederim. 

Şaban Bayrak 
Kayseri 

Seçim meydanlarında propaganda amacı ile herkese iki anahtar verileceği vaad edilmiştir. 
Bu anahtarlardan birisi ev, diğeri ise bir otomobil anahtarıdır. 

Vatandaşlardan bir çoğu buna canı gönülden inanarak DYP'ye oy vermişlerdir. Şimdi ise 
doğal olarak vatandaşlarımız bu anahtarları beklemektedirler. 

Sorularım : * •• -
1. DYP iktidara geldiğinden bugüne kadar kaç kişiye anahtar vererek ev ve otomobil sa

hibi yapmıştır. 
2. Şayet verilmişse kaç tanesi ev, kaç tanesi otomobil anahtarıdır. 
3. Ev ve otomobil anahtarı vermeye devam edecekseniz, bütçeden ne kadar para ayırdınız. 
4. Ev ve otomobil anahtarı vermeyecekseniz sebepleri nelerdir? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : B.02.0.003/002/00264 2.2.1993 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 30.12.1992 tarih ve A. 01. 0. GNS. 0. 10. 00. 02-7/681-
3317/15550 sayılı yazısı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının ilgide kayıtlı yazısı ekinde gönderilen Kayseri 
Milletvekili Şaban Bayrak'ın yazılı soru önergesi cevabrekte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Devlet Bakanı 

Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak Tarafından Yöneltilen Yazılı Soru önergesine 
tlişkin Cevap 

Herkese ik[ anahtar vaadi ile kastedilen devletin karşılıksız olarak herkese bir ev bir araba 
dağıtması değildir. Bu ifadelerin gerçek anlamı, uygulanacak ekonomik politikaların da olum
lu katkısıyla herkesin ev ve araba alabilecek refah seviyesine yükseltilmesidir. 

1992 yılında uygulanan ekonomik politikalar sonucu ekonomik durgunluk aşılmış ve kişi 
başına düşen reel gelirde ciddî artışlar sağlanmıştır. 1992 yılında reel olarak özel harcanabilir 
gelir yüzde 7,2 oranında artmıştır. Memur maaşlarında ise yüzde 15.2 oranında reel artış sağ
lanmıştır. Benzer şekilde, kamu kesiminde çalışan işçilerin ücretlerindeki reel artış yüzde 9.1 
seviyesinde gerçekleşmiştir. 1992 yılında tarımsal destekleme amacıyla üreticilere yapılan öde
meler 1991 yılına göre reel olarak yüzde 8.9 oranında artmıştır. 

Ekonomik birimlerin reel harcansbilir gelirlerindeki yüksek artışın da etkisiyle 1992 yılın
da özel tüketimin yüzde 10,6 seviyesinde arttığı tahmin edilmektedir, özel tüketimdeki bu can
lanmaya bağlı olarak imalat sanayiinin belli sektörlerinde üretim önemli ölçüde yükselmiştir. 
Bu çerçevede, 1992 yılında Otomotiv Sanayii üretiminde ciddî artışlar gözlenmiştir. 
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1992 Ocak-Kasım döneminde toplam otomotiv sanayii üretimi, geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 29,3 oranında artmıştır. Aynı dönemde, otomobil üretimi yüzde 36.1 oranında ar
tarak 174 bin adetten 237 bin adede yükselmiştir. 

1992 yılında konut üretiminin de canlandığı gözlenmektedir. 1992 yılı Ocak-Eylül döne
minde Konut İnşaat ruhsatnameleri yüzde 18.7 oranında artmıştır. Söz konusu dönemde, yapı 
kullanım izin kâğıtlarına göre konut üretiminde yüzde 9.2 oranında artış gerçekleşmiştir. 

1990 ve 1991 yıllarında sırasıyla yüzde 8.0 ve yüzde 8.7 oranında gerileyen özel kesim ko
nut yatırımları, 1992 yılında artış eğilimine girmiştir. 1992 yılında özel kesim konut yatırımla
rının reel olarak yüzde 1.2 oranında artacağı tahmin edilmektedir. 

Genel ekonomik durumda sağlanan iyileşme ve ekonomik birimlerin gelirlerindeki reel 
artış çerçevesinde otomobil ve konut sektöründeki gelişmeler dikkate alındığında, herkese iki 
anahtar sağlanması hedefi doğrultusunda 1992 yılında önemli adımlar atıldığı açıktır. 

9. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, 1964-1992 yılları arasında Orman Bakanlığı ta
rafından turizm tesisi yapmak üzere kiraya verilen arazilere ilişkin sorusu ve Orman Bakam 
Vefa Tamr'ın yazılı cevabı (7/694) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın Orman Bakanı tarafından cevaplandırılması için 

delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 
28.12.1992 

Gaffar Yakın 
Afyon 

1. Orman Bakanlığına ait arazilerden hangileri 1984-1992 yıllan arasında hangi kuruluş
lara kaç yıllığına turizm tesisleri yapmak üzere kiralanmıştır? 

Lütfen arazilerin bulunduğu yeri, m1 sini ve kiralama şartlarını ve kiralayan kuruluşları 
tek tek belirtiniz. ' • • ' • • - , ' 

T. C. 
Orman Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 
Koordinasyon ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı , 

. Sayı: KM. 1. G. 5/65-288 9.12.1993 
Konu : Sayın Gaffar Yakın'm soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: 18 Ocak 1993 tarih ve Kan. Kar. Md. A. 01. Gns. 0.10.00.02-7/694-3340/15704 sayılı 

yazınız. 
Afyon Milletvekili Sayın Gaffar Yakın'ın "1984-1992 Yılları Arasında Bakanlığımız Tara

fından Turizm Tesisi Yapılmak Üzere Kiraya Verilen Arazilere İlişkin Yazılı Soru önergesi" in
celenmiştir. 

Ekli listede yatırımcı adları, yatırım yeri, alanı, türü, kapasite ve izin tarihi bildirilen tu
rizm yatırımlarına; 6831 sayılı Orman Kanununun 17 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ile 2013 
nolu tamim ve Orman Arazilerinin Tahsisine ait Yönetmelik Hükümlerine göre taahhütname
deki şartlarla 49 yıl süreli bedelli izin verilmiştir. 

Arz ederim. 
, Dr. Vefa Tanır 

Orman Bakanı 
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Firma Adı 

Orman Genel Müdürlüğünce 1984-1992 Yıllan Arası 49 Yıl Süre 
Amaçlı Kesin izinler 

tli-tlçesi Alanı (M2.) İzin Tarihi 

1. Muğla îli Özel İdare Md. 
2. Gazi Sezen 
3. Remzi Kömüroğlu 

Yüksel Kara 
4. Rafa Turizm A.Ş. 
5. Çabucak Turizm A.Ş. 
6. Terzibaşıoğlu Ltd. Şti. 
7. Atabay Ltd. Şti. 
8. Marmaris Altınyunus 
9. Mordeniz A.Ş. 

10. Yazıcı Turizm A.Ş. 
11. Göktür A.Ş. 
12. Kum Turizm A.Ş. 
13. Bekir Anık-Mithat Tüfekçi ' 
14. HatturA.Ş. 
15. Marmaris Kartal Otel 
16. Gürok A.Ş. 
17. As Turizm A.Ş. 
18. Zühtü Can 
19. Kepez Turizm A.Ş. 
20. Zafer Sağlam-Kenan Demir 
21. İsmail Kara 
22. Alara Turizm A.Ş. 
23. Banana Otel A.Ş. 
24. Yem Halıcı Turizm A.Ş. 

Muğla-Gökova 
Ankara-Kızılcahamam 
Gaziantep-Islahiye 

Muğla-Marmaris 
Muğla-Marmaris 
Muğla-UIa 
Kocaeli-Gebze 
Muğla-Marmaris 

, Muğla-Marmaris 
Muğla-Marmaris 
Muğla-Marmaris 
Muğla-Marmaris 
Muğla-Bodrum 
Muğla-Marmaris 
Muğla-Marmaris 
Antalya-Manavgat 
Antalya-Merkez 
Antalya-Merkez 
Antalya-Merkez 
Zonguldak-Devrek 
Denizli-Merkez 
Antalya-Alanya 
Antalya-AIanya 
Muğla-Marmaris 

89 37,5 
21 115 
15 000 

12 600 
12.000 
12.000 
2 750 

110 000 
25 000 
65 000 
30 000 

100 000 
25 000 

150 000 
156 000 
218 750 
55 000 
24 270 
15 200 
1 500 
4 946 

61 296 
62 415 
20 131 

3.1.198 
18.12.198 
12.11.198 

12.12.198 
26.2.198 
13.3.198 
6.5.198 

22.5.198 
4.6.198 
4.6.198 
9.6.198 
9.6.198 

8.12.198 
5.3.198 

26.3.198 
24.6.198 
24.7.198 
8.12.198 
8.12.198 
8,12.198 
8.12.198 
8.6.198 
8.6.198 
8.6.198 



Firma Adı Üi-tlçesi 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 

Dimat Turizm A.Ş. 
Alaiye Turizm A.Ş. 
Royal Marmaris A.Ş. 
Turanlar A.Ş. 
Turan Çınar-Atilla Kurtçu 
Karatepe Turizm A.Ş. 
Havza Belediyesi 
öz İnşaat A.Ş. 
Çetin Saraç 
Akçelik A.Ş. 
Genta Ltd. Şti. 
Ünal Akpınar A.Ş. 
Pir Turizm A.Ş. 
Mandalya Turizm A.Ş. 
Yazkır Yapı Turizm A.Ş. 
KotitaşA.Ş. 
BDK. Turizm A.Ş. 
Karamehmetoğlu Tur. A.Ş. 
Kemer Yapı Turizm A.Ş. 
Halikarnas 
.Hamoğlu Turizm A.Ş. 
Cemal Görkey 
Cihan Turizm A.Ş; 

Muğîa-Marmaris 
Antalya-AIanya 
Muğîa-Marmaris 
Antalya-Manavgat 
Muğîa-Marmaris 
Kocaeli-Merkez 
Samsun-Havza 
Muğîa-Marmaris 
Balıkesir-Edremit 
Antalya-Manavgat 
Muğla-Milas 
Antalya-Manavgat 
Muğla-Bodrum 
Muğla-Bodrum 
Muğla-Bodrum 
Antalya-AIanya 
Îzmir-Gümüldür 
Afyon-Köroğlu 
Îstanbuî-Eyüp 
Muğla-Bodrum 
tstanbul-Siüvri . 
Antalya-Manavgat 
Antalya-Manavgat 

Alam (M\) tzin Tarihi 

11 500 
8 250 

60 000 
150 918 
25 000 

3 470 000 
37 700 

110 000 
17 775 
99 500 
60000 

127 051 
15 000 

120 000 
70 000 
50 000 

107 800 
10 000 

2 068 000 
466QQ0 

1 500 000 
103 765 
75 000 

28.9.198 
18.10.198 
1.12.198 
19.1.198 
17.1.198 
3.8.198 
6.6.199 

23.11.199 
23.11.199 
18.12.199 

11.1.199 
25.1.199 
25.1.199 
12.2.199 
4.4.199 

17.6.199 
28.8.199 
2.10.199 

18.11.199 
7.5.199 

22.7.199 
13.11.199 
23.11.199 
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6831 Sayılı Orman Kanunu : 
Madde 17. — Devlet ormanları içinde bu ormanların korunması, istihsal ve imarı ile alâ

kalı olarak yapılacak her nevi bina ve tesisler müstesna olmak üzere; her çeşit bina ve ağıl inşâ
sı ve hayvanların barınmasına mahsus yerler yapılması ve tarla açılması, işlenmesi, ekilmesi 
ve orman içinde yerleşmesi yasaktır. 

Devlet ormanlarının herhangi bir suretle yanmasından veya açıklıklarından faydalanıla
rak işgal, açma veya herhangi şekilde olursa olsun kesme, sökme, budama veya boğma yolla-
riyla elde edilecek yerlerle buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler, şahıslar adına tapuya 
tescil olunamaz. Buralara doğrudan doğruya orman idaresince el konulur. Yanan yerlerde hu
sule gelen enkaz hiç bir suretle eşhasa satılamaz. Bunlar resmî daire ve müesseseler ihtiyacına 
tahsis olunur. 

Turizm alan ve merkezleri dışında kalan Devlet ormanlarında kamu yararına olan her tür
lü bina ve tesisler için gerçek ve tüzelkişilere, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca bedeli 
karşılığı izin verilebilir. Bu izin süresi kırkdokuz yılı geçemez. Devletçe yapılan tesisler dışında 
kalan her türlü bina ve tesisler izin süresi sonunda eksiksiz ve bedelsiz olarak Orman Genel 
Müdürlüğünün tasarrufuna geçer. Ancak işletmenin maksadına uygun faaliyet gösterdiği Or
man Genel Müdürlüğünce belgelenen hak sahiplerinin kullanma hakları yer, bina ve tesislerin 
rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle doksandokuz seneye kadar uzatılabilir. Bu 
durumda devir işlemleri bu uzatma sonunda yapılır. Turizm amaçlı tesisler için hak sahipleri 
adına tapuda irtifak hakkı tesis edilir, izin ve irtifak hakları amaç dışı kullanılamaz.(25) 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen bina ve tesislerin, hükmî şahsiyeti haiz amme müesseselerine 
ait ormanlarda veya hususî ormanlarda yapılmak istenmesi halinde, Maliye Bakanlığının gö
rüşü alınmaksızın Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilebilir. Bu takdirde, kullanım bedeli, 
süresi, yapılan bina ve tesislerin devri gibi hususlar genel hükümlere uygun olarak taraflarca 
tespit 6lunur.(26) 

Madde 18. — (23.9.1983 tarih ve 2896 sayılı yasa ile değişik) Orman ürünlerini işleyecek 
her çeşit fabrika kurulması Tarım ve Orman Bakanlığının; Devlet ormanları hudutları içinde 
veya bu orman sınırlarına bir kilometreye kadar olan yerlerde taş, kum ve toprak, dört kilomet... 

T. C. 
Orman Bakanlığı 

Orman Genel Müdürlüğü 
tzin ve Irt. Hak. . 27.3.1974 
H No. : 10958.1 

Konu : 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17/3, 18 
ve 115/2 maddelerinin tatbikatı Hk. 

TAMİM NO. : 2013 
6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17/3, 18 ve 115/2 maddelerinin tatbikatına ait iş ve 

işlemlerin tekemmülünde bazı Başmüdürlüklerle İşletmelerden alınan yazı ve raporların mev
zu ile ilgili olarak istenen bilgileri ihtiva etmediği ve tetkik edilmede belgesi noksan evrakın 

(25) 22.5.1987 tarih ve 3373 SK. değişik 
(26) 23.9.1983 tarih ve 2896 SK. değişik 
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Merkeze gönderilmesinden dolayı konu ile ilgili olarak bir muamele yürütülmesi de mümkün 
görülmediğinden fuzuli yazışmalara ve binnetice zaman kaybına sebebiyet verilmektedir. O se
beple bu durumun önlenmesi ve müracaatların kısa zamanda neticeye bağlanması bakımın
dan mevzuya ilişkin muamelatın intacında gözönünde bulundurulması gerekli hususların bir 
daha hatırlatılmasında fayda mülahaza olunmuştur. Şöyleki: 

1. 16 ncı madde tatbikatı; maden arama muvafakatına ait raporların düzenlenmesi, 
a) Maden arama ve işletme ruhsatnameleri ile imtiyazlarının verilebilmesi hususunda ra

porların ne gibi bilgiyi ihtiva edeceği ve ne şekilde düzenleneceği 178 sayılı tebliğin 2 ve 3 üncü 
sahifelerinde izah edilmiştir. Hal böyle iken usulü veçhile yapılan müracaatlar sonucu tanzim 
edilen raporların istenen malumatı kapsamadığı ve bazı ahvalde krokisinde belirtilmiş arama 
sahasına ait hudut tarifinin haritasına uygun şekilde yapılmadığı gibi arama alanının 2000 hek
tarın üzerinde gösterildiği görülmüştür. Bundan dolayı İşletme Müdürü tarafından gerekli in
celeme yapılıp bu gibi hatalar giderilmeden raporlar Merkez'e intikal ettirilmeyecektir. 

b) 178 sayılı tebliğin 7 nci maddesinde (Sahife 5-6) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsün
den kefalet senedi aranmayacağı yalnız taahhütname alınmasının maksada yeterli olacağı işa
ret olunduğu halde derecattan geçmiş raporlarda adı geçen Enstitüden kefaletname istenmesi 
teklifinde bulunulmaktadır. Maden arama ruhsatnamesi isteğinde bulunan bu müesseseden ke
falet senedi alınması talebinde bulunulmayacaktır. 

c) Maden arama veyahut işletme ruhsatnamesi almış veya işletme talepli olup 57 nci mad
deden yararlanarak cevher üretimi yapmakta olan hakikî veya hükmî şahısların bu faaliyetleri 
Devlet ormanlarına inhisar ettiği takdirde ve açık usul tatbik olunacak ahvalde usulünce değer 
hesapları (mesçere ve toprak değeri ile araçlandırma gideri) yapılarak bu paralan n madenci
den isteneceği ve masraflar kabul olunmazsa orman içi çalışmalarına müsaade edilmeyeceği 
sözü geçen tebliğin 4 üncü maddesinde (değer hesapları) kayıtlı bulunduğu halde bu muamele 
ikmal olunmadan maden sahibinden hiç bir bedel alınmadan ruhsatnamesi mevcut diyerek or
manda maden istihsaline ve hat saha dahilinde tesisler inşaasına müsaade olunduğu öğrenil
miştir. Bilindiği üzere ormanda her türlü tesisin kurulması Orman Bakanlığından istihsal olu
nacak izinle mümkündür. Kanunun bu hükmü karşısında müsamahakâr davranışlarla orman
da izinsiz yerleşme ve tesis yapımına sebebiyet verilmekte olduğu müşahade edilmektedir. Mın
tıkanız dahilinde bu şekilde çalışma yapan maden sahiplerinin tespiti ite haklarında kamu ko
vuşturmasına geçilmesi ve bu meyanda muameleye hukukî bir veçhe verilebilmesi yönünden 
işletme ve tesis sahiplerinin izin için müracaatta bulunmalarının temini ile düzenlenecek rapor 
ve ekleri kendi dosya numaraları üzerinden gönderilecek ve yapılan işlemler hakkında ayrıca 
aydınlatıcı bilgi verilecektir. 

ç) Petrol ve müştaklarının memleket ekonomisi üzerindeki etkisi gözönünde bulundu
rularak petrol arama muvafakati verilmesi taleplerinin her işe tercihan ön plana alınarak ra
porların en kısa zamanda tanzimi ile tekide mahal kalmadan postalanmasını, aksi takdirde 
ihmali görülenler hakkında gerekli işleme tevessül edilecektir. 

d) Yürürlükteki maden mevzuatına göre iptal olunan, feshedilen ve hükümsüz sayılarak 
sahaları yeni aramalara açılıp serbest hale getirilen maden arama ve işletmelerine ait muamele
si bitmiş dosyaların yürürlükte bulunanlar arasında tutulmasına lüzum yoktur. Her kademe
deki bu gibi dosyaların numunesi daha evvel gönderilen cedvellere kaydolunup 6696 sayılı Ka
nunun tatbikatına intizaren muntazam bir şekilde muhafazaya alınarak dosyaların kaldırıldığı 
özel numaralarından (043) Merkez'e bildirilecektir. 
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II. 18 inci madde tatbikatı (fabrikalar) 
a) Devlet Ormanları içerisinde veya 4 km.'ye kadar uzaklıkta kurulacak fabrikalar için 

teşkilat kademeleri görüş birliğine varmadan gönderilen evraka müsteniden mukteza tayini müş
kül olmakta ve bundan başka sahibi ile ihtilafa düşüldüğü zamanlarda müdafası güçlük arzet-
mektedir. Bu sebeplerle mutabakat temin edilmeden ve tasdik edecek kademenin, düşünceleri-

' ni doğrudan doğruya rapora şerh vermekle iktifa etmemesi ve ancak işin mahallen ve karşılıklı 
bir surette münakaşası yapıldıktan sonra nihaî durumun fabrikalarda Merkez'e, şerit ve hızar
larda ise Başmüdürlüğe muamelatın seyri ve intizamı bakımından lüzumludur. Bundan böyle 
o şekilde işlem yürütülecektir. 

b) Yerin uzaklığı dolayısıyla kontrol ve mevzuatın uygulanmasında müşkilat çekileceği 
gerekçesiyle mücerret hükümlere müsteniden tesisin kurulmasının sakıncalı görüldüğü ileri sü
rülmekte ve rapor da o şekilde onanmaktadır. Tesis yerinin kademe merkezlerine uzaklığı izin 
verilmesi için bir mahzur değildir. İşletme ve Bölgeler motorlu araçlarla teçhiz edilmiş oldu
ğundan uzaklık mefhumunun bir sebep teşkil etmesi düşünülemez. Bundan dolayı murakabe 
ve mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesinde bir zorluk bahis konusu edilemeyeceğinden bu 
şekildeki görüşlere yer verilmemesi lazımdır. Ancak tesisin küşadında, Kanun maddesinde ve 
178 sayılı tebliğin ilgili bölümünde belirtilen şartlar mevcut olmadığı takdirde ve bunlarda açıkça 
ve gerekçeli şekilde belirtildikten sonra mahzur görüldüğü beyan olunacak ve teklif o şekilde 
yapılacaktır. 

c) Fabrika, şerit ve hızar kurulması tekliflerinin betahsis ihtiyaç emvalini işleyeceği gibi - -
tek sebebe ircaı veyahutta bunun şartların başlıcaları arasında ele alınıp buna müsteniden izne 
bağlanması ilerde hammadde sıkıntısı çeken ve binnetice tesisin amortize imkânsızlığı karşı
sında kalan müteşebbisin şartının yerine getirilmesi yani ihtiyaç emvalinin biçilmesine müsaa
de olunması yolundaki mütemmim isteklerini doğuracağı ve bazanda suç teşkil edecek usulsüz 
hareketlere meyledeceği düşünülebilir. O itibarla İşletmenin veya Bölgenin Amenajman plan
larında gösterilen, istihsal edilecek emval miktarı ile, zati ve müşterek ihtiyaçlar ile resmî ve 
özel sektöre tahsisi zorunlu ve piyasaya arzedilecek miktarların mukayesesi yapıldıktan sonra 
neticede ham madde ihtiyacının temini mümkün görüldüğü belirtilerek kademeler bu hususta 
görüş birliğine vardıktan sonra tesisin faaliyetine izin verilmesi talebinde bulunacaktır. 

III. 17/3 ve 115/2 maddelerin tatbiki (İzin ve İrtifak Hakları) 
a) Bilindiği üzere 6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 üncü maddesi gereğince izin veril

mesi ve 115/2 nci maddesi uyarınca irtifak hakkı tesisi hakikî ve hükmî şahıslar adına müm
kündür. Durum bu şekilde olduğu halde Tüzelkişiliği haiz olmayan (Topraksu-Y.S.E.-Ziraat İş
leri Genel Müdürlüğü-Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü v.b.) Genel Müdürlükler lehine kura
cakları tesislerin ormanlara isabet eden kısımları için izin verilmesi veya irtifak hakkı tesis olun
ması teklif edilmektedir. Bu kuruluşların yapacağı tesisler hükmî şahsiyeti bulunan (Köy muh
tarlığı, Belediyeler, Dernek veya Cemiyetler, İl özel İdare Müdürlükleri, Kooperatifler) teşek
küllere devredilecekse o halde hadisede sözü edilen müesseseler hak lehtan olacağından izin 
veyahut irtifak hakkı tesisi için de (Tüzelkişiliği haiz olan) bunların müracaatta bulunmaları 
lazımdır. Bu talep üzerine düzenlenecek raporda hak lehtan olarak adı geçen kuruluşun ismi 
zikredilecek ve adına muamele intacı mümkün olmayan üniteler için bu gibi istekte bulunul
mayacaktır. 
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b) özel İdare, Belediye ve Köy gibi mahallî Kamu İdarelerinin Devlet Ormanlarında vü
cuda getirecekleri piknik yerleri, yollar ve su isale hatları ile hakikî ve hükmî şahıslar tarafın
dan inşa olunacak bilumum turistik tesisler için irtifak hakkı tesisi cihetine gidilmeyerek izin 
işlemi yürütülecek, Karayolları, DSİ ve TEK Gene? Müdürlüğünce yapılacak enerji nakil hat
tı, Karayolu, Baraj, Sulama kanalı ve Göletler irtifak baklana konu edilecektir. 

IV. Rapor ve diğer eklerin hazırlanması : 
A) İzin verilmesi veya irtifak hakkı tesisi ile ilgili raporların ne şekilde hazırlanacağı ve 

ne gibi bilgileri ihtiva edeceği ve eklerinin nelerden ibaret olacağı 10, 10/1 ve 13 numaralı teb
liğler ile 18 Nisan 1966 tarih ve 2959/1243 sayılı yazımızla teşkilata duyurulmuş olduğu halde, 
alınan raporların muamelenin nihai safhada bir neticeye bağlanması bakımından istenen bil
giler ihtiva etmemesi nedeniyle işin sonuçlanması sürüncemede kalmaktadır. Bu itibarla dü
zenlenecek raporlarda aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir. 

1. Raporun tanzim sebebi: Burada Başmüdürlük ve İşletme Müdürlüğünün konu hak
kındaki emirlerinin tarih ve numaraları zikredilecektir. 

2. Talep sahibi ve isteği: Talep sahibinin açık hüviyet ile isteğin (kurulacak tesis için süre 
tasrih edilmek suretiyle izin verilmesi veyahut irtifak hakla tesisi) mahiyeti tesisin cinsi açıkla
nacaktır. 

3. Bulunduğu Başmüdürlük: İşletme ve Bölgesi ile isabet ettiği seri ve bölme numarası, 
tahdidin yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise tapuya tescil işleminin ikmal edilip edilmediği ve ta
pu kaydına ait tarih, cilt, sahife, yevmiye ve sıra numarası kaydedilmekle beraber orman üze
rinde üçüncü şahıslarla mülkiyet ihtilafının mevcut olup, olmadığı ve 5658 sayılı Kanuna göre 
iadeye tabi bulunup bulunmadığı tereddüde mahal kalmayacak şekilde kaydedilecektir. 

4. Kurulacak tesisler : Cinsi ve adedi ayn ayrı olmak üzere tadadedilecek, her yapının 
işgal edeceği saha miktarı yazılarak artan arazi parçasının ise ne maksatla kullanılacağı (Oto
park yol, spor sahası, etraf alanı) mutlaka açıklanacaktır. 

5. Kanaat ve tasdik : Tesisin kurulup çalıştırılmasında mahzur görülmüyorsa veya görü
lüyorsa raporu yapanın mucip sebeplerini vazıhan yazarak imzalaması ve aynı veçhile (ekseri
ya olduğu gibi onay, doğrudur, uygundur şeklinde değil) mütalaa ilavesi suretiyle İşletme Mü
dürlüğü ve Başmüdürlükler tarafından tasdik edilecektir. 

B) Bedel Hesapları : 
İzin yoluyla ve irtifak hakkı tesisi suretiyle kurulacak tesisler için özel ve Tüzelkişiler adı

na tahsis olunan orman parçaları için tecessüm ve kullanma bedelleri ile ağaçlandırma gideri, 
mesçere ve toprak değeri aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. 

1. Yıllık arazi kullanma bedelinin tesbiti : 
2490 sayılı Kanunun 28/C maddesinde açıklandığı şekilde ilçelerde en büyük Mal Memu

ru Başkanlığında Tapu Sicil Memuru, Belediye Meclisinden bir üye (Belediyede vazifeli bir memur 
olmayıp Meclis üyesi olması şarttır.) ve teşkilatımızdan da bir elemanın iştirakiyle teşekkül eden 
bir heyet marifetiyle yıllık arazi kullanma bedeli tespit edilerek durum komisyon üyelerinin 
imzasını ihtiva eden bir tutanakla tevsik olunur. İl Merkezlerinde bu komisyon Defterdar Baş
kanlığında kurulur ve aynı işlemi yapar. , 

2. Tecessüm bedelinin hesabı : 
İdaremizin, orman parçasının tahsisinden dolayı mahrum kaldığı kayıp servet değeri olup, 
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Koru ormanında : 
Yıllık cari İzin veya irtifak Vasati satış 
artım (MJ) x hakkı tesis sahası (Ha) x bedeli (TL.) = Tecessüm bedeli 

Baltalıklarda : 
Yıllık cari tzin veya irtifak Vasati satış 
artım (Ster) x hakkı tesis sahası (Ha) x bedeli (TL.) = Tecessüm bedeli kaydedildiği şekilde 
hesaplanacaktır. . 

3. Ağaçlandırma giderinin hesabı : 
tzin verilmesi veya irtifak hakkı tesisi dolayısıyla üzerinde bulunan ağaçların kesilmesi ge

rekli sahanın bilahare ağaçlandırılması gayesiyle hak lehtarından istenen giderdir. O yıl içeri
sinde Başmüdürlük mıntıkasında ağaçlandırma çalışmalarında hektar başına yapılan masraf 
vasatisi ile izin verilen veyahut irtifak hakkı tesis ... olunan ve ağaçları kesilecek arazi miktarı
nın (Ha) çarpımı sonucu bulunan rakamdır. Bahis konusu giderin hesaplanması esnasında Ağaç
landırma Grup Müdürlüğünden lüzumlu doneler alınır. 

4. Mesçere ve Toprak değerlerinin hesabı : 
Bu değerler açık işletme usulü ile cevher üretimi yapılacak maden sahaları için hesaplana

caktır. tzin veyahut trtifak hakkı tesisiyle ilgili olarak düzenlenecek raporlarda bu deferlerin 
bulunması cihetine gidilmeyecektir. Sözü edilen değerlerin hesabında uygulanacak formüller 
daha evvel Başmüdürlüklere bildirilmiş olup bu hususi Ormancının Cep kitabından da (Sahi-
fe : 358) faydalanılması uygundur. 

V. Verilecek izinlerle tesis olunacak irtifak haklarında aşağıda açıklanan hallerde bedel 
takibinde bulunmayacaktır. 

A) Maliye Bakanlığı ile varılan mutabakata müsteniden : 
1. özel tdare, Belediye ve Köy gibi mahallî Kamu kuruluşlarının inşa ederek halkın pa

rasız istifadesine açık tutacakları Kamping ve pikniklerle yollar, 
2. Karayolları, Devlet Su tşleri, Topraksu, Y.S.E. Genel Müdürlüklerince umumun veya 

muayyen bir topluluğun karşılıksız faydalanmaları amacıyla yapıp Köy Tüzelkişilikleriyle Be
lediyelere devredecekleri yahut kendilerinin muhafazasını sağlayacakları yollar, piknik yerleri, 
kampingler, göletler, su kanalları, fayzanları önleme ve toprağı ıslah kanal ile şeddeleri ve bun
larla ilgili şantiye vesair binalardan, 

3. Umumî, Katma ve özel Bütçeli İdarelerin yükümlü bulunduktan kamu hizmeti em
rinde bulunduracakları (kâr gayesi olmaksızın) veya bir köy, kasaba ve şehir topluluğunun üc
retsiz faydalanması gayesine dönük olarak vücuda getirecekleri tesisler ve (Karayolları, polis 
karakolları, jandarma ve ordu birliklerinin ihtiyacına ilişkin tesislerden okullar, hastane, pre
vantoryum, rehabilitasyon tesisleri gibi), 

4. 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun 1,2,. 12, 13 ve 14 üncü maddeleri ile Bakan
lıklar arası teşekkül eden heyetin kararı da ayrıca dikkate alınarak P.T.T. Genel Müdürlüğünün 
geçireceği hatlardan, 

5. Ormanlar içinde veya hemen kenarında oturan köylerin kalkındıplmaları Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 131 inci maddesi icabından bulunmakla köy tüzelkişilikleri ile grup köy 
birlikleri adına yapılacak içme suyu isale kanalları ve bu nitelikteki köylere elektrik enerjisi 
nakletmek maksadıyla inşa edilecek enerji iletim hatlarının ormanlara isabet eden kısımları 
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için özel İdare tüzelkişiliği namına ve 1-4 üncü maddede sayılan kuruluşlar lehine tesis olunan 
izin ve irtifak haklarından dolayı hiç bir bedel alınmayacak ve bunlar ile ilgili olarak düzenle
necek raporlarda Maliye Bakanlığının isteği üzerine değerlerin hesabı yapılmayacak bu mad
delerde sayılanlar dışında kalanlar için usulü veçhile bedel tahakkuk ettirilerek hak Iehtarla-
rından istenecektir. Konu ile ilgili Maliye Bakanlığının yazısından bir örnek eklidir. 

VI. Kurulacak tesislerden alınacak % S fon hissesi : 
1. 6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve Bu Kanuna 3 ek 

madde ile bir geçici madde eklenmesine dair olan 1744 sayılı Kanunun ek 3 Üncü maddesi A 
fıkrasının (c) bendi çok sarihtir/Binaenaleyh haklarında 17.3 veya 115.2 maddeler uygulana
rak izin veya irtifak hakkı tesisi yürütülen bütün tesislerin proje bedeli tutarından teşkil edilen 
fon hesabına % 5 oranında hisse alınacağını amirdir. 

2. Madde metninde hak lehtannın sıfat ve hüviyeti yani Kamu kuruluşu veyahut özel 
sektör olup, olmadığı ile işlemlerinin bedelsiz yapılmış bulunması gibi istisna hükmü yoktur. 
17 ve 115 inci maddeler uyarınca verilecek izin ve tesis olunacak irtifak haklarına dayanılarak 
yapılacak her türlü tesislerden proje bedeli tutarının % 5'i oranında fon hissesi alınacaktır. 

3. Aynı Kanunun (D) bendi ise alınacak hissenin izin veya irtifak hakkı tesisini mütea
kip ilgililer tarafından en geç bir ay içersinde fon hesabına yatırılacağını yatırılmadığı .takdirde 
verilmiş izin veya irtifak hakkı tesisi işleminin geçersiz sayılacağı hükmünü getirmiş bulunmak
tadır. Ancak irtifak hakki, tahdidi yapılmış ve hazine adına tapuya tescil edilmiş Devlet or
manlarının tapudaki kaydına şerh verildiği tarihten itibaren bir aynî hak olarak teessüs edece
ğinden fon hissesinin bu tarihten itibaren bir ay içerisinde alınması da mümkündür. 

4. Tahdidi icra kılınmış ve tapuya tescil edilmiş Devlet ormanları üzerinde kurulacak her 
nevi tesis ve binalar için 4.7.1973 tarihinden evvel irtifak hakkı tesisi işlemi ikmal olunmuş ve 
fakat bu hususta ormanın tapudaki siciline henüz bir kayıt düşürülmemiş ise aynî hak da tees
süs etmemiş olacağından bunlardan da fon hissesinin alınması icabetmektedir. Mahallî Mal 
Müdürlüğü ve Tapu sicil muhafızlığı ile temasa geçilerek bu şekildeki muamelelerin tespit edi
lerek fon hissesinin tahsili cihetine gidilecek ve yapılan işlem sonucu merkeze bildirilecektir. 

5. Tesisi uygun görülen izinlerle tahdidi yapılmamış ormanlarda kurulacak yapılar için 
tesis olunan irtifak hakkının tapuya kaydı mümkün olmadığından bu muamelelerde fon hisse
si taahhütnamenin tasdiki tarihinden itibaren bir ay içerisinde alınacaktır. 

VII. Müşterek ve müteferrik hususlar : • ( 

1. 17.3 ve 115.2 maddeler mucibince verilen izin ve tesis olunan irtifak hakkı taahhüdün
den doğan, yerine ve orman durumuna göre tahakkuku yapılıp tahsili yoluna gidilen arazi kul
lanma, ağaçlandırma bedelleri ile toprak değerlerinin Katma bütçe, yıllık tecessüm ve mesçere 
paralarının da döner sermaye hesabına alınmaları 4 Ağustos 1970 tarih ve 10958.1/2358-2363 
sayılı yazımızla duyurulmuş olduğu halde tahsil olunan bedellerin hangi hesaba alındığına da
ir bir bilgi verilmemektedir. Hak lehtarlartnca mahallî teşkilat veznelerine yatırılan söz konusu 
bedellerin hangi hesaba gelir kaydedildiği bildirilecektir. 

2. İzin veya irtifak hakkı tesis olunan sahadan hem kullanma ve hemde tecessüm bedeli
nin alınmaması bunlardan hangisi fazla ise hak lehtarlarından onun istenmesinin uygun ola
cağı Maliye Bakanlığının örneği ekli yazısında mütalâa olunduğundan mukayesesi yapılarak 
fazla planı tercih edileceğinden bedel alınması gerekli muamelelere ait olarak düzenlenecek ra
porlarda tecessüm bedeli mutlaka Hesaplanacaktır. 
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3. İzin veya irtifak hakkı tesisi talebiyle hazırlanacak raporlara, talepname örneği, kul
lanma bedeli takdir tutanağı, kurulacak tesislere ait (Temel, kat, ön, arka ve yan cephe) mima
rî projeleri ile inşa edilecek yol ile enerji nakil, su isale hatlarına ilişkin güzergah ve istimlak 
planı, turistik tesisler için Turizm müessesesi kuruluş belgesi ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
tarafından onanmış projeler genel yerleşme planı, maden sahasında tesis kurulmak isteniyorsa 
o takdirde İşletme ruhsatnamesi sureti yoksa 57 nci maddeden istifade belgesi eklenecektir. 

İşlerin işbu tamim» esesları dairesinde süratli ve düzenti bir şekilde neticeye ulaştırılmasını 
önemle rica ederim. 

Genel Müdür 

ORMAN ARAZİLERİNİN TAHSİSİNE AİT YÖNETMELİK 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından : 

6831 Sayılı Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 115 inci Maddeleri Gereğince Yapılacak 
Arazi Tahsisleri ve Verilecek İzinlere Ait Yönetmelik 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç r 

Madde 1. — Bu yönetmelik, 6831 sayılı Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 115 inci madde
lerine göre verilecek muvafakat ve izinler ile intifa ve irtifak haklarının tesisi ve iptali ile diğer 
izinlerin uygulama esas ve usullerine ait işlemleri düzenler. 

Tanımlar 
Madde 2. — Bu yönetmelikte geçen; 
Bakanlık : Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını, 
Genel Müdürlük : Orman Genel Müdürlüğünü, 
Orman İdaresi : Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatını, 
Arama Ruhsatı: Belirli bir alanda yapılacak maden arama faaliyetleri için Maden Daire

since verilen belgeyi, 
Ön İşletme Ruhsatı: Arama safhasından sonra işletme dönemine hazırlık ve gerek duyu

labilecek diğer araştırmaların yapılabilmesini sağlamak üzere azamî 3 yıl süre ile Maden Dai
resince verilecek yetki belgesini, 

İşletme Ruhsatı: İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Maden Dairesince verilen yetki 
belgesini, 

Arama Muvafakati: Arama ruhsat alanı içinde kalan ormanlık alanlarda maden cevheri
nin bulunduğu yerlerin tespiti için Bakanlıkça verilen muvafakati, 

Ön İşletme Muvafakati: ön işletme ruhsat alanı içinde kalan ormanlık alanlarda maden
cilik faaliyetlerinin yapılabilmesi için Bakanlıkça verilen muvafakati, 

İşletme Muvafakati: İşletme ruhsat alanı içinde kalan ormanlık alanlarda madencilik fa
aliyetlerinin yapılabilmesi için Bakanlıkça verilen muvafakati, 

Ocak : Taş ocakları mevzuatına göre izne tabi taş, kum, odun kömürü, kireç, ocağı gibi 
madenlerin işletme alanlarını, 

Fabrika : Orman ürünlerini ilk el olarak mekanik veya kimyasal metodlarla işleyen keres
te, ambalaj, kontrplak, yonga levha, lif levha, kalem latası, kibrit, sandık ve benzeri imalat 
yapan tesisler ile selüloz ve kâğıt tesislerini, 
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Hızar Tesisi: Tek testereli, muhtelif şekilde hareket eden ve orman emvali biçme işlerini 
yapan makineli işletmeleri, \ 

Şerit Tesisi: tki volan üzerinde hareket eden ve orman emvali biçme işlerini yapan maki
neli işletmeleri, 

Fon Bedeli: 6831 Sayılı Orman Kanununun değişik Ek 3 üncü maddesinde ve yönetmeli
ğin 52 nci maddesinde belirtilen bedeli, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Maden ve Petrol Arama, ön İşletme ve İşletmesi 

Madde 3. — Petrol ve madenlerin arama ve işletme alanlarının Devlet ormanları hudutla
rı içinde olması halinde, bu alanlara münhasır olmak üzere 6831 sayılı Orman Kanununa göre 
Bakanlığın muvafakatini almak şarttır. Muvafakat verilmemesi halinde gerekçeleri Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bildirilir. 

Arama Müracaatı 
Madde 4. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesince verilmiş maden ve 

petrol arama ruhsatı olanlar, arama alanlarının Devlet ormanları içinde olması halinde ilgili 
orman bölge müdürlüklerine müracaatla muvafakat isterler. Tasdikli arama ruhsat örnekleri 
ile arama ruhsat alanlarını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli haritalar da müra
caata eklenir. 

İnceleme ye Arama Muvafakati 
Madde 5. — Müracaatlar üzerine ilgili orman bölge müdürlüğünce teşkil edilecek bir he

yet tarafından araziüzerinde gerekli incelemeler yapılır, ormanlık alanlar ölçülerek haritasına 
işlenir ve rapora bağlanır. 

Devlet ormanları içindeki alanlarda maden ve petrol aranmasında bir sakınca görülmü-
yorsa, ruhsat sahiplerine noterden düzenlenecek taahhütname ve teminat ve karşılığı ruhsat 
süresi kadar arama muvafakati verilir. 

Arama alanlarının Devlet ormanlarına rastlamaması halinde durum müracaat sahibine 
bildirilir. 

Arama Muvafakat Süresi 
Madde 6. — Maden arama muvafakat süresi Maden Kanununa göre sekizer aylık üç ara

ma dönemi ile altı aylık hazırlık dönemi olmak üzere toplam otuz ay olup, bu süre uzatılamaz. 
Petrol arama süresi ise Petrol Kanununa göre sekiz yılı geçemez. 
Orman Kanunu hükümlerine göre verilecek arama muvafakat süreleri Maden Dairesince 

verilen arama ruhsat süreleri ile sınırlıdır. 
Arama Alanında Yapılacak İşletme ve Tesis Faaliyetleri , 
Madde 7. — Arama ruhsat ve muvafakat sahipleri işletme talebinde bulunduklarında, iş

letme faaliyetlerinde bulunacakları alanları 1/1000 ölçekli kroki üzerinde belirterek; tesislerin 
vaziyet planlarım, mimarî projelerini, metraj ve keşif özetlerini dört takım halinde ilgili orman 
bölge müdürlüğüne verirler. Bölge müdürlüğü arazi üzerinde yapılan İnceleme sonucu hazırla
nan bedelli muvafakat veya izin raporunu Genel Müdürlüğe gönderir. Genel Müdürlükçe uy
gun görülenlere işletme muvafakati veya tesis izni verilir. Verilen muvafakat veya izinler orman 
bölge müdürlüklerine gönderilir. Ruhsat sahiplerinden noterce düzenlenecek taahhüt senedi, 
teminat ve bedeller alınarak arazi teslimi yapılır. 
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Maden Ön İşletme Muvafakati 
Madde 8. — Maden Dairesinden ön işletme ruhsatı alanlar tasdikli ön işletme projesini 

ve ön işletme ruhsatlarını dört takım halinde ilgili orman bölge müdürlüğüne vererek ön işlet
me muvafakati talebinde bulunurlar. Bölge müdürlüğünce arazi inceleme ve bedelli muvafakat 
raporu hazırlanır ve Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlükçe uygun görülenlere süreli 
ön işletme muvafakati verilir. 

. Arama ve ön tşletme Dönemlerinde Cevher İstihracı 
Madde 9. — Arama ve ön işletme muvafakat süresinde ruhsat sahibi, 3213 Sayılı Maden 

Kanununun 21 inci maddesine göre cevher istihraç edebilir. / 
Maden ve Petrol tşletme Muvafakati 
Madde 10. — Maden ve petrol işletme ruhsat sahipleri işletme alanlarını gösterir 1/500 

ölçekli imalat haritalarını dilekçelerine ekleyerek orman bölge müdürlüklerine müracaatla iş
letme muvafakati talep ederler. Bölge müdürlüğünce arazi inceleme ve bedelli işletme raporu 
hazırlanır ve Genel Müdürlüğe gönderilir. Uygun görülenlere Genel Müdürlükçe işletme mu
vafakati verilir. ' 

tşletme Muvafakat Süresi, Yenileme ve Süre Uzatımı 
Madde 11. T- Maden işletme ruhsat süresi Maden Kanununa göre on yıldan az, kırk yıl

dan fazla olamaz. Petrol işletme ruhsat süresi ise Petrol Kanununa göre en fazla altmış yıldır. 
Muvafakat süresi, talebe göre, ruhsat süresi aşılmamak şartıyla Genel Müdürlükçe belirlenir. 

Süresi biten muvafakatlar, işletme ruhsatlarının usulüne uygun yenilenmesi halinde ruh
sat süreleri ile sınırlı olarak tekrar yenilenebilir. 

Maden ve Petrol tşletme Faaliyetleri 
Madde 12. — tşletme süresinde ruhsat ve muvafakat sahipleri her yıl Mart ayı sonuna 

kadar o yıla ait işletme faaliyet raporunu, imalat haritasını, arama faaliyet programını ilgili 
bölge müdürlüğüne verirler. ' 

Devir işlemleri 
Madde 13. — Maden arama ve ön işletme ruhsatları ile petrol arama ve işletme ruhsatla

rının devirleri ilgili kanunlardaki hükümlere göre yapılır. 
Muvafakatların Sona Ermesi 
Madde 14. — Arama, ön işletme ve işletme muvafakati; sürenin dolması, hak sahibinin 

vazgeçmesi, ruhsatın iptali ve üç ay içinde yenilenmemesi, hak sahibinin bu yönetmelik ve ta
ahhütname hükümlerine uymaması halinde resen iptal ile sona erer. tptal işlemi Maden Daire
sine bildirilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Fabrika, Hızar ve Şerit Tesisi Kurma İzni 

Müracaat 
Madde 15. — Orman ürünlerini işleyecek her türlü fabrika ile Devlet ormanlarına dört 

kilometreye kadar olan yerlerde hızar ve şerit kurmak isteyenler, fizibilite raporları ile 1/1000 
ölçekli yerleşim projelerini üç takım halinde; hızar ve şerit tesislerinde ilgili orman bölge mü
dürlüğüne, fabrika tesislerinde ise Genel Müdürlüğe müracaatla izin almak mecburiyetindedir. 
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İnceleme ve İzin İşlemleri 
Madde 16. — Hızar ve şerit tesislerinde orman bölge müdürlüklerince, fabrika tesislerin

de ise Genel Müdürlükçe teşkil edilecek heyetçe yapılacak arazi incelemesi, fizibilite raporu 
ve çevre ormanlarının üretim durumu dikkate alınarak tesisin kuruluş ve işletilmesi hususu ra
pora bağlanır. Uygun görülenlere hammadde garantisi vermemek kaydıyla tesis kurma ve iş
letme izni verilir. 

Devir İşlemleri 
Madde 17.— İlgili kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, işletmeyi devretmek 

isteyenler izni veren makamın muvafakatim almak zorundadır. Aksi takdirde izin sahiplerinin 
bu yönetmelik ve taahhütname hükümlerinden doğan sorumlulukları devam eder. 

İzin Süresinin Sona Ermesi 
Madde 18. — İzin süresi, sürenin dolması, hak sahibinin vazgeçmesi, bu yönetmelik ve 

taahhütname hükümlerine aykırı davranılması halinde izin veren makamın resen iptali ile so
na erer. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ocak İzinleri 

ı Müracaat 
Madde 19. — Taş ocakları mevzuatına göre ocak işletmek isteyenler illerde valiliklere, il

çelerde kaymakamlıklara müracaatla işletme ruhsatı alır. Ocak alanlanmn Devlet ormanlarına 
rastlaması veya taş, kum ve toprak ocaklarının bu ormanlara bir kilometreye kadar; ağaç kul
lanan kireç, kömür, terebentin, katran, sakız ve benzeri işletmelerin ise Devlet ormanına dört 
kilometreye kadar mesafede olması halinde ruhsat verilmeden önce İlgili orman bölge müdür
lüğünden izin alınması mecburidir. 

İnceleme 
Madde 20. — İlgili idarelerden orman bölge müdürlüklerine intikal eden talepler için, ara

zide yapılacak inceleme sonucunda ocak alanlarının ormana rastlayıp rastlamadığı veya kanu
nî yetki alanına girip girmediği tespit edilir. Ormana rastlayan kısımlar ölçekli kroki veya hari
tasına işlenerek bir raporla ilgili idareye bildirilir. 

İzin Süresi 
Madde 21. — Ruhsat sahibinin müracaatı üzerine uygun görülenlere, noter tasdikli taah-

Y. hütname ve teminat alınarak, en geç iki ay içerisinde ocak tesisi kurma ve işletme izni verilir. 

Saha Teslimi ve Çalışma Esaslan 
Madde 22. — İzin sahipleri işletmeye başlamadan önce 1/1000 ölçekli yerleşim planlarını, 

yıllık üretim plan ve haritalarını mahallî orman idarelerine vermek ve çalışma yılına ait bedel
leri peşin olarak yatırmak mecburiyetindedir. 

Tahditler, 
Madde 23. — Yanan orman alanları ile gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılan alan

larda ve baraj havzalarında ocak, izni verilmez. 
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Devir işlemleri 
Madde 24. — Ocak sahipleri, ocak ruhsatının usulüne uygun devredilmesi ve ilgili orman 

bölge müdürlüğünün muvafakatinin alınması şartıyla işletme haklarını kalan süre ile bağlı ol
mak üzere başkalarına devredebilir. Devir alandan taahhütname ve teminat alınması ile devir 
işlemleri tamamlanır. ; 

Ocak tzninin Sona Ermesi 
Madde 25. — Ocak izinleri, sürenin dolması, hak sahibinin vazgeçmesi, ocak ruhsatının 

iptali ve üç ay içinde yenilenmemesi ile bu yönetmelik ve taahhütname hükümlerine aykırı dav 
ranılması halinde orman bölge müdürlüğünün res'en iptali ile sona erer. İptal işlemi illerde 
valiliklere, ilçelerde kaymakamlıklara bildirilir, izinler, ruhsatı ile bağlı olarak talep halinde 
yenilenir. 

Ocak izninin sona ermesi veya orman idaresince res'en iptali halinde ocak alanında bulu
nan bütün tesisler, muharrik motorlu araçlar hariç, olduğu gibi eksiksiz ve bedelsiz olarak Ge
nel Müdürlüğün tasarrufuna geçer. 

BEŞlNCİ BÖLÜM 
Su Ürünleri Tesisleri Kurmak ve işletmek 

Müracaat , 
Madde 26. — Devlet ormanları içinde ve bu ormanlara dört kilometreye kadar olan sa

hipli yerlerde her türlü su ürünleri üretmek maksadıyla orman arazisi üzerine tesis kurmak 
ve işletmek isteyenler; 

a) Dilekçe, 
b) Talep edilen alan, Devlet ormanında ise orman idaresinden temin edilecek 1/25000 

veya daha büyük ölçekli harita üzerinde gösterilen tesis yeri, sahipli yer ise mülkiyet belgesi 
örneği, 

c) Tesislere ait 1/1000 ölçekli vaziyet planı, 
d) Yatırımın tutarı, gerçekleşme ve zamanlama tablosu ile birlikte Genel Müdürlüğe mü

racaatla izin almak mecburiyetindedir. 

inceleme ve Ön izin 
Madde 27. — Bölge müdürlüğünce teşkil edilen heyetçe arazi üzerinde gerekli inceleme 

yapılır, talep edilen alan haritasına işlenir, mülkiyet belgeleri değerlendirilir. Tesislerin kurul
ması ve işletilmesinde bir sakınca olup olmadığı rapora bağlanır. Uygun görülenlere, noterden 
tasdikli taahhütname ve teminat alınarak Genel Müdürlükçe altı ay süreli ön izin verilir. Haklı 
sebeplerin varlığı ve talep halinde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere Üç ay daha uzatılabilir. 

ön izin Süresi içinde Yapılacak işler 
Madde 28. — Müracaatçı ön izin süresi içinde; 
a) Bakanlık Proje ve Uygulama Genel Müdürlüğünce onaylanmış üç nüsha uygunluk 

belgesini, 
b) Tesislerde kullanılacak akarsu, deniz, gölet ve baraj suyunun tahsisine ait ilgili kuru

luştan alınacak su tesis belgesini, 
c) Tesislerin genel sağlığa zarar vermeyeceği ve işletilmesinde bir sakınca bulunmadığına 

dair mahallî sağlık kuruluşu ile mülkî amirlik yazısını Genel Müdürlüğe vererek kesin izin ta
lebinde bulunur. 
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Kendi kusuru dışında bu belgeleri süresi içerisinde tamamlayamadığını tevsik edenlerin 
ön izinleri iptal edilerek teminatları iade olunur. 

ö n izin, bu belgelerin süresi içinde tamamlanmaması halinde Genel Müdürlükçe res'en 
iptal edilerek teminat irat kaydedilir. 

Kesin İzin 
Madde 29. — Kesin izin almaya hak kazanan müteşebbislere noterden tasdikli taahhütna

me ve teminat alınmak suretiyle Genel Müdürlükçe balıkçılık tesisi kurma ve işletme izni veri
lir. İzin süresi Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek kira süresi kadardır. Süre sonun
da Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenecek yeni kiracıya izin verilir. 

Sahipli yerlerdeki tesislerin izin süresinin dolması ve talep halinde izin süreleri yenilenir. 

Devir İşlemleri 
Madde 30. — Devir işlemleri Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı ile olur. Kalan süre 

kadar yeni hak sahibinden taahhütname ve teminat alınması ile devir işlemleri tamamlanır. 
İzinsiz devir halinde izin sahibinin taahhütnamedeki hukukî ve cezai sorumlulukları de

vam eder. 

"yatırımın Gerçekleşmesi 
Madde 31. — 'Yatırımın kesin izin tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde bitirilerek tesisin 

işletmeye açılması mecburidir. Bu süre mücbir sebepler dolayısıyla veya Genel Müdürlükçe uy
gun görülen hallerde uzatılabilir. 

İznin Sona Ermesi « 
Madde 32. — İzin süresi, sürenin dolması, hak sahibinin vazgeçmesi, kesin izni takiben 

sekiz ay içinde yatırıma başlanılmaması, bu yönetmelik ve taahhütname hükümlerine aykırı 
davramlması halinde Genel Müdürlükçe resen iptal ile sona erer. İzin hakkının sona ermesi 
halinde Devlet ormanları üzerinde tesisler 6831 Sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince ek
siksiz ve bedelsiz olarak Genel Müdürlüğün tasarrufuna geçer. 

ALTINCI BÖLÜM 
Turizm Yatırımları İçin Arazi Tahsisi 

Müracaat 
Madde 33. —Turizm alan ve merkezleri dışında kalan Devlet ormanlarında, özel orman

larda veya hükmî şahsiyeti haiz kamu kuruluşlarına ait ormanlarda en az 100 yataklı turizm 
tesisi kurmak isteyen gerçek ve tüzelkişiler aşağıdaki belgelerle birlikte 6831 Sayılı Orman Ka
nununun 17 ve 115 inci maddelerine göre izin ve irtifak hakkı almak için Genel Müdürlüğe 
müracaat ederler. 

İstenen Belgeler : 
Gerçek ve Tüzelkişiler 
a) Dilekçe, 
b) Talep edilen arazinin yeri işlenmiş uygun ölçekli harita, 
c) Tesisin türü, sınıfı^ kapasitesi ve yan üniteleri, 
d) fesisin yaklaşık maliyeti, 
e) Tesisin yatırım zamanlama tablosu, 
f) Yatırımın finansmanı (öz kaynak ve krediler), 
g) Müteşebbisin tesciline ait ticaret sicil gazetesi, 
h) Müteşebbisin kayıtlı bulunduğu oda sicil belgesi, 
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Ayrıca 
Tüzelkişiler; 
— önemli sanayi ve ticarî faaliyetler, 
— Varsa turizmle ilgili faaliyetler, 
— Son üç yıllık onaylı bilanço, kâr-zarar cetvelleri, 
Gerçek Kişiler; 
— Menkul ve gayrimenkul mal varlıkları (tasdikli emlâk beyannamesi örneği) 
— Nakit durumu (bankaca onaylı), 
— Son üç yıllık yergi ödeme belgesi onaylı örneği, 
— Ortak olunan şirketler ve faaliyetleri 
hakkında gerekli bilgi ve belgeleri Genel Müdürlüğe verirler. 
ibraz edilen belgeler Genel Müdürlükçe eksik veya yetersiz bulunduğu takdirde müracaat

çıya tamamlaması bildirilir. 
Talebe konu ormanlık alanlar ilgili bölge müdürlüğünce incelenir, haritası veya krokisin

de işaretlenir, rapora bağlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. 
Taleplerin Değerlendirilmesi 
Madde 34. — Talepler, bir aylık süre zarfında görüşü alınmak kaydıyla Kültür ve Turizm 

Bakanlığına gönderilir. > 
Talepler, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanınca görevlendirilen bir başkan ve üç üyeden 

müteşekkil değerlendirme kurulunca incelenir. Kurul mütaalasını bir rapor halinde Bakan ona
yına sunar. 

Kurulun sekreterya görevini Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı yürütür. 
ön tzin. 
Madde 35. — ön izin verilmesi uygun görülen talepler için, ön izin safhasında müteşeb

bis tarafından yapılacak işleri ihtiva eden taahhütname ve bir yıl süreli geçici teminat alınır. 
Teminat olarak 20 Milyon TL.'den aşağı olmamak üzere proje maliyet bedelinin yüzde ikisi 
(% 2) alınır, ön izin süresinin uzatılması halinde teminat süresi de uzatılır. 

ön tzin Süresi 
"" Madde 36. — Tasdikli imar planları bulunmayan alanlarda; harita ve plan çalışmaları, 

tasdik işlemleri, avan projelerin hazırlanması için müteşebbise sekiz aylık ön izin verilir. Tas
dikli imar planı bulunan alanlarda müteşebbise verilen ön izin süresi altı aydır. 

Harita, plan ve projelerin ilgili kuruluşlarca onaylanmaması halinde dört ay ek süre veri
lebilir. Bu süre içinde imar planı hazırlanmış ise tatbikat projelerin yapılması ve "turizm yatı
rım belgesi"nin alınması için ayrıca altı ay daha ek süre verilebilir. Ek süreler Genel Müdür
lükçe verilir. 

ön tzin Süresinde Yapılacak tşler 
Madde 37. — Müteşebbis ön izin süresi içinde; 
a) 1/1000 ölçekli imar uygulama planı olmayan yerlerde yatırım alanının harita ve imar 

.»uygulama planını hazırlar ve ilgili kuruluşlara onaylatır. 
b) "Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri yönetmeliği "ne göre onaylanmış mimarî 

projeleri "turizm yatırım belgesi" ile birlikte dört nüsha olarak Genel Müdürlüğe verir. 
c) Bayındırlık ve tskân Bakanlığı cari yıl birim fiyatlarına göre hesaplanan proje mali

yetini dört takım halinde Genel Müdürlüğe verir. 
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Bu işlemleri tamamlayan müteşebbisler kesin izin almaya hak kazanır. 
Kendi kusuru dışında bu işlemleri süresi içerisinde tamamlayamadığını tevsik eden müte

şebbislerin ön izinleri iptal edilerek teminatları iade olunur. 
Ön izin, bu işlemlerin süresi içerisinde tamamlanmaması halinde Genel Müdürlükçe re

sen iptal edilerek teminat irat kaydolunur. 

Kesin İzin 
Madde 38. — Kesin izin almaya hak kazanan müteşebbislerin dosyası değerlendirme ku

rulunca incelenerek Bakan onayına sunulur. Noter tasdikli taahhütname ve teminat alınarak 
Genel Müdürlükçe müteşebbise kesin izin verilir, tzin süresi kırkdokuz yıldan fazla olamaz. 
tzin süresi 6831 Sayılı Orman Kanununa göre doksandokuz yıla kadar uzatılabilir. 

Yatırım Alanının Tespiti 
Madde 39. — Ormanlık alanların turizm yatırımlarına tahsisinde yatırımın özelliği, yatak 

kapasitesi ve maliyeti gibi hususlar dikkate alınır. 
Yatırımın Gerçekleştirilmesi 
Madde 40. — Tesislerin kesin izin belgesinde belirtilen süre içerisinde tamamlanarak işlet

meye açılması mecburidir. Bu süre en fazla üç yıldır. Ancak, harp, yangın, sel, deprem, toprak 
kayması gibi mücbir sebepler ile Bakanlığın uygun gördüğü hallerde süre uzatılabilir. 

Tesislerin inşaatına kesin izin tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde başlanmasi mec
buridir. • 

tzin alanında bulunan tesislerde yapılacak ilave veya tadilat projelerine Kültür ve Turizm 
Bakanlığının onayı üzerine Bakanlıkça izin verilir. 

Tahsis edilen ormanlık alanlarda izin verilen proje dışında tesis yapılamaz ve izinsiz yapı
lan tesislere 6831 sayılı Kanun Hükümlerine göre orman idaresince el konulur. 

İrtifak Sözleşmesi ve Tapu Şerhi 
Madde 41. — Kesin izni takiben müteşebbis lehine irtifat hakkı tesis edilecek ise 6831 sa

yılı Kanunun 115 inci maddesine göre işlem yapılır. 
Devir İşlemleri 
Madde 42. — a) Kesin izin verilinceye kadar müteşebbis ön izin hakkını devredemez. 
b) Kesin izin safhasında ise tesis işletmeye açılıncaya kadar kesin izin verilen müteşebbi

sin sahip olduğu sermaye şirket sermayesinin yüzde otuzu (% 30) altında olamaz. 
c) Tesisler işletmeye açıldıktan sonra müteşebbis Bakanlığın muvafakati ile kesin izin hak

kını başkalarına devredebilir. İrtifak hakkının kurulduğu hallerde Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğının uygun görüşü alındıktan sonra devir işlemi yapılır. 

Tesislerin, müteşebbis tarafından kira yoluyla üçüncü şahıslara işlettirilmesi halinde, mü
teşebbisin kesin izin taahhütnamesi ve irtifak hakkı taahhütnamesindeki sorumlulukları de
vam eder. 

Kesin İznin Sona Ermesi 
Madde 43. — İzin süresi; sürenin dolması, hak sahibinin vazgeçmesi, kesin izni takiben 

bir yıl içerisinde yatırıma başlanılmaması, Bakanlığın muvafakati alınmadan kesin izin hakkı
nın başkalarına devredilmesi, bu yönetmelik ve taahhütname hükümlerine aykırı davranılması 
halinde Genel Müdürlükçe resen iptal ile sona erer, teminat irat kaydedilir ve varsa irtifak hak
kı kaldırılır. İzin süresi sonunda Devlet ormanları üzerindeki her türlü bina ve tesisler eksiksiz 
ve bedelsiz olarak Genel Müdürlüğün tasarrufuna geçer. 
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Yat Limanı, Yat Çekek Yeri 
Madde 44. — Ormanlık alandan faydalanan ve en az 25 yatın yanaşmasını sağlayacak 

yat limanı ve yat çekek yeri için Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak bu yönetmelik 
hükümlerine göre izin verilir. 

Madde 45. — Turizmin gelişmesi ve turizm hizmetleri bakımından önemli görülen alış 
veriş merkezi, lokanta ve akatyakıt istasyonu gibi tesis kurmak isteyenlere yukardaki esaslara 
göre ormanlık alanlarda izin verilebilir. 

Madde 46. — 2873 sayılı Kanuna göre millî park ve tabiat parkı alanları içerisinde kuru
lacak tesislere bu yönetmelik esaslarına göre izin verilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Diğer İzinler 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Arazi Tahsisi 
Madde 47. — Kamu kurum ve kuruluşlarına, kuruluş amaçlarına uygun olarak kamu ya

rarı maksadıyla Devlet ormanlarında yapacakları zaruri tesis ve işletmeler için bu yönetmeli
ğin ilgili hükümlerine göre arazi tahsisi yapılır. 

özel Ormanlarda İnşaat Yapılması 
Madde 48. — Şehir, kasaba, köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerlerdeki özel or

man alanlarında 6831 sayılı Orman Kanununun 17 ve 52 nci maddelerine ve bu yönetmelik 
hükümlerine göre izin almak ve yatay alanın yüzde altısını (°/o 6) geçmemek üzere imar planla
rına uygun inşaat yapılabilir. İmar planı olmayan yerlerde sahiplerince mevzii imar planı yaptırılır. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
Tahsil Edilecek Bedeller 

Turizm İşletmelerinde 
Madde 49. — Turizm amaçlı yatırımlar için verilen izinlerde bir defaya mahsus olmak üzere 

orman idaresince tespit edilen ağaçlandırma bedeli peşin olarak müteşebbisten tahsil edilir. 
Yıllık kira bedeli ise aşağıdaki şekilde hesap edilir : 
a) Kesin izin başlangıcından itibaren izin süresince pVoje maliyet bedelinin binde beşi 

(% 05) yıllık kira bedeli olarak her yıl müteşebbisten peşin olarak tahsil edilir. Bu bedel Maliye 
ve Gümrük Bakanlığınca her yıl tespit edilen gayrimenkul kiralarına ait artış nisbeti de dikka
te alınarak hesaplanır. 

b) Tesisin işletmeye açılışını takip eden ikinci takvim yılının başından itibaren izin süre
since işletmeye ait gayri safi yıllık gelirin yüzde ikisi (% 2) en geç ertesi yılın Mart ayı sonuna 
kadar bu maddenin (a) fıkrasında belirtilen bedele ilave olarak müteşebbisten tahsil edilir. 

Maden, Petrol, Taş Ocağı, Su Ürünleri ve Diğer Faaliyetlerde 
Madde 50. — Faaliyetlerin sadece ormanlık alanı etkileyen kısımları ile açık işletmelere 

uygulanmak üzere; 
a) Ağaçlandırma Bedeli : Bir defaya mahsus olmak üzere peşin olarak alınır. 
b) Arazi Tahsis Bedeli: Genel Müdürlükçe kurulan bir başkan ve iki üyeden müteşekkil 

komisyonca beher metrekare için tespit edilen fiyat üzerinden her yıl peşin alınır. 
Müteşebbisin en geç her beş yıl sonunda açık işletme yaptığı alanları eski topografik yapı

sına uygun şekilde düzeltmek zorundadır. Aksi takdirde bu işler Genel Müdürlük tarafından 
yapılır ve masrafları müteşebbisten tahsil edilir. 
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Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
Madde Sİ. — Genel ve katma bütçeli kuruluşlar ile özel bütçeli kuruluşların kanunların

da belirtilen görevleri ile ilgili işler için ormanlarda yapacaktan tesislerden arazi tahsis, ağaç
landırma bedeli ve diğer bedeller alınmaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından arazi tahsis, 
ağaçlandırma bedeli ve diğer bedeller alınır. 

Fon Bedeli , 
Madde 52. — Genel ve katma bütçeli kuruluşların, belediyeler, il özel idareleri ve köy tü-, 

zelkişiliklerinin ve diğer kamu kuram ve kuruluşlarının; gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin 
kamu yararı amaayla ve kâr gayesi gütmeden Devlet ormanlanndayapacaklan tesislerden fon 
bedeli alınmaz. 

Ancak, belediye, il özel idaresi, köy tüzelkişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel 
kanunlarına göre yürütmekle yükümlü oldukları hizmetler dışındaki işleri ile gerçek ve özel 
hukuk tüzelkişilerinin kâr gayesi güden yatırımları için Devlet ormanlarında yapacakları tesis
lerden yüzde üç (% 3) oranında fon bedeli alınır; 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Hizmet Giderlerinin Karşılanması 

Giderlerin Karşılanması 
Madde 53. — Bu yönetmelikte yer alan hizmetlerin görülmesi için yapılacak işlemlerde, 

idarenin yapacağı her türlü giderler müracaat sahiplerince karşılanır. 
Bu giderler; 
a) Arazi incelemesine katılacak Devlet memurlannın kadro derecesine göre hakedecek-

leri görev yolluklannı, 
b) Zorunlu olarak kullanılması gereken Devlete ait hizmet araçlannın akaryakıt ve amor

tisman giderlerini ihtiva eder, 
Bu giderler karşılığı orman idaresince avans olarak peşinen tahsil edilir. 

ONUNCU BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Takip ve Kontrol 
Madde 54. — Kesin izin verilen müteşebbis izin süresi içerisindeki faaliyetlerini yıllık ra

porlar halinde orman bölge müdürlüklerine bildirir. Bölge müdürlüğü yapacağı inceleme so-
nuçlannı da ilave etmek suretiyle bu raporları Genel Müdürlüğe intikal ettirir. 

Teminat Olarak Alınacak Değerler 
Madde 55. —Teminat olarak; Türk parası, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirtilen ban

kaların verecekleri teminat mektupları, Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahviller ka
bul edilir. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
Madde 56. — Bu yönetmeliğin yayımından önce 3116 ve 6831 sayılı Orman Kanunlarına 

göre verilmiş izin, intifa, irtifak, muvafakat ve imtiyaz haklarını düzenleyen tebliğ tamim, tali
mat ve emirler yürürlükten kaldırılmıştır. / 
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Geçici Madde 1. — Bu yönetmeliğin yayımından önce 3116 sayılı Kanun ile 6831 sayılı 
kanun hükümlerine göre, kamu kurum ve kuruluşları veya gerçek ve tüzelkişilere intifa, irti
fak, muvafakat, imtiyaz şeklinde verilen izinler ve haklar aynen devam eder. Hak sahibinin 
yazılı başvurusu ile bu yönetmelik hükümleri uygulanabilir. 

Bu yönetmeliğin yayım tarihinde ön ve kesin izin safhasında olan işlemler bu yönetmelik 
hükümlerine tabidir. 

Yürürlük 
Madde 57. — Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 58. — Bu yönetmelik hükümlerini Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı yürütür. 

ı 
KESİN İZİN 

TAAHHÜT SŞNEDİ 
(örnek-2) 

İzin Sahibi : . 
Adresi : 
Konusu : 
İli-İIçesi-Köyü : 
Orman Bölge Müdürlüğü : 
Orman İşletme Müdürlüğü : 
Mevki ve Hudutları : 
Toplam İzin Alanı (M1) : 
İzin Süresi : 
İznin Başlama Tarihi : 
Bakan Oluru (Tarih, Sayı) : 
İlk Yıl Yılhk Tahsis : 
Bedeli (Proje Bedeli Vo 05) 
Fon Bedeli : 

* (Proje Bedeli % 3) 
Ağaçlandırma Bedeli : 
Teminat Miktarı : 
(Proje Bedeli Vo 1) 

6831 sayılı Orman Kanununun 17 nci maddesi gereğince özellikleri birinci sayfada belirti
len Devlet Ormanında hak lehtarı adına yapmak üzere izin verilmiştir. Noterlikten re
sen taahhütname düzenlenmesi ve sahanın teslimini takiben hak lehtarı, Devlet Ormanından 
aşağıdaki şart ve esaslarda yararlanacaktır. 

1. Müteşebbis; Dosyasında mevcut tasdikli mimarî proje ve imar planı haricinde yap
mak istediği tadilat ve ek tesisler için TOKB iznini almak mecburiyetindedir. İzinsiz yapılacak 
tadilat ve tesisler izin sahasında da olsa suç kabul edilip 6831 sayılı kanun hükümlerine göre 
işleme tabi tutulacaktır. 

2. Ağaçlandırma bedeli ile proje maliyet bedelinin % 3 tutarındaki fon bedeli bir defaya 
mahsus olmak üzere ve proje maliyet bedelinin % 05'i yılık kira bedeli olarak iznin tebliğ tari
hinden itibaren ilk bir ay içerisinde ilgili Orman İşletme Müdürlüğüne ödenir. Aksi halde izin 
iptal edilir. / 
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İkinci ve takip eden yıllara ait kira bedeli; ait olduğu yıl başlamadan önce, Maliye ve Güm
rük Bakanlığınca her yıl yayınlanan Devlet İhaleleri Genelgesindeki gayrimenkul artış oranları 
emsal kabul edilerek bu oranların önceki yıla ait bedele ilavesi suretiyle tespit edilir ve iznin 
başlangıç tarihi esas alınarak her yıl aynı tarihte peşin olarak ödenir. Ayrıca, tesisin işletmeye 
açılışını takip eden ikinci takvim yılının başından itibaren izin süresince işletmeye ait gayri safi 
yıllık gelirin yüzde ikisi (% 2) çalışılan yılı takip eden mart ayı sonuna kadar her yıl müteşeb
bisten tahsil olunur. 

İhtım Orman ve Köyişleri Bakanlığı her beş yılda bir yukarıdaki esaslara bağlı olmaksızın 
para değerindeki düşme ve yükselmeleri dikkate alarak yıllık tahsis bedelini ayrıca ve yeniden 
belirler, ödemeler bu bedel üzerinden ve yeniden yukarıdaki esaslara göre yürütülür. Zama
nında yapılmayan ödemeler için, Âmme alacaklarının tahsili ve takibi hakkındaki kanun hü
kümleri uygulanır. 

3. İzin hakkı sahibinin talebi halinde hak Iehtarı lehine tapuda irtifak hakkı olarak dai
mî ve müstakil hak tesis edilir. 

4. Turizm işletmesi "Turizm Mıtırım Belgesinde" belirtilen zamanda bitirilerek işletme
ye açılacaktır. Bu süre üç yıldan fazla olamaz. 

5. Yapılaşma sahasındaki ağaçlar ağaç röleve planına uygun olarak orman idaresince usu
lünce damgalandıktan sonra kesilecek ve değerlendirilecektir. İzinsiz ağaç kesilmesi izin sahası 
içinde de olsa 6831 sayılı kanuna göre suç sayılır. 

6. Tesis işletmeye açılıncaya kadar kesin izin verilen müteşebbisin sahip olduğu sermaye 
Şirket sermayesinin yüzde otuzunun (% 30) altında olamaz. 

İrtifak Hakkının ipotek edilmesi veya devri halinde bu taahhütname hükümleri ipotek sa
hibi veya devir alan içinde geçerlidir. Devir veya ipotek işlemleri izin sahibi tarafından Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığına bildirilir. 

7. Proje uygulaması sırasında eski ve tarihi eserlere raslanıldığında kazı işlemleri durdu
rularak mahallî Orman idaresine ve mülkî amirliğe haber verilecek ve bulunan eserler kazı ye
rinde muhafaza edilecektir. 

8. İzin sahasında inşaat artıkları bulundurulmayacak ve inşaat artıkları ormana dökül-
meyecektir. İnşaatın bitiminde şantiye tesisleri yıkılarak kaldırılacak, çevre, taş, biriket gibi fi
zikî duvarla çevrilmeyecektir. Orman idaresince uygun görülen tedbirler alınacaktır. 

Kurulan ve işletilen tesislerin pis su ve artık maddelerle ormanın ve çevrenin kirlenmesini 
önleyici tedbirler hak lehtarınca alınacak ve çöp imhası çevre temizliği hak lehtarınca gerçek
leştirilecektir. 

9. Hak Iehtarı, kendilerine teslim edilen orman alanında ve civarındaki ormanların yan
gından korunması için gereken tedbirleri almaya ve bu konuda Orman idaresince belirtilecek 
önlemleri alarak buna göre hareket etmeye mecburdur. 

İzin sahası içinde veya civarındaki ormanlarda çıkacak yangının izin sahasında oturan sa
kinler tarafından veya hak lehtannın emrinde çalışanlarca meydana getirildiği mahkemece tes-
hit edildiğinde, orman idaresinin yangından doğan her türlü zararı hak lehtarınca karşılanacaktır. 

10. Hak Iehtarı, kendilerine tahsis edilen orman alanında veya civarındaki ormanlarda 
sorumlulukları içinde doğacak muhtemel zararlara mahsup edilmek üzere Mahallî orman ida
resi veznesine ( ) TL. (..............) kesin izin teminatı yatıracaktır. Bu teminat miktarı gü
nün para değerine göre Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca resen artırılabilecek veya indi-
rilebilicektir. 
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11. Hak lehtarı, kendisine tahsis edilen orman alanındaki tesisleri kısmen veya tamamen 
kira yolu ile işlettiğinde bu kira sözleşmesinin bir nüshasını Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğına bildirilecektir. Tesislerin kira yolu ile işletilmesi hak lehtarının bu sözleşmeden doğan so
rumluluklarını ortadan kaldırmaz. 

12. İzin sahasında izinsiz yapılaşmaların, yerleşmelerin bulunup bulunulmadığı, proje 
ve amaç dışı çalışmaların yapılıp yapılmadığı gerektiğinde Orman Genel Müdürlüğü görevlile
rince denetlenebilecektir ve bu denetimlerde hak lehtarı, kiracı ve işleticiler orman idaresi gö
revlilerine gereken kolaylıkları göstermek, istenen belgeleri ibraz etmek zorundadırlar. 

13. Bu sözleşme ve izin hakkı; sürenin dolması, hak lehtarının bu haktan vazgaçmesi, 
hakikî şahıslarda şahsın ölümü, hükmî şahıslarda şahsiyetin herhangi bir sebeple sona ermesi 
halinde kendiliğinden, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilmiş bulunan "Turizm "Yatırım Belgesi" 
veya "Turizm İşletme Belgesi"nin iptal edilmesi ve üç ay içinde bu belgelerin yenilenmemiş 
olması halinde veya hak lehtarının bu taahhütname hükümlerine aykırı hareket ettiğinin or
man idaresince tespit edilmesi ve yazılı uyarıya rağmen gerekli tedbir ve düzeltmelerin yapıl
maması halinde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca resen iptali halinde sona erer. 

Ancak, Hak lehtarı hakikî şahısların ölümü halinde altı ay içinde mirasçıların talebi ha
linde kalan süre kadar mirasçılar veya temsilcileri adına yenilenebilecektir. 

14. tzin hakkı süresinin sona ermesi veya yukarıdaki sebeplerle resen iptal edilmiş olma
sı halinde, izin hasası üzerindeki her türlü yapı ve tesisler olduğu gibi işler haliyle eksiksiz ve 
bedelsiz olarak Orman Genel Müdürlüğünün tasarrufuna geçer. Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığınca yapılacak tebligatı takiben bir ay içinde tahliye ve devir teslim işleri gerçekleştirilecektir. 

Devir teslim işlemlerinde devralınan tüm tesis ve malzemeler kullanılır biçimde hak lehta-
rınca veya işletici veya kiracısı tarafından yerinden sökülmeden, yıkılmadan bulundukları ha
liyle devredilecektir. Devir işlemlerinden önce veya devir işlemleri sırasında tesislerin sökülme
si, yıkılması ve kullanılan malzemelerin kaçırılmasından bu taahhütname sahibi sorumlu ola
caktır. 

Orman idaresince teslim alınmasında yarar* görülmeyen tesisler ve eklentileri, artıkları bu 
taahhütname sahiplerince orman dışına çıkartılacaktır. Ancak işletmenin maksadına uygun 
faaliyet gösterdiği Orman Genel Müdürlüğünce belgelenen hak sahiplerinin kullanma hakları 
yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yılık bedelle doksandokuz seneye ka
dar uzatılabilir. Bu durumda devir işlemleri bu uzatma sonunda yapılır. 

İS. Orman idaresince daha önce tahsil edilmiş teminat akçesi, izin süresi bitiminde hak 
lehtarının zararlarından mahsup edildikten sonra bakiyesi, bir zarar söz konusu değilse oldu
ğu gibi hak lehtarına faizsiz olarak iade edilir. 

tzin süresi içerisinde teminat akçesinin zarar mahsubu olarak tenzili halinde aradaki fark 
yeniden hak lehtarınca tama iblağ edilecektir. 

16. tzin sahibi her türlü adres değişikliklerini zamanında ve yazılı olarak Orman Genel 
Müdürlüğüne bildirecektir. Aksi halde her türlü tebligatlarda bu taahhütnamede yazılı adresi
ni geçerli adres olarak kabul eder. 

17. Bir ihtilâf halinde bu sözleşmeye, bu sözleşmede bulunmayan hususlarda ise, 6831 
sayılı Orman Kanunu, yönetmelik, talimat ve uygulama emirlerine veya genel hükümlerdeki 
uygulama esaslarına göre hareket edilecektir. 
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18. Karşılıklı olarak ihtilafların çözümlenemediği hallerde ihtilafların hal merci mahallî 
mahkemeler ve icra daireleridir. 

19. Bu sözleşmede yazılı hususları olduğu gibi eksiksiz ve itirazsız olarak kabul ve taah
hüt ediyorum. 

Hak lehtan : 
Adı Soyadı : 
Adresi : ^ . , 
İmza (Asil veya Kanunî temsilcisi) 

10. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, geçici köy korucularına ilişkin sorusu ve tçiş
leri Bakam tsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/705) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların tçişleri Bakanı tarafından yazılı cevaplandırılmasını arz ederim. 

Muzaffer Demir 
Muş 

1. Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizde ne kadar geçici Köy Korucusu bulunmaktadır? 
2. Herbir köy koruyucusuna ödenen para ne kadardır? 
3. Hükümetiniz döneminde yeni köy koruyucusu alındı mı? Alındıysa sayısı ne kadardır? 
4. Bölgede 1980*den beri kaç jandarma ve polis karakolu, lojmanları yapılmıştır? Dev

lete maliyeti ne kadardır? 

T.C. 
tçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Gn. Pl. P. ve Koor. : 3087-7-93/Müş. Faa. Ş. (346) 8.2.1993 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : T.B.M.M. Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 18 Ocak 
1993 gün ve A. Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/705-3376/16000 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ile; Bakanlığımıza yöneltilen Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in GKKMarına ilişkin 
yazılı soru önergesinde istenen bilgilerin ekte sunulduğunu arz ederim. 

İsmet Sezgin 
İçişleri Bakanı 
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GEÇİCİ KÖY KORUCLLARI KADRO, MEVCUT BURUMU 

(15 OCAK 1993 TARİHİ İTİBARIVtA) 
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GEÇICÎ KÖY KORUCULARININ MAAŞ DURUMU 

(OH«L VE MÜCAVİR İLLER) 
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Biten ve Devam Eden İşlerin 1980-1992 Yılları Arasındaki Maliyeti 
İli : Adıyaman 

İşin Adı Maliyeti 

Biten İşler : 
Merkez polis lojmanı (30 daire) 
2. Kademe oto. tamir atölyesi 
Kâhta emniyet amirliği (3 daire) 
Gölbaşı emniyet amirliği (6 daire) 
Merkez polis karakolu (5 daire) 
Emniyet müdürlüğü 
Merkez polis lojmanı (50 daire) 
Kâhta polis karakolu (12 daire) 
Besni polis lojmanı (10 daire) 
Gölbaşı polis lojmanı (ip daire) 
Kâhta polis lojmanı (10 daire) 
Besni emniyet amirliği (16 daire) 
Merkez polis lojmanı (36 daire) 
Polis evi 
Gölbaşı trafik kontrol istasyonu 
Gerger emniyet amirliği (16 daire) 
Samsat emniyet amirliği (16 daire) 
Devam Edenler : 
Merkez polis lojmanı (50 daire) 
Kâhta polis lojmanı (20 daire) 
Gölbaşı polis lojmanı (20 daire) 
Besni polis lojmanı (10 daire) 
Kâhta polis karakolu (16 daire) 
Çelikhan polis karakolu (16 daire) 
Merkez polis karakolu (16 daire) 
Mrk. Altınşehir polis karakolu (16 daire) 
Bölge trafik binası 

84 000 000 
34 000 000 
38 000 000 
37 000 000 
32 000 000 

170 000 000 
130 000 000 
75 000 000 
90 000 000 
80 000 000 
60 000 000 

507 000 000 
845 000 000 
705 000 000 

75 000 000 
750 000 000 
•750 000 000 

9 658 000 000 
2 500 000 000 
3 770 000 000 
1 792 000 000 

750 000 000 
3 355 000 000 
2 072 000 000 
2 072 000 000 
750000 000 

İli : Batman 
Biten İşler : 
Merkez polis lojmanı (10 daire) 
Emniyet amirliği (loj. 12 daire) 
Emniyet müdürlüğü 
Devam Edenler : 
Batman polis lojmanı (150 daire) 
Merkez petrol polis karakolu (Loj.) 
Misafirhane ikmal inşaatı 
Merkez polis.lojmanı (20 daire) 

70 000 000 
50 000 000 

2 298 000 000 

18 828 000 000 
2 072 000 000 
3 640 000 000 
2 214 000 000 
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Biten ve Devam Eden İşlerin 1980-1992 Yılları Arasındaki Maliyeti 
tli : Elazığ ! 

îşin Adı Maliyeti 

Biten tşler : 
Bölge trafik binası 
Polis lojmanı (103 daire) 110 000 000 
Toplum polisi sitesi (1 250 kişilik) 170 000 000 
Palu emniyet amirliği (loj. 8 daire) 46 000 000 
Aksaray polis karakolu (loj. 3 daire) 20 000 000 
Kültür polis karakolu (Loj. 39 daire) 140 000 000 
Maden polis lojmanı (21 daire) 68 000 000 
İzzetpaşa polis karakolu (loj. 4 daire) 50 000 000 
Karakocan polis lojmanı (20 daire) 115 000 000 
Merkez polis lojmanı (136 daire) 240 000 000 
Sürsürü polis karakolu (loj. 16 daire) 72 000 000 
Benzin istasyonu 1000 000 
Emniyet müdürlüğü (B tipi) 264 000 000 
2. kademe oto tamir atölyesi 30 000 000 
Keban polis lojmanı (21 daire) 116 000 000 
Merkez 1800 evler polis karakolu (16 daire) 12 250 000 
Baskil emniyet amirliği (loj. 16 daire) 150 000 000 
Ağın emniyet amirliği (16 daire) 150 000 000 
Palu trafik kontrol istasyonu 68 000 000 
Polis evi 65 000 000 
Karakocan emniyet amirliği (16 daire) 750 000 000 
Keban Emniyet amirliği (16 daire! 750 000 000 
Maden polis lojmanı (10 daire) 2 700 000 000 
Devam Edenler : 
Kovancılar em. amirliği (loj.) 2 072 000 000 
Sivrice em. amirliği (loj. 16 daire) 2 072 000 000 
Merkez polis karakolu 2 072 000 000 
Sivrice Dinlenme tesisi 2 072 000 000 
Özel hareket binası 7 840 000 000 

tli : Siirt 
Biten işler : 
Merkez polis lojmanı (12 daire) - 1980 öncesi 
Merkez polis lojmanı (18 daire) 1980 öncesi 
Kurtalan emniyet amirliği (20 daire) 85 000 000 
Emniyet müdürlüğü 27 000 000 
2. kademe oto tamir atölyesi 30 000 000 
Merkez polis lojmanı (50 daire) 280 000 000 
Kurtalan polis karakolu (loj. 20 daire) 33 600 000 
Merkez polis karakolu (loj. 20 daire) 56 000 000 
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Maliyeti 

Merkez polis lojmanı (100 daire) 
Eruh Emniyet amirliği (loj. 20 daire) 
Kozluk emniyet amirliği (loj. 20 daire) 
Şirvan emniyet amirliği (16 daire) 
Pervari emniyet amirliği (16 daire) 
Baykan emniyet amirliği (20 daire) 
Sason emniyet amirliği (20 daire) 
Kozluk polis lojmanı (10 daire) 
Beşiri emniyet amirliği (loj. 16 daire) 
Devam Edenler : 
Merkez polis lojmanı (150 daire) 
Misafirhane 

İli : Muş 
Biten tşler : 
Merkez polis lojmanı (20 daire) 
Emniyet müdürlüğü 
Merkez polis lojmanı (50 daire) 
Bulanık emniyet amirliği (2 daire) 
Bulanık polis lojmanı (20 daire) 
Malazgirt polis lojmanı (20 daire) 
Malazgirt emniyet amirliği (2 daire) 
Merkez polis karakolu (8 daire) 
Varto Emniyet amirliği (16 daire) 
Devam Edenler : 
Varto polis lojmanı (10 daire) 
Merkez polis karakolu (lojmanlı) 

tli : Mardin 
Biten tşler : 
Merkez polis lojmanı (20 daire) 
Bölge trafik binası 
Benzin istasyonu 
Merkez polis lojmanı (30 daire) 
Diyarbakırkapı polis karakolu (5 daire) 
Nusaybin emniyet amirliği (19 daire) 
Savur emniyet amirliği (12 daire) 
Midyat polis lojmanı (20 daire) 
Merkez polis lojmanı (20 daire) 
Derik polis lojmanı (20 daire) 
Mazıdağı polis lojmanı (11 daire) 
Kızıltepe polis lojmanı (10 daire) 
Emniyet müdürlüğü 
Ömerli emniyet amirliği 
Nusaybin trafik kontrol istasyonu 
Midyat trafik kontrol istasyonu 

600 000 000 
150 000 000 
150 000 000 
750 000 000 
750 000 000 
750 000 000 
750 000 000 
300 000 000 
750 000 000 

26 301 000 000 
3 732 000 000 

1980 öncesi 
63 600 000 

170 000 000 
65 000 000 
88 000 000 
88 000 000 
53 000 000 

112 000 000 
112 000 000 

3 160 000 000 
2 072 000 000 

1980 öncesi 
1980 öncesi 

4 000 000 
89 990 000 
22 500 000 
80 000 000 
80 000 000 
80 000 000 

105 000 000 
105 000 000 
70 000 000 
70 000 000 

200 000 000 
150 000 000 
75 000 000 

120 000 000 
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Biten ve Devam Eden İşlerin 1980-1992 Yıllan Arasındaki Maliyeti 
ili : Mardin , 

İşin Adı , Maliyeti 

Devam Edenler : 
Mazıdağı emniyet amirliği (16 daire) 
Kızıltepe emniyet amirliği (16 daire) 
Midyat polis lojmanı (20 daire) 
Nusaybin polis lojmanı (30 daire) 
Kızıltepe polis lojmanı (30 daire) ^ 
Derik polis lojmanı (10 daire) 
Midyat polis karakolu (16 daire) 
Ömerli polis lojmanı (10 daire) 
Kızıltepe trafik kontrol istasyonu 
Merkez polis lojmanı (20 daire) 

' ' • / ' -

3 895 000 000 
3 895 000 000. 
4 006 000 000 
6 226 000 000 
6 226 000 000 
2 013000 000 
2 771 000 000 
2 029 000 000 

625 000 000 
2 465 000 000 

İli : Tunceli 
Biten tşler : 
Mazgirt polis karakolu (loj. 2 daire) 1980 öncesi 
Pertek polis karakolu (loj. 3 daire) 1980 öncesi 
Hozat polis karakolu (loj. 2 daire) ' 1980 öncesi 
Ovacık polis karakolu (loj. 2 daire) 1980 öncesi 
Çemişgezek polis karakolu (loj. 2 daire) 1980 öncesi 
Polis lojmanı (30 daire) 83 495 000 
Merkez polis lojmanı (50 daire) 150 800 000 
Pülümür emniyet amirliği (loj. 8 daire) 50 000 000 
Mazgirt polis lojmanı (20 daire) 88 000 000 
Pertek polis lojmanı (20 daire) . 7 0 000 000 
Merkez polis lojmanı (40 daire) 182 000 000 
Pülümür polis lojmanı (18 daire) 70 000 000 
Ovacık polis lojmanı (20 daire) 70 000 000 
Çemişgezek polis lojmanı (20 daire) . 70 000 000 
Emniyet müdürlüğü 200 000 000 
Merkez cumhuriyet polis karakolu (loj. 20 daire) 80 000 000 
Hozat polis lojmanı (20 daire) 116 000 000 
Merkez polis lojmanı (50 daire) 280 000 000 
Nazimiye emniyet amirliği (loj. 16 daire) 150 000 000 
Devam Eden tşler : 
Merkez polis lojmanı (50 daire) 5 701 000 000 
Nazimiye polis lojmanı (10 daire) 1776 000 000 
Misafirhane 3 211 000 000 
Çemişgezek emniyet amirliği (loj.) 2 072 000 000 
Mazgirt polis lojmanı (10 daire) 1182 000 000 
Hozat polis lojmanı (10 daire) 1182 000 000 
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Biten ve Devam Eden İşlerin 1980-1992 Yılları Arasındaki Maliyeti 
İli : Bingöl 

tşin Adı Maliyeti 

Biten İşler : 
Merkez polis karakolu (3 daire) 
Solhan polis lojmanı (7 daire) 
Trafik kontrol istasyonu (2 daire) 
Kiğı polis karakolu (2 daire) 
Merkez Yenişehir polis karakolu (8 daire) 
Karlıova emniyet amirliği (8 daire) 
Genç emniyet amirliği (8 daire) 
Merkez polis lojmanı (30 daire) 
Solhan emniyet amirliği (8 daire) 
Merkez polis lojmanı (50 daire) 
Kiğı polis lojmanı (10 daire) 
Merkez polis lojmanı (50 daire) 
Karlıova trafik kontrol istasyonu 
Solhan trafik kontrol istasyonu 

Devam Edenler : 
Merkez polis lojmanı (150 daire) 
Genç polis lojmanı (20 daire) 
Karlıova polis lojmanı (20 daire) 
Solhan polis lojmanı (20 daire) 
Kiğı polis lojmanı (20 daire) 
Emniyet müdürlüğü 
Merkez polis karakolu (loj.) 

Biten işler : 
Yüksekova polis lojmanı (10 daire) 
Şemdinli polis lojmanı (8 daire) 
Esendere polis lojmanı (6 daire) 
Çukurca polis lojmanı (8 daire) 
Merkez polis lojmanı (40 daire) 
Emniyet müdürlüğü 
Yüksekova emniyet amirliği (4 daire) 
Merkez polis lojmanı (50 daire) 
Merkez polis karakolu (8 daire) 
Uludere emniyet amirliği (16 daire) s 

Şemdinli emniyet amirliği (16 daire) 
Çukurca emniyet amirliği (16 daire) 
Merkez polis lojmanı (20 daire) 
Polis evi 
Merkez polis lojmanı (20 daire) 

1980 öncesi 
1980 öncesi 
1980 öncesi 
1980 öncesi 
1980 öncesi 
170 000 000 
40 000 000 

220 000 000 
54 000 000 

150 000 000 
150 000 000 
150 000 000 
95 000 000 

1 093 000 000 
533 000 000 
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1980 öncesi 
1980 öncesi 
1980 öncesi 
1980 öncesi 
1980 öncesi 
1980 öncesi 
70 000 000 

120 000 000 
22 000 000 

280 000 000 
70 000 000 

300 000 000 
120 000 000 
175 000 000 

26 102 000 000 
4 467 000 000 
4 467 000 000 
4 467 000 000 
4 467 000 000 
7 838 000 000 
2 072 000 000 
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Biten ve Devam Bden İslerin 1980-1992 Yıllan Arasındaki Maliyeti 
İli :Hakkari 

İşin Adı Maliyeti 

Devam Edenler : 
Yüksekova polis lojmanı (20 daire) 
Şemdinli polis lojmanı (10 daire) 
Çukurca polis lojmanı (10 daire) 
Merkez polis lojmanı (20 daire) 
Merkez polis lojmanı (100 daire) 

4 061 000 000 
2 202 000 000 
2 219 000 000 
2 022 000 000 

17 409 000 000 

İli : Diyarbakır 
Biten İşler : 
Merkez polis karakolu (12 daire) 
Merkez polis lojmanı (30 daire) 
Bölge trafik binası 
Merkez polis lojmanı (80 daire) 
Silvan polis lojmanı (10 daire) 
Oto tamir atölyesi (45 otoluk) 
Toplum polis sitesi (500 kişilik) 
Benzin istasyonu 
Ergani polis lojmanı (20 daire) 
Bismil polis lojmanı (10 daire) 
Merkez polis lojmanı (50 daire) 
Çermik emniyet amirliği (12 daire) 
Lice emniyet amirliği (12 daire) 
Bismil polis lojmanı (20 daire) 
Merkez polis lojmanı (100 daire) 
Merkez polis lojmanı (50 daire) 
Bağlar polis karakolu (12 daire) 
Silvan ilçe trf. binası 
Ergani ilçe trf. kontrol istasyonu 
Silvan emniyet amirliği (12 daire) 
Bismil emniyet amirliği (12 daire) 
Çüngüş emniyet amirliği (8 daire) 
Hani emniyet amirliği (12 daire) 
Çınar emniyet amirliği (16 daire) 
Ergani polis karakolu (16 daire) 
Kulp emniyet amirliği (16 daire) 

Devam Edenler : 
Helikopter bakını hangarı 
Silvan polis lojmanı (20 daire) 
Ergani polis lojmanı (20 daire) 
Çermik polis loj. (10 daire) 
Lice polis lojmanı (20 daire) 
Polis okulu 

1980 öncesi 
1980 öncesi 
1980 öncesi 
1980 öncesi 
1980 öncesi 
34 000 000 

345 800 000 
1 000 000 

16000 000 
45 000 000 

355 000 000 
76 000 000 

100 000 000 
100 000 000 
455 000 000 
280 000 000 

45 000 000 
57 000 000 
67 000 000 
56 000 000 

150 000 000 
750 000 000 
750 000 000 
750 000 000 

2 565 000 000 
750 000 000 

1 603 000 000 
2 262 000 000 
3 182 000 000 
1 646 000 000 
2 262 000 000 
6 500 000 000 
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Biten ve Devam Eden İşlerin 1980-1992 Yılları Arasındaki Maliyeti 
İli : Sımak 

işin Adı Maliyeti 

Biten İşler : 
Beytüşşebap polis lojmanı (8 daire) 
Merkez polis lojmanı (8 daire) 
Beytüşşebap emniyet amirliği (8 daire) 
Emniyet amirliği (24 daire) 
Devam Edenler : 
Beytüşşebap polis lojmanı (10 daire) 
Uludere polis lojmanı (20 daire) 
Emniyet müdürlüğü 
Merkez polis karakolu (loj.) 
Çevik kuvvet binası (250 kişilik) 
İdil polis lojmanı (10 daire) 
Silopi polis lojmanı (10 daire) 
Cizre polis lojmanı (20 daire) 
Habur polis lojmanı (20 daire) 
Merkez polis lojmanı (270 daire) 

1980 öncesi 
1980 öncesi 
150 000 000 
60 000 000 

2 219 000 000 
2 280 000 000 
11 458 000 000 
3 765 000 000 
7 840 000 000 
2 048 000 000 
2 013 000 000 
4 050 000 000 
4 042 000 000 
40 129 000 000 

İli : Van 
Biten İşler : 
Merkez polis lojmanı (22 daire) 
Trafik kontrol istasyonu 
Merkez Polis karakolu (8 daire) 
Merkez çarşı polis karakolu (4 daire) 
Benzin istasyonu 
Erciş emniyet amirliği (4 daire) 
Özalp polis lojmanı (11 daire) 
Gevaş polis lojmanı (20 daire) 
Başkale polis lojmanı (10 daire) 
Muradiye emniyet A.Iiği (12 daire) 
Erciş polis lojmanı (11 daire) 
Gürpınar emniyet amirliği (16 daire) 
Çatak emniyet amirliği (16 daire) 
Merkez polis karakolu 
Başkale emniyet amirliği (16 daire) 
Özalp emniyet amirliği (16 daire) 

Devam Edenler : 
Erciş polis lojmanı (10 daire) 
Erciş trafik kontrol istasyonu 
Emniyet müdürlüğü 

1980 öncesi 
1980 öncesi 
23 500 000 
22 500 000 
4 000 000 

33 000 000 
40 000 000 
67 000 000 
40 000 000 
80 000 000 
70 000 000 

150 000 000 
150 000 000 

1 500 000 000 
750 000 000 
750 000 000 

2 051 000 000 
634 000 000 

7 537 000 000 
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Biten ve Devam Eden İşlerin 1980-1992 Yılları Arasındaki Maliyeti 
ili : Bitlis 

İşin Adı Maliyeti 

Siten tşler : 
Tatvan emniyet amirliği (11 daire) 
Merkez polis karakolu (18 daire) 
Merkez polis lojmanı (30 daire) 
Tatvan dinlenme evi 
Merkez polis lojmanı (10 daire) 
Ahlat polis lojmanı (10 daire) 
Tatvan polis lojmanı (20 daire) 
Çarşı polis karakolu (3 daire) 
Adilcevaz emniyet amirliği (16 daire) 
Merkez polis lojmanı (50 daire) 
Tatvan mülteci misafirhanesi (200 kişilik) 
Mutki emniyet amirliği (16 daire) 
Güroymak emniyet amirliği (loj.) 

1980 öncesi 
1980 öncesi 
1980 öncesi 
72 000 000 
70 000 000 
70 000 000 

116 000 000 
59 000 000 
50 000 000 

300 000 000 
' 540 000 000 

750 000 000 
2 072 000 000 

Devam Edenler : 
Merkez polis lojmanı (150 daire) 26 174 000 000 
Ahlat polis lojmanı (10 daire) 2 093 000 000 
Tatvan polis lojmanı (60 daire) 10 602 000 000 
Adilcevaz polis lojmanı (10 daire) 2 093 000 000 
Hizan emniyet amirliği loj. 2 551000 000 
Emniyet müdürlüğü 8 176 000 000 

11. —Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, 1980'den günümüze kadar Doğu ve Güneydo
ğu bölgelerinde yapılan cezaevlerine ilişkin sorusu ye Adalet Bakanı M. Seyfi Oktay'ın yazılı 
cevabı (7/706) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Adalet Bakanı tarafından yazılı cevaplandırılmasını arz ederim. 

Muzaffer Demir 
Muş 

1. 1980'den günümüze kadar Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yapılan cezaevi sayısı nedir? 
2. Bu cezaevlerinin toplam maliyeti ne kadardır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza ye Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : Ks.6/V:4686/D:5163 5.2.1993 

Konu : Yazılı soru 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli 18.1.1993 tarihli A. 01. 0. Gns. 0. 
10.02-7/706-3377/16001 sayılı yazınız. 
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ilgi yazınız ekinde alınan ve Muş Milletvekili muzaffer Demir tarafından verilen ve yazılı 
olarak tarafımdan cevaplandınlması istenen soru önergesine verilen cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

1. 1980 yılından günümüze kadar Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yapılan cezaevleri 
sayısı 55'tir. , 

2. Bu cezaevlerinin 1992 yılı birim fiyatlarına göre maliyeti 254 801 179 585 TL. dır. Bu-
nunla ilgili liste ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Seyfi Oktay 
Adalet Bakanı 

1980 Yılından Günümüze Kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yapılan 
Cezaevlerini Gösterir Liste 

Yeri 

Diyarbakır E tipi ez. 
Gaziantep E tipi ez. 
Hekimhan Ki. tipi ez. 
Türkoğlu Kİ. tipi ez. 
Varto Kİ. tipi ez. 
Malatya E tipi ez. 
Ağrı 150 kşl. ez. 
Yeşilyurt Kİ. tipi ez. 
Diyadin Kİ. tipi ez. 
Hamur Kİ. tipi ez. 
Gürpınar Kİ. tipi ez. 
Gaziantep 500 kşl. ez. 
Doğanşehir K2 tipi ez. 
Adilcevaz Kİ. tipi ez. 
Digor Kİ. tipi ez. 
Tutak Kİ. tipi cezaevi 
Göksün K2 tipi ez. 
Kahramanmaraş E tipi ez. 
Kızıltepe Kİ. tipi ez. 
Genç Kİ. tipi ez. 
İdil Kİ. tipi ez. 
Gölbaşı Kİ. tipi ez. 
İspir Kİ. tipi ez. 
Arguvan K2 tipi ez. 
Derik Kİ. tipi ez. 
Bismil K2 tipi ez. 
Hanak Kİ. tipi ez. 
Solhan Kİ. tipi ez. 
Hilvan Kİ. tipi ez. 
Elbistan E tipi ez. 

Maliyeti 

19 600 000 000 
19 600 000 000 
1 350 000 000 
1 350 000 000 
1 350 000 000 

19 600 000 000 
7 800 000 000 
1 350 000 000 
1 350 000 000 
1 350 000 000 
1 350 000 000 

11 915 733 615 
1800 000 000 
1 350 000 000 
1 350 000 000 
1 350 000 000 
1 800 000 000 

19 600 000 000 
1 350 000 000 
1 350 000 000 
1 350 000 000 
1 350 000 000 
1 350 000 000 
1 800 000 000 
1 350 000 000 
1 800 000 000 
1 350 000 000 
1 350 000 000 
1 350 000 000 

19 600 000 000 

Yeri 

Adıyaman Y. açık ez. 
Keban K2 tipi ez. 
Yavuzeli K2 tipi ez. 
Çukurca Kİ tipi ez. 
Aralık Kİ. tipi ez. 
Gevaş Kİ. tipi ez. 
Şemdinli Kİ. tipi ez. 
Elazığ E tipi ez. 
Araban Kİ. tipi ez. 
Halfeti Kİ. tipi ez. 
Lice K2 tipi ez. 
Cizre Kİ. tipi ez. 
Horasan Kİ. tipi ez. 
Şirvan Kİ. tipi ez. 
Silopi Kİ. tipi ez. 
Ömerli Kİ. tipi ez. 
Hazro Kİ. tipi ez. 
Erzurum 500 kşl. ez. 
Taşlıçay Kİ tipi ez. 
Muş E tipi ez. 
Karakocan Kİ. tipi ez. 
Pülümür Kİ. tipi ez. 
Bingöl 150 kşl. ez. 
Beytüşşebap Kİ, tipi ez 
Batman 150 kşl. ez. 

Toplam 

• Maliyeti 

10 069 712 355 
1 800 000 000 
1 800 000 000 
1 350 000 000 
1 350 000 000 
1 350 000 000 
1 350 000 000 

19 600 000 000 
1 350 000 000 
1 350 000 000 
1 800 000 000 
1 350 000 000 
1 350 000 000 
1 350 000 000 
1 350 000 000 
1 350 000 000 
1 350 000 000 
11 915 733 615 
1 350 000 000 

19 600 000 000 
1 350 000 000 
İ350OO0 0O0 
7 800 000 000 
1 350 000 000 
7 800 000 000 

254 801 179 585 

NOT: İnşaat maliyeti 1992 yılı brim fiyatları esas alı
narak hazırlanmıştır. 
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12. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, Giresun Limanının ne zaman açılacağına iliş
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Tbpçu'nun yazılı cevabı (7/716) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Yaşar Topçu tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masına delaletinizi saygılarımla arz ve talep ederim. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
Soru : 
Uzun zamandır deniz trafiğine kapalı olan Giresun Limanı ne zaman çalışmaya başlaya

caktır? 

T C , 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baş
kanlığı 

B.II.O.APK.0.10.00.00/B-4-58-5436 5-2.1993 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: TBMM Başkanlığının 18 Ocak 1993 tarih ve A. 01.0.GNS. 0.10.00.02-7/716-3392/16054 

sayılı yazısı. 
tlgi yazı ile Bakanlığıma gönderilen Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın soru öner

gesine istinaden hazırlanan cevap ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Yaşar Topçu 
Ulaştırma Bakanı 

Kocaeli Milletvekili Sayın Şevket Kazan'ın Yazılı Soru önergesi. 
Soru : Uzun zamandır deniz trafiğine kapalı olan Giresun Limanı ne zaman çalışmaya 

başlayacaktır. 
Cevap : Giresun Limanı deniz trafiğine kapalı olmayıp, çalışmaktadır. Bu limanımıza 1992 

yılında 137 gemi yanaşmış olup 64 443 ton yük elleçlemesi yapılmıştır Buna ilaveten 3 adet 
yabancı bayraklı yolcu gemisi ile limana 418 yolcu ve turist gelmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yaşar Topçu 

Ulaştırma Bakanı 
13. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Şehir Hatları işletmesine ait "68 Güzelhisar" 

isimli tarihî geminin satışına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Yaşar Tbpçu'nun yazılı cevabı 
(7/726) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 

ederim. 
* Muzaffer Demir 

Muş 
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Şehir Hatları İşletmesine ait, 1911 yılı yapımı ve modeli "68 Güzelhisar" gemisinin müze 
yapılmak üzere 140 milyon TL.'na Rahmi Koç'a devredileceği; 6.1.1993 tarihli günlük bir gaze
tede haber olarak geçmektedir. Kömür ile çalışan gemilerin, motorlu gemilerin devreye girmesi 
ile hizmet dışı kaldıkları, bu nedenle 68 Güzelhisar gemisinin de uzun süre kullanılmadan bek
letildiği ve Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğünce 16.6.1986 tarihinde müze olarak kulla
nılmasına karar verildiği yazılmaktadır. Onarım ve restorasyonu için bütçede yeterince para 
bulunmadığı ve bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin devreye girerek gemiyi almak 
istediği ancak bu isteğin kabul edilmediği belirtilmektedir. Daha sonra Rahmi Koç'un devreye 
girmesi ile gemi ve istediği diğer tarihî gereçlerin kendisine satılması için komisyon kurulur, 
gemi için 140 milyon, tarihî gereçler için de 25 milyon TL. değer biçilir ve bu değerler 8 Aralık 
1992 günü ve 263 sayılı toplantıda Türkiye Denizcilik İşletmeleri Yönetim Kurulunda onaylanır. 

Durum bu iken : 
1. 68 Güzelhisar gemisinin daha önce almak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesine 

verilmeyip TÜSİAD Genel Başkanı Rahmi Koç'un tercih edilmesini nasıl izah edersiniz? 
2. Tarihî ve teknik özellikleri olan koskoca gemiyi 140 milyon TL. gibi komik bir raka

ma (bu TÜSİAD Genel Başkanı Sayın Rahmi Koç'un ürettiği Tempra markası otomobilin fi
yatı bile değildir) satılmasını hangi ekonomi mantığı ile açıklarsınız? 

3. Komisyonca tespit edilen fiyatlar şöyledir : 
İşaret feneri: 38 lira, fitilli yağ lambası: 2 lira, 5 tonluk iki çapa demiri donanımı: 500 

biner lira, kapı lombozu : 75 bin lira, karyola : 100 bin lira, 1951 Hollanda yapısı motorlu 
tahliye botu : 12 milyon lira, muhtelif çap ve tipte veri fişeği tabancaları : 100 bin lira. 

İşaret fenerinin 38 bin lira, fitilli yağ lambasının 2 liralık değerlerini Sayın Rahmi Koç 
para koleksiyonundaki antik banknotlarla mı ödeyecektir? Hurda demirin tonu halen 900 bin 
lira iken 5 tonluk iki çapa demirinin 2,5 milyon liraya satılmasını nasıl açıklarsınız? 

4. Yoksa son günlerde basma yansıyan TÜSİAD Genel Başkanı Sayın Rahmi Koç'un "1992 
yılı boşuna geçirilmiştir." sözü ile başlayan tartışmalar karşılıklı danışıklı dövüşüklü senaryo
lardan mı ibarettir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Araştırma Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

B.H.O.APK.0.10.00.00/B-4-57-5435 5.2.1993 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi: TBMM Başkanlığının 18 Ocak 1993 gün ve A. Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/726-3422/16108 

sayılı yazısı. 
İlgi yazı ile Bakanlığıma gönderilen Muş Milletvekili Sayın Muzaffer Demir'in soru öner

gesine istinaden hazırlanan cevap ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Yaşar Topçu 
- Ulaştırma Bakanı 
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Muş Milletvekili Sayın Dr. Muzaffer Demir'in Yazılı Soru önergesi 
Soru : Şehir Hatları İşletmesine ait, 1911 yılı yapımı ve modeli "68 Güzelhisar" gemisinin 

müze yapılmak üzere 140 milyon TL. na Rahmi Koç'a devredileceği; 6.1.1993 tarihli günlük 
bir gazetede haber olarak geçmektedir. Kömür ile çalışan gemilerin, motorlu gemilerin devreye 
girmesi ile hizmet dışı kaldıkları, bu nedenle 68 Güzelhisar gemisinin de uzun süre kullanılma
dan bekletildiği ve Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğünce 16.6.1986 tarihinde müze ola
rak kullanılmasına karar verildiği yazılmaktadır. 

Onarım ve restorasyonu için bütçede yeterince para bulunmadığı ve bu nedenle İstanbul 
Büyükşehir Belediyesinin devreye girerek gemiyi almak istediği ancak bü isteğin kabul edilme
diği belirtilmektedir. Daha sonra Rahmi Koç'un devreye girmesi ile gemi ve istediği diğer tarihî 
gereçlerin kendisine satılması için komisyon kurulur, gemi için 140 milyon, tarihî gereçler için 
de 25 milyon TL. değer biçilir ve bu değerler 8 Aralık 1992 günü ve 263 sayılı toplantıda Türki
ye Denizcilik İşletmeleri Yönetim Kurulunda onaylanır. Durum bu iken : 

1. 68 Güzelhisar gemisinin daha önce almak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesine 
verilmeyip TÜSÎAD Genel Başkanı Rahmi Koç'un tercih edilmesini nasıl izah edersiniz? 

2. Tarihi ve teknik özellikleri olan koskoca gemiyi 140 milyon TL. gibi komik bir raka
ma (bu TÜSİAD Genel Başkanı Sayın Rahmi Koç'un ürettiği Tempra markası otomobilin fi
yatı bile değildir) satılmasını hangi ekonomi mantığı ile açıklarsınız? 

3. Komisyonca tespit edilen fiyatlar şöyledir : 
İşaret feneri: 38 lira, fitilli yağ lambası: 2 lira, S tonluk iki çapa demiri donanımı: 500 

biner lira, kapı lombozu : 75 bin lira, karyola : 100 bin Ura, 1951 Hollanda yapısı motorlu 
tahliye botu : 12 milyon lira, muhtelif çap ve tipte veri fişeği tabancaları : 100 bin lira. 

İşaret fenerinin 38 bin lira, fitilli yağ lambasının 2 liralık değerlerini Sayın Rahmi Koç 
para koleksiyonundaki antik banknotlarla mı ödeyecektir? Hurda demirin tonu halen 900 bin 
lira iken 5 tonluk iki çapa demirinin 2,5 milyon liraya satılmasını nasıl açıklarsınız? 
.' 4. Yoksa son günlerde basma yansıyan TÜSİAD Genel Başkanı Sayın Rahmi Koç'un "1992 
yılı boşuna geçirilmiştir." sözü ile başlayan tartışmalar karşılıklı danışıklı dövüşüklü senaryo
lardan mı ibarettir? 

Cevap : 1. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi 21 Mart 1988 tarihli teleksi ile Haliç Islah 
Projesinde değerlendirilmek üzere 68 Güzelhisar gemisinin belediyeye tahsisi ile bedelinin bil
dirilmesi hususunda Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğüne müracaatta bulunmuştur. 

Genel Müdürlük, 29 Mart 1988 tarihli teleks ile 68 Güzelhisar gemisinin, yönetim kurulu 
kararı uyarınca KDV dahil 75 milyon TL. bedelle belediyeye satışının uygun bulunduğunu bil
dirmiştir. ' „ . ' • • • 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bahse konu geminin yaklaşık KDV dahil 35 milyon TL. 
bedelle satın alınabileceğinin düşünüldüğünü, bildirmiş ve taraflar arasında yapılan görüşme
lerde de bir neticeye varılamamıştır. 

Ayrıca bu dönemde de Güzelhisar gemisinin TDt Genel Müdürlüğünce restore edilerek 
müze gemi olarak değerlendirilmesi düşünüldüğünden konu kapanmıştır. 

Dolayısıyla 1988 yılındaki istekle, 1992 yılındaki istek arasında herhangi bir tercih söz ko
nusu değildir. 
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2. TDÎ Genel Müdürlüğünce 16.6.1986 tarihinde, hizmet veremeyecek durumda olan ve 
filodan terkin edilen 1911 yapımı Güzelhisar gemisinin tarihî, manevî değerleri ve devrinin sem
bolü olmak üzere Kuruluşça aslına uygun olarak restore edilerek müze gemi olarak muhafaza
sına karar verilmiştir. 

Ancak, TDt Genel Müdürlüğünün içinde bulunduğu finansman dar boğazı nedeniyle 4,5-5 v 
milyara baliğ olacak restorasyon ile yılda yaklaşık 1 milyar TL. personel masrafı dikkate alına
rak, yenileştirme hizmetleri kuruluş tarafından da arzu edilmesine rağmen ikmal edilememiştir. 

Uzun süreden beri Haliç'te Hasköy atölyesi önünde muhafaza altına alınan gemide, su 
altı kısmında günden güne artan çürüme ve malzeme yıpranması dolayısıyla, muhafaza müş
külatı ve gemide süratli bir değer kaybı husule geldiği müşahade edilerek, 1992 yılının 2 nci 
yarı birim fiyatları ile MKE'ye satıldığında 48 450 000 TL. eden geminin durumu Genel Mü
dürlükçe teşekkül ettirilen teknik heyet marifetiyle tetkik ettirilerek, rayiç bedellerle hurda mu
hammen bedeli tespit ettirilmiştir. Bu tesbitte, geminin hurda bedeli 127 500 000 TL. olarak 
belirlenmiş ve bu bedelin üzerindeki bir değerle satışı uygun görülmüştür. 

Hurda bedeli tebpit edilirken saç kalınlıklarına göre ton fiyatı 600-900 bin TL. arasında 
değişmektedir. 5 mm. kalınlığın altındaki çürük saç hurdalarının piyasa değeri çok düşüktür. 
Heyetçe hurdaya ayrılan diğer gemilere uygulanan hesap sistemi söz konusu gemi için de aynen 
uygulanmıştır. 

Ayrıca Güzelhisar gemisi perçinli kunstrüksiyon ile inşa edildiğinden, hurda değeri kay
naklı konstrüksiyonlu gemilere göre daha azdır. 

Burada amaç, tarihî ve manevî değeri çok yüksek olan mezkûr geminin, ülkemize kazan
dırılması ve yaşatılmasıdır. Bu anlayışla geminin piyasa hurda bedelinin üzerindeki bir bedelle, 
müze gemi olarak kullanılmak şartı ile satışına karar verilmiştir. 

3. Bahse konu teçhizat ive malzeme uzun senelerden beri TDt Genel Müdürlüğü ambar
larında sürümsüz malzeme niteliğinde muhafaza edilmekte ve kullanım yeri bulunmamakta
dır. MUze'de kullanılmak üzere satışına karar verildiğinden, satışlar defter kayıt bedelleri üze
rinden değerlendirilmiştir. 

Ancak satışta 2 TL, 38 TL. ve 329 TL. gibi görülen defter kayıt değerleri 50 000 TL. ola
rak dikkate alınmış ve bu değerlerle satış kararı alınmıştır. 

4. Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı müze,gemi olarak kullanılmak şartı ile satışı
na karar verilen geminin, alıcısı ile ilgili herhangi kişisel bir durum sözkonusu değildir. Adı 
geçen gemi için yeniden ihaleye çıkılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yaşar Topçu 

Ulaştırma Bakanı -

14. — Kütahya Milletvekili M. Rauf Ertekin'in, Kütahya Azot I ve Azot II Tesislerinin 
tam kapasiteyle çalıştırılmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet 
Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/745) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Tahir Köse tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması hususunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

Rauf Ertekin 
Kütahya 
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Sorular : 
1. KUtahya Azot I tesisleri neden atıl vaziyette durmaktadır. Amonyak işletmesine ait 

hava ayırma ünitelerinin devreye alınmasıyla tüm bölgenin oksijen dolum işi yapılamaz mı? 
2. Kütahya Azot II tesisleri neden yaz aylan durdurulup kış aylannda tek hat halinde 

çalıştırılmaktadır. 
Bu tesise 1984-1986 yıllan arasında 46 milyon Dolarlık rehabilitasyon projesi kapsamın

daki harcama çalıştırılmamak için mi yapılmıştır? , 
3. Kütahya II tesisinin tükettiği elektrik enerjisinin bir kısmını turbo altarnatörle karşı

lamak ve NH maliyetlerini düşürmek için yapılan buhar santrali neden tam kapasitede çalış
mamaktadır? Hırbo altarnatör projesi ne safhadadır? 

4. Türkiye'de sadece Kütahya tesislerinde üretilen TAN (termik amanyum) metal üreti
minin kalitesini yükseltmek ve ihtiyacı tam karşılayabilmek için yapılması düşünülen Poroz 
Tan tesisi ile ilgili neden hiçbir işlem yapılmamaktadır? 

5. Gerek alt yapısı, gerekse deneyimli personeli olması nedeniyle Kütahya üre projesi ne
den durdurulmuştur? 

6. Türkiye'nin en büyük kapasiteli ve tek polietilen ağır hizmet torbası fabrikası 1991 
yılında 45 milyon adet/yıl üretim gerçekleştirmiştir. Ve bu üretimin yarısı ihraç edilmişken, ne
den bu üretim 1992 yılında 25 milyon adet/yıl olmuş ve ihracaat yapılamamıştır. 

7. Bölgenin en makine fabrikası ve dökümhanesi Kütahya Tesisleri bünyesinde iken, ne
den çevre kurumlarının ihtiyacını ve piyasanın ihtiyacım karşılayacak şekilde dışa açılmayıp, 
düşük kapasite ile çalıştırılmaktadır? 

T C . 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B 140 BHt 01-25 4.2.1993 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25.1.1993 tarih ve A. 01. 0. GNS. 0. 10. 00.02-7/745-3482/16353 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Azot I ve Azot II tesislerinin tam 

kapasiteyle çalıştırılmadığı iddiasına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği ya
zılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
M. Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

' Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in Yazılı Sorularına Cevaplarımız 
Soru 1. Kütahya Azot I tesisleri neden atıl vaziyette durmaktadır. Amonyak İşletmesine 

ait hava ayırma ünitelerinin devreye alınmasıyla tüm bölgenin oksijen dolum işi yapılamaz mı? 
Soru 2. Kütahya Azot II tesisleri neden yaz ayları durdurulup kış aylarında tek hat ha

linde çalıştırılmaktadır. 
Bu tesise 1984-1986 yılları arasında 46 milyon dolarlık rehabilitasyon projesi kapsamında

ki harcama çalıştırılmamak için mi yapılmıştır? 
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Soru 3. Kütahya II tesisinin tükettiği elektrik enerjisinin bir kısmını turbo alternatörle 
karşılamak ve NH maliyetlerini düşürmek için yapılan buhar santrali neden tam kapasitede 
çalışmamaktadır? Turbo alternatör projesi ne safhadadır? 

Soru 4. Türkiye'de sadece Kütahya tesislerinde üretilen Tan (Termik Amanyum) metal 
üretiminin kalitesini yükseltmek ve ihtiyacı tam karşılayabilmek için yapılması düşünülen Po-
roz Tan tesisi ile ilgili neden hiçbir işlem yapılmamaktadır? 

Soru 5. Gerek alt yapısı, gerekse deneyimli personeli olması nedeniyle Kütahya Üre pro
jesi neden durdurulmuştur? 

Soru 6. Türkiye'nin en büyük kapasiteli ve tek polielilen ağır hizmet torbası fabrikası 
1991 yılında 45 milyon adet/yıl üretim gerçekleştirmiştir. Ve bu üretimin yarısı ihraç edilmşi-
ken, neden bu üretim 1992 yılında- 25 milyon adet/yıl olmuş ve ihracaat yapılamamıştır? 

Soru 7. Bölgenin en makina fabrikası ve dökümhanesi Kütahya tesisleri bünyesinde iken, 
neden çevre kurumların ihtiyacını ve piyasanın ihtiyacını karşılayacak şekilde dışa açılmayıp, 
düşük kapasite ile çalıştırılmaktadır? 

Cevaplarımız : 
Cevap 1. 1950 yıllarının teknolojisi ile kurulan ve 1960 yılında işletmeye alınan Kütahya 

Azot I Tesisleri; 100 ton-gün amonyak üretim kapasitesi ile aralıksız olarak çalıştırılmış, eko
nomik işletme ömrünü dolduran bu tesisler 1986 yılında kararlı olarak duruşa geçirilmiştir. 

Bölgenin oksijen ihtiyacı şu anda Kütahya Azot II tesislerince karşılanmaktadır. Kaldı ki 
2000 yılına kadar Türkiye'nin oksijen açığı bulunmamaktadır. 

Cevap 2. Kütahya II Gaz-amonyak tesislerinde; kuruluş dizaynından kaynaklanan so
runlar nedeniyle çok düşük kapasitelerde üretim yapıldığından, aynı zamanda dünya amonyak 
piyasasının 350-400 $/ton civarında seyretmesine bağlı .olarak rehabilitasyon yapılmasına ka
rar verilmiş, yapılan iyileştirme ile tesisler tam kapasite ile üretime geçirilmiştir. 

Ancak, tesisin tam kapasite ile devreye alındığı 1986 yılını takiben, dünya piyasasında amon
yak fiyatları büyük bir hızla düşmeye başlamıştır. Bunun yanısıra üretim amonyağının temel 
girdileri olan kömür ve elektrik fiyatlarındaki artışlar üretim maliyetini olumsuz yönde etkile
miştir. N 

1992 yılı içerisinde 100 $/ton civarında seyreden dünya amonyak fiyatları 1993 yılı başın
da 140-150 $/ton civarına ulaşmıştır. 1993 yılı için; 1 ton üretim amonyağının içersindeki kö
mür + elektrik girdisini payı 300 $ civarındadır. Bu durumda Kütahya Tesislerimizde ithal NH3 
ile gübre üretimine devam edilmesi ekonomik olduğu halde, özellikle kış aylarında kara yolu 
ile Gemlik'ten Kütahya'ya ithal NH3 taşmmasındaki güçlükler dikkate alınarak, ekonomik ol
mamasına rağmen Kütahya II Gaz-Amonyak tesisi tek hat olarak çalıştırılmış ve paçal NH3 
ile gübre üretimi sürdürülmüştür. 

1987 yılından itibaren geçmiş yönetim ve idarelerin başvurduğu bu yöntemle Kütahya te
sislerimizde gübre üretimine devam edilmektedir. 

Bu gün için üretilen amonyak maliyetinin ithal amonyağın 4 katı olması, Gemlik amon
yak fabrikasının rantabl olarak devreye girip Kütahya'nın ihtiyacı olan amonyağı da üretmesi 
durumunda önümüzdeki günlerde bu fabrikaların tamamen devre dışı bırakılması düşünül
mektedir. 
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Cevap 3. Kütahya da kurulu bulunan buhar santralı esas olarak işletmeleri 5 atülük bu
har ihtiyacım karşılayacak şekilde çalıştırılmaktadır. Bugünkü çalışma koşullarında, mevcut 
kömür kalitesine bağlı olarak kazanda üretilen buhar miktarı yetersiz kalmaktadır. Mevcut bu
har kazam ile kurulması bir ara planlanmış olan turbo alternatör ile üretilecek elektrik miktarı 
3-5 MW'ı geçmemektedir. Bu miktar ise mevcut tesislerin toplam gereksiniminin onda biri ka
dardır. , 

Ayrıca, elektrik enerjisi üretimi farklı bir teknoloji gerektirmekte olup, bu turbo alterna
tör yatırımı zaman ve fiyat açısından ekonomik bulunmamaktadır. 

Cevap 4. 1992 yılında poröz lan üretimi için etüt çalışması yapılmış olup, gerek yatırım 
maliyetinin, gerekse birim üretim maliyetinin yüksek olması nedeniyle fizibl olmadığı görül
müştür, 

Bu proje 1993 yılı yatırımına tekrar etüt edilmek üzere konmuştur. 

Cevap 5. Kütahya Gübre Sanayii A.Vnin mevcut tesislerine entegre olacak bir üre tesisi 
kurmak, amonyak yetersizliğinden mümkün değildir. 

Böyle bir projenin gerçekleşmesi ancak doğal gaza dayalı yeni bir amonyak fabrikasının 
kurulması ile mümkün olacaktır. Kaldı ki bugün için Kütahya'da doğal gaz da mevcut değildir. 
Şirketimizin 1991 yılı yatırım programına etüt için konulan amohyâk-üre projesi gübre tesisle
rinin teşvik kapsamından çıkartılması nedeniyle DPT tarafından kabul edilmemiştir. 

Cevap 6. Polietilen ağır hizmet torbası müşterilerce tercih edilmemekte, polipropilen tor
balar tercih edilmektedir. Piyasanın arz-talep dengesi ile ilgili olarak üretim miktarı sürekli olarak 
düşmektedir. 

Cevap 7. Kütahya tesislerimizde mevcut mekanik atölye ve dökümhane genelde tesisleri
mizin ihtiyacına yönelik olarak hizmet vermektedir. İşçilik girdilerinin yüksek olmasına bağlı 
olarak yapılan imalatlar, piyasa şartları, üzerinde maliyetle gerçekleştirildiğinden dışardan ta
lep gelmemektedir. . * . 
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TÜRKİYE BÜYÜIC MÎLLET MECLÎSİ GÜNDEMİ 
65 İNCİ BİRLEŞİM 9 . 2 . 1993 Salı Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPİLMASİNA DAİR ÖNDÖRÜŞMELER 

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 ŞendiIIer ve 12 arkadaşının, toplumdaki 
ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 1,00 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/7) 

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

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

5. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de devlet 
ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

6. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de konuş
landırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılması, bu gü
cün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder mahiyet taşıyıp 
taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınması gereken tedbirlerin 
tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

7. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşlarımı
zın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin tespiti 
ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

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

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

10. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını tes
pit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

11. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma sa
nayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açıklığa 
kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

12. —r 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 Âsiltürk 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 uyaıınca 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 1. 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 I. 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 Derîn 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 vel03 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) V 

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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

38. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlilerinin 
problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 Ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

39. _ Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde kurul
muş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli derneklerin 
faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

40. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına bir çö
züm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

41. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depreminde 
binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci,4çtüzüğün 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. _ . Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nusaybin'
de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

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

46. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarındaki fa
hiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 
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47. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tüketi
minde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın önlenmesi için alınması 
gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) " • _ 

48.— Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur İlçe
si Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaşların öl
dürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

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

50. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yılında 
öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması için Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/59) 

51. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının, İstanbul Ataköy'de 
Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parlamenterlere 
düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/60) 

52. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek Partisi 
İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve sorumlularını 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

53. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu Üni
versitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

54. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi için
de bulunduğu söylenen yasa dışı bir bîrim 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 Şjsvket 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) 
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58. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 12 arkadaşının, Milletvekili Lojmanla
rında işlenen cinayetin aydınlatılmasını sağlamak, suçlularını ortaya çıkarmak ve soruş
turmada ihmali görülenleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 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
fi tutumunu ve hukuku ihlal ettiği iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 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, içtüzüğün 
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, iç
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', içtüzüğün 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

64. — izmir 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

65..— Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 10 arkadaşının, Diyarbakır ili Kulp 
İlçesinde meydana gelen olayların sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 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, Kontrgerilla 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, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/76) 
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, 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 
sağlandığı iddialarını araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 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. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 17 arkadaşının, uluslararası ka
rayolu ve eşya taşımacılığı ile ilgili sorunların giderilmesi ve gereken önlemlerin tespit edil
mesi amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

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) 

75. — Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 9 Arkadaşının, Uğur Mumcu cinayetini 
ve geçmişteki buna benzer faili meçhul cinayetleri aydınlatmak amacıyla, Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/86) 

76. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 28 arkadaşının, yurt dışında bu
lunan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin problemlerinin tespiti ile bu problemlerin çö
zümü için alınması gerekli önlemleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/88) 

77. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Anavatan Partisi Grup Başkanvekili ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili ve İçel Milletvekili Aydın Güven Gür-
kan, Refah Partisi Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve Cumhuri
yet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan'ın Ülkemizin 
çeşitli yörelerinde işlenmiş faili meçhul siyasal cinayetler konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

78. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 11 arkadaşının, CHP'nin mirası ve 
İş Bankası ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/91) 

79. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker ve 19 arkadaşının, uçuş eğitimini Yugoslav
ya'da gördükten sonra THY'da görevlendirilen pilot adayları hakkında ileri sürülen iddi
aları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/92) 
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1. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve yasak ki
taplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

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

*3. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın Tesisle
ri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/145) 

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

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

7. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaalanının 
ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) 

* 8 . — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan.Dikici'nin, Kahramanmaraş Valiliğince 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/199) 

*9. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri İline doğalgazın ne zaman ve na
sıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) 

10. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, İstanbul adliyelerine ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) 

* 11. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ hak
kındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

*12. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaştır-
ıa Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

*13. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda "İstisna 
kti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

14. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması vaate-. 
dilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/221) 

15. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının basın top
lantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

*16. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Niğde yörelerinde ye
tiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

*17. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

18. —Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demiryolu pro
jesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

19. — 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) 

20. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Ayrancı - Kâzımka-
rabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve diğer ihti
yaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/230) 

_ ; _ . ; : : ^ 9 
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' 21. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman Hinin kalkınmada birinci 
derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/231) 

22. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebekif -
Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların personel loj
manlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

*23. — 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) 

24. —- Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Karaman 
- Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/235) 

25. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Televizyon yayınlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/236) 

26. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açılma
yacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

27. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.t. 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) 

28. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıllıla
rın sayısına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/239) 

29. — 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) 

30. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken katlandıkla
rı sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

31. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün Köyü
nün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/242) 

32. — Bolu Milletvekili Abbas înceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden bir 
Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/243) 

33. — 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) 

34. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürekkebi 
fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (6/327) (1) 

35. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlamasını 
önlemek için teklif ettiği projenin T.K.I. tarafından reddedildiği iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

36. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörünün 1991 
ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

37. — 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) 

38.-— 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) 
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39. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı karakol-
lardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/251) 

40. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin boşaltıl
masının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

41. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/254) 

42. — Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının neden
lerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

43. _ Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, istanbul - Fener'de yapıldığı 
iddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/256) 

44. _ Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia edilen 
asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) 

45. — İçel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia edilen 
bir karara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

46. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köprüüs-
tü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

47. —Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin nedenle
rine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

48. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakanı hakkındaki ba
zı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

49. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan vergi indiri
minden dolayı SEKA'nın zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/262) 

50. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Mü
dürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/263) 

51. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da'bulunan Asfalt 
Fabrikasının Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/264) 

52. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet 
görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 

53. — 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) 

54. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede, yayınlanan "Kaçakçı kar
deşleri kim koruyor" başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) 

55. — 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) 

56. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesine iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

57. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca İlçesi Tarım Alet ve 
Makineleri Fabrikasına İlişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 
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58. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, ispir - Ikizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

59. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum ili hava kirliliğinin önlenebil
mesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/272) 

60.— Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak seferleri ile, 
tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından, sözlü soru önergesi (6/273) 

61. — izmir Milletvekili Halil Çülhaoğlu'nun, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı hak
kındaki bazı iddialara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/418) (1) 

62.— Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne yapı
lan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

63. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

64. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına mensup 
siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/276) 

65. —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) 

66. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

67. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in', Eximbank Genel Müdürünün göre
vinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

68. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, günlük .ve bir gazetede yayınlanan "Fal
cı Müşavir izine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/280) 

69. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARlŞ ortaklarının alacaklarının 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Sânayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

70. — 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) , ~ 

.71. — istanbul 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) 

72. — 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) , 

73. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili ve Emet ilçesi S.S.K. hasta
nelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/285) 

74. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet ilçesine bağlı P.T.T. 'Ie-
rin çalışma saatlerine ve ilçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/286) , 

75. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, istanbul'da Yukarı Mezopotamya 
Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/287) 

76. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, istanbul'da güvenlik güçlerine yardım eder
ken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/288) 

77. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks Kilisesi
nin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/289) 
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78. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin istihdam 
sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

79. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Hastanesi
nin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/293) 

80. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak se
ferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

81. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması düşü
nülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/296) 

82; — 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) 
83. — 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) . 

84. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına getirilen vergi 
muafiyeti ile kurucularına ve bu Uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/299) 

85. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

86. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin göre
vi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/302) 

87. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflarma ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

88. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Hızlan
dırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/304) 

89. — 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) 

90. — 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) ; 

91. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar Kurulu Üyeleri 
ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/307) 

92. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 

93. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsi
latının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6^309) 

94. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hakkında 
yaptığı konuşmaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 
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95. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve İstanbul'dan uçak 
seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/311) 

96. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Yeniçağa-Gerede-Kızılcahamam ka
rayollarına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

97. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii İşletmesinde 
çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/313) 

98.- — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne zaman 
başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/314) 

99. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Vergi Affı Yasasının uygulama so
nuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

100. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun personel 
ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 

101. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, memur statüsündeki teknik personelle 
aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/317) . 

102. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin para-" 
larının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/318) 

103. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal haline dö
nüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/319) 

104. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Keçiören Sanatoryum Has
tanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

105. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ortaasya Türkî cumhuriyetlerine 
yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) 

106. — 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) 

107. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İli Simav İlçesi İmam Hatip Lisesi 
öğretmenlerinin tayin nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) 

108. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Çankaya Belediye Başkanı hakkında ba
zı basın organlarında yeralan iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/324) 

109. — 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) 

110. — 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) 

111.— 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) 

112. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Atatürk Barış ödülü'ne ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/329) 

113. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, özel radyo ve televizyon yayınlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/333) 

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

14 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

115. _ Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nın, Konya Krom Magnezit Fabrikasın
da çalışanların işine son verildiği iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/335) 

116. —Konya Milletvekili Mustafa Unaldı'nın, Köy Hizmetlerinde partizanca tutum
lar sergilendiği iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/336) 

117. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, Cumhurbaşkanının yurt dışında yapılan 
tedavisi ile masraflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/541) (1) 

118. _ 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) 

119. _ Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, uçak alımlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/339) 

120. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Arnavutluk seyahatine katılchğı iddia 
edilen bazı kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/340) 

121. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İstanbul - Sait Halim Paşa Yalısı'-
mn kullanımına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/341) 

122. — Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, Tatvan Kokarsu Bölgesinde 13 va
tandaşın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/342) 

123. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Manisa İlinde kurulacak olan Alkol Fab
rikasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) (1) 

124/ — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, ÇAY-KUR Genel Müdürlüğünde çalışan 
işçilere ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) 

125. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Rize Limanı ihalesine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/344) 

126. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Arıtaş Sağlık Ocağı'na iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/345) . 

127. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş, Afşin, An
dırın, Elbistan, Göksün, Pazarcık Devlet hastanelerinin personel, hekim, araç ve gereç 
sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/346) 

128. — KahYamanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andırın 
- Kızık Köyü içme suyuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 

129. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Hüyüklü 
Köyü Sağltkevi'ne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/348) 

130. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Afşin İl
çesinde FAX ve Acele Posta Servisinin ne zaman hizmete gireceğine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/349) 

131..— İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Başbakanlık basın müşavirlerinden biri 
hakkında Başbakandan sözlü soru önergesi (6/538) (1) 

132. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'ın, THY ile Fransa'ya giden yolcuların 
karşılaştığı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/350) 

133. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, ülkemize vizesiz gelen Yu
goslav vatandaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/351) 

134. _ Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, günlük bir gazetenin Diyarbakır 
muhabirinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/352) 

— : — — — kıl — 
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135.— Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş - Kürtül 
ve Bulutoğlu köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/353) 

136. — Diyarbakır Milletvekili M. Hatip Dicle'nin, Bitlis - Tatvan, Kokarsu Köyü 
yakınlarında 13 vatandaşın ölümüne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/355) 

137. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Silvan Devlet Hastanesinde görevli bir 
doktorun öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/356) 

138. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Yunanistan'ın Karadeniz Eko
nomik İşbirliğine katılmasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/357) 

139.'— 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) 

140. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, Karabağ olayları sırasında Azerbaycan'a 
gönderilen TRT haber ekiplerinin yaptığı harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/359) 

141. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 
kaynak sorunlarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/360) 

142. — 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) 

143. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Gökova Santraline ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/362) 

144. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, İsparta ve Burdur'un kalkınmada önce
likli iller arasına alınmasının nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/363) 

145. — Yozgat Milletvekili Mahmut Örhon'un, AGÎK Zirvesine katılanlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/364) 

146. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kültür Bakanının imzasının Ba
kanlıkta çalışanlar tarafından taklit edildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/365) 

1147. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Alo ve 900'lü telefonların mil
letimizi büyük bir ahlakî çöküntüye sürüklediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/366) 

148. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı basın organlarında yer alan 
Berke Barajı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/367) 

149. — 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) 

150. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, basında yer alan Emlak Bankası 
Genel Müdürü hakkında haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/369) 

151. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, PTT Genel Müdürlüğü'Ankara Ahlath-
bel Sosyal Tesisleri ile ilgili iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/370) 

152. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, büyük şehirlerimizde önemli boyutlara 
ulaşan gürültü ile mücadelekonusunda ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Çevre Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) 

153. — 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) 
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154. — 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) 

155. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, boğazlarda meydana gelen deniz kaza
larının ve çevre kirliliğinin önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/374) 

156. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, hükümetin izlediği perso
nel politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/375) 

157. — 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) 

158. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Aktüel Dergisinde yayınlanan "Yüzsüz
ler Hükümetin Akrabası" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/377) 

159. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Kahramanmaraş'ta görevli 
imamlar hakkında soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/378) 

160. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, ertelenen grevlere ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/379) 

161. — Kahramanmaraş Milletvekili Saffet Topaktaş'ın, Bakanlığın merkez teşkila
tı ve bağlı kurumlarında bazı personele uygulandığı iddia edilen politikalara ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

162. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in emekli dul ve yetimlerin so
runlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/381) 

163. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 

164. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli'nin, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/383) 

165. — İçel Milletvekili Ali Er'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda partizanlık ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) 

166. — Şanlıurfa Milletvekili Seyyit Eyyüpoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/385) 

167. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlar
da partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/386) 

168. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/387) 

169. — Ağrı Milletvekili Yaşar Eryılmaz'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/388) 

170. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, İsparta İline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/389) 

171. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/390) 

172. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İsparta İline yapılan 
yatırımlarda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 

173. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, İsparta İline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/392) 
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174. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, İsparta tüne yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/393) 

175. — Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu'nun, İsparta tüne yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/394) 

176. — istanbul Milletvekili Fevzi Işbaşaran'ın, İsparta tüne yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

177. — İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

178. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/397) 

179. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

180. — Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 

181. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, İsparta iline yapılan yatırım
larda partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/400). 

182. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 

183. — istanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/402) 

184. — Kastamonu Milletvekili Refik Aslan'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

185. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/404) 

186. — Rize MilIIetvekili Mustafa Parlak'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/405) 

187. — Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan'ın, İsparta iline yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/406) 

188. —Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, İsparta İline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/407) 

189. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal'ın, İsparta İline yapılan yatırımlarda par
tizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/408) 

190. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş'in, İsparta tüne yapılan yatırımlarda parti
zanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/409) 

191. — Konya Milletvekili Ahmet Remzi Hatip'in, İsparta iline yapılan yatırımlarda 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/410) 

192. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, vergi gelirleri ve mükelleflerine ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) (1) 

193. — 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) 

194. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak'ın, Şırnak Toptepe TKÎ Kömür Ocağında 
meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/526) (1) 

195. — istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/527) (1) 
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196. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'in, vergi borcunu ödemeyen mükellefle
re ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) (1) 

197. — Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Karabük'ün il olacağına dair söz verip ver
mediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

198. — Kütahya Milletvekili Ahmet Deriri'in, Kütahya - Simav ilçesinde orman ta-
pulanmasından önce şahısların mülkiyetindeki kestaneliklerin değerlendirilmesine ilişkin 
Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/412) 

199. — 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) 

200. — İçel Milletvekili Ali Er'in, sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/414) , 

201. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, Dışişleri Bakanlığının yeniden yapılan
dırılmasına ve Stratejik Araştırma Enstitüsünün kurulması çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/415) 

202. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in şeref salonları (VİP) hakkında 
basında çıkan haber ve iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/416) 

203. — 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) 

204. — Ordu Milletvekili Şadı Pehlivanoğlu'nun, fındık alımlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/542) (1) 

205. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, personel atamaları hakkında ba
sında çıkan haber ve iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/419) 

206. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, 900'Iü telefonlara ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/420) 

207. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İstanbul'un Kâğıthane Semtinde gide
rek artan hava kirliliğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 

208. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'riın, Irak vatandaşı olan Mesut Barzani 
ile Celal Talabani'ye Türk pasaportu verilip verilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/422) 

209. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, kamu bankalarınca sanayicilere sağ
lanan kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 

210. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Emniyet Teş
kilatının personel ve araç-gereç ihtiyaana ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

211. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Karaömer Köyünden kaçırı
lan bir grup vatandaşa ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/425) 

212. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, bazı kamu kuruluşlarında Yöne
tim Kurulu üyelerinin aylıklarının artırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 

213. — 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) 

214. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, Güneydoğudaki askerlerimi
ze ne zaman çelik yelek alınacağına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

215. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Abdullah Öcalan'ın T.C. vatandaşı 
olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

216. -— Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Çekiç Güç'e ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/430) 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

217. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Türk Millî Güvenlik Siyaseti ueıge-
si'ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

218. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Sarp Sınır Kapısından ülkemize gelen 
yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

219. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Bayburt İlinin sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/433) 

220. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderler ile yapılan gö
rüşmelere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 

221. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Kuzey Irak'lı liderlerle yapılan görüş
melere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

222. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla Örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/438) 

223. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, ülkemizde Kontr-Gerilla örgütü bu
lunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

224. — 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) 

225. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin Şırnak olayının sorumlularına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/441) 

226. — Afyon Milletvekili Gaffar Yaktn'ın, Kuzey Irak'a yardım taşıyan Fransız uçak
larında askerî malzeme bulunduğu iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/442) i 

227. — 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) 

228. — 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) 

229. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sorufönergesi (6/445) 

230. — 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) 

231. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, Bulgar makamlarınca tutukla
nan bir Türk balıkçısına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

232.—Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, Bursa'nın 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) 

233. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İlhamı SosyaPın ölümüne, hasta
nelerdeki yetersizliklerin neden olduğu şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Sağlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/448) 

234. — 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) . 

235. — 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) 

236. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, enflasyonun hesaplanmasında esas 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (1) 

237. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir'in kalkınmada öncelikli 
iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/547) (1) 

_ ~20İ : '• • — 
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238. — istanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, istanbul Küçükarmutlu gecekondu 
bölgesinin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/450) 

239. — 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) 

240. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü 
Bozkurt Kuruç'un, görevden uzaklaştırılmasına karşı Danıştayın verdiği yürütmeyi durdurma 
kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/452) 

241. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, görevinden alınan istanbul Cemil Reşit 
Rey Konser Salonu yöneticisine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/453) 

242. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, bir tiyatro yönetmeninin ameliyatına 
Bakanlıkça maddî bir katkıda bulunulup bulunulmayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/454) ; • • . . • • 

243. — 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) 

244. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, leblebi üreticilerinin sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/456) 

245. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, dokumacı esnafın sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 

246. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Tariş tarafından yapılan pamuk 
alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 

247. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın İlinde bazı eski eserlerin kültürü
müze kazandırılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/459) 

248. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Kapalı Cezaevine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/460) 

249. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı
nın istifasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/461) • 

250. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Türkiye Elektrik Kurumunun depozito 
uygulamalarına ilişkin Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

251. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, enflasyonun tespitindeki verilere iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

252. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Kayseri'nin kalkınmada öncelikli il
ler arasına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/464) 

253. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Karayollarında yapım ve bakım işle
rinde çalışan işçilere ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

254. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, kamulaştırma işlemlerine ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/466) 

255. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, TAKSAN'a Devlet desteği yapılıp ya
pılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 

256. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, Muavenet Muhribi'ne ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/468) 

257. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, 7 Haziran seçimlerinde Kayseri PTT'si-
ne alındığı iddia edilen işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/469) 

258. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, son 10 yılda Devletin iç ve dış borç
lanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

259. — Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, canlı hayvan ihracatına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/471) 

260. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, KİT'lerin yönetim kurullarına yapılan 
atamalara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 
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261. — Bolu Milletvekili Abbas tnceayan'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) 

262. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Türk çiftçisinin sorunlarına ilişkin 
Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/475) 

263. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

264. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, bir kamu bankasınca DYP Aydın 
eski İl Başkanına kredi verildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/477) 

265. — 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) 

266. —Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adana Belediyesi Sinyalizasyon Mü
dürü hakkında basında çıkan habere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/479) 

267. — İçel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, Erzincan'daki konut inşaatları ihalele
rinde yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/480) 

268. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Trakya Birlik tarafından yapılan ayçiçeği 
alımlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/483) 

269. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'm, Gediz Nehrinin ıslahına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/484) 

270. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Kastamonu Küre ve Devrekani İlçe
lerinde bazı köylerin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/485) 

271. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Muavenet Muhribinde meydana gelen 
hasarın tazminine ve yapılan soruşturmalara ilişkin MillîSavunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/486) 

272. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya İlinin kalkınmada öncelikli 
iller kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/487) 

273.,— 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) 

274. — 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) 

275. — 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) 

276. — 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) 

277. — 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) 

278. — 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) 

279. — 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) 

280. — Sivas" Milletvekili Abdullatif Şener'in, Sivas'ın kırsal kalkınma projesi kapsa
mına alınıp alınmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/494) 
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281. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya'nın kalkınmada öncelikli il
ler kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495 

282. — 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) 

283. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, basında yeralan "Neriman Hanı
mın Ruhu Demirel'i izliyor" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/497) 

284. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, İstanbul Sarıyer Rumeli Fenerin
de yapılmakta olan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/498) 

385. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer-Reşitpaşa Mahallesinde 
yapımı tamamlanan Sağlık Ocağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/499) 

286. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Garipçe Köyüne balıkçı 
barınağı yapılıp yapılmayacağına İlişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/500) 

287. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, Sarıyer - Rumeli Feneri Köyü Ba
rınağının tamirat ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

288. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Ankara Gümrükler Mü
dürlüğü satış mağazasında bekçi olarak görev yaptığı sırada ölen bir şahsın ölüm nedeni-

N ne ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru Önergesi (6/502) 
289. — 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) 

290. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, NATO'nun yeni statüsüne ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/503) 

291. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Barış Suyu Projesine" ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

292. — 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) ' 

293. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, "Avrasya Projesi"ne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/506) 

294. — Sakafya 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) 

295. — 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) 

296. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ı, müşterek kararname ile atanan ba
kanlık personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/581) (1) 

297. — 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) 

298. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonundan İspar
ta ve Afyon belediyelerine ayrılan paylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/509) 

299. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, Atina'da yapılan bir toplantıda kul
landığı iddia edilen bir beyanına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/510) 

300. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Ceyhan Botaş'ta yolsuzluk ve 
partizanlık yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/511) 
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301. — 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) 

302. — istanbul 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) • 

303. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Tekel'e ait şişe ve etiketlerin pi
yasaya satıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/514) 

304. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, yerel seçimlere ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/515) 

305. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı seçim bölgelerinde telefon 
dağıtıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/516) 

' 306. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, "Çekiç Güç" olarak bilinen birlik
lerin amacını aştığı iddiasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/517) 

307. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, buğday ürününün ithalat ve ih
racatı ile rekoltesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/518) 

308. — 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) 

309. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İzmir Narlıdere'de atılan köprü
lü kavşak temelinin söküldüğü iddiasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/520) 

310. — 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) 

311. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Paşakapısı Cezaevi'nin çevreyi 
rahatsız ettiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/522) 

312. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, birliklerin üreticilere olan borçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/523) 

313. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Antalya Film Festivalinin mi
ting nedeniyle iptal edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/531) 

314. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'in yönetim yapısına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/532) 

315. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Aydın Tekstil'e ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi (6/533) 

316. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in ayakkabıcılık iş kolundaki sağ
lıksız çalışma koşullarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü.soru önergesi 
(6/586) (1) 

317. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Tariş'e atanan yeni Genel Müdür hak
kındaki iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/534) 

318. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, istanbul Millî Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı 20 adet ilkokulun ihalelerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/587) (1) 

319. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl PTT Başmüdürlüğün
ce alınan geçici işçilere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/535) 

320. — Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata'nın, Bingöl Sağlık Müdürlüğü ta
rafından yapılan bir sınavajlişkin Sağlık Bakanından 'sözlü soru önergesi (6/536) 

321. — 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) 

——T24I :—:—— : — - ^-
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322. — Ankara Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in, kumarhanelere kartlı giriş uygu
lamasına ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/539) 

323. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalı
şan personelin kılık ve kıyafet yönetmeliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

324. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, Amasya Organize Sanayi Bölgesi
ne ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/588) (1) 

325. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi încöz'ün, Amasya tline entegre et tesisi kurulması 
için Hükümetçe destek verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/589) (1) 

326. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın Köy Hizmetleri Bölge Müdür
lüğünün yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/548) 

327. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, tkizdere ve Oyuk barajları projesine 
ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/549) 

328. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Karaca İlçesi Dandalaz sulama 
projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/550) 

329. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Çine Barajı ihalesine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/551) 

330. —Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, Aydın-Buharkent İlçesi Yenicesaray 
Köyü sulamasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/552) 

331. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde'de gümrük müdürlüğü kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/582) (1) 

332. — 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) 

333. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bir bürokrat hakkındaki iddia
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/554) -

334. — 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) 

335. — Bilecik Milletvekili Mehmet Seven'in, Bilecik-Bozüyük İlçesi içme suyu ile Kı-
zıldamar Baraj projelerine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/556) 

336. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın Köy Hizmetleri Müdürü ile 
ilgili bir iddiaya ilişkin Tarım ve Köyişleri -Bakanından sözlü soru önergesi (6/557) 

337. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Aydın-Merkez Dalaman Bucağında 
meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) 

338. — Antalya Milletvekili Hasan Nantal'ın, 31.10.1992 tarihinde yapılan Keçiören-
Antalyaspor maçının oynandığı sahanın değiştirilme nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/559) 

339. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, T.B.M.M. bünyesinde verilen sağ
lık hizmetlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/560) 

340. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan 
"TEK'in Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/562) 

341. — 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) 

342. — İstanbul Milletvekili Fevzi İşbaşaran'ın, bir parlamento heyeti ile beraber Gü
neydoğu Anadolu'ya yaptığı seyahate ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının 
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343. — İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican'ın, oto telefonlarının kullanımında 
karşılaşılan sorunjara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/567) 

344. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yeşil Kart uygulamalarına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/568) 

345. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı perso
nel ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/569) 

346. — 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) 

347. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, enjektör alımı ihalesinin iptal edilmesi
nin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/571) 

348. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, AİDS hastalığı yönünden ülkemizde gö
rülen risk gruplarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/572) 

349. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, Fransız Hükümeti ile imzalanan özel malî 
protokole ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/573) 

350. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Tavşanlı Orman İşletme Şefli
ğinde görevlendirilen mevsimlik işçilere ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/574) 

351. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Parti Kongresine katılarak siya
set yaptığı iddia edilen bazı memurlara ilişkin,Başbakandan sözlü soru önergesi (6/575) 

352. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Kartal Merkez Eczacıbaşı Oku
lu Müdürünün görevinden alınış nedenlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/576) 

353. —İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Adana Orman Müdürlüğüne ya
pılan atamaya ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/577) 

354. —• İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Çernobil vakasından sonra Ba
kanın sergilediği tutuma ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/578) 

355. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, bazı gazetelerde "Kiliselerde 
Tuzak" başlığı ile yer alan iddialara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/583) 

356. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un sorunlarını çöz
mek için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/584) 

357. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, İstanbul'un trafik polisi ihti
yacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/585) 

358. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, TRT ve özel televizyon yayınlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/590) 

359.— İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bakanlıkça yapılan tören, rek
lam ve ağırlama harcamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/591) 

360. —istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, İstanbul'un bazı bölgelerinde tah
rip edilen orman alanlarının yerine gecekondular yapıldığı iddiasına ilişkin Orman Baka
nından sözlü soru önergesi (6/592) 

361. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, 1992 Teşvik Kararnamesi ve ilgili tebliğin 
uygulanmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/593) 

26 
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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, î/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) 

1. — 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. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ye 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-
tüoğluj Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-^ 
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan'ın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun: 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

14. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/422) (S. Sayısı: 233) 
(Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

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 İşler 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 İçişleri 
ve Plan ve 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 ye Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

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) 

21. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ye Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

28 
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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^ ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

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 1.1.7.1939 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 Işıtay 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) 
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X 31. —TürkiyeCumhuriyeti Hükümeti ile ArnavutlukSosyalist 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 Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

34. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezalan 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 tşler 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 (f) 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 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma tarihi: 27.4.1992) 

X 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 : 25.5.1992) 

X 41. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/283) (S. Sa
yısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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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. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş
masının Uyguıî 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 Plan ve Büt£e 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 Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6U992) 

51.— Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.961 Tarihli ve211 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) 
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X 52. — Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaş
masının onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu Raporu (1/349) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

X 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) (Dağılma 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 Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

32 
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X 64. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kültür İşbirliği 
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 İlke 
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 İdaresi 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) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

£C İ w r i MİIÎT1?Ç!İM 
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X 74. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında Hükümlülerin Transferine Da
ir Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/297)$(S. Sayısı : 158) (Dağılma 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) (Dağılma tarihi : 
23.9.1992) 

X 76. — Türkiye Cumhuriyeti ile ROfftanya 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, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
tç 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 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

84. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, 2429 Sayılı UlusalBayram ve Genel 
Tatiller Hakkındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/296) (S. Sayısı : 174) (Dağılma tarihi : 
1.10.1992) r 

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 Komisvonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 

_ [34] ; _ _ _ 1 _ 
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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 Kuvvetim i 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 tçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

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 tçşileri 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 (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 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 
(1/435) (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'nm, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî.lda-
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

100. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

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. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Halil 
Çulhaoğlu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tek
lifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435, 2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

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 İsmail'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 Gönderme 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 İmar 
Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

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 İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı: 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

109. -—Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

" S o l '• '• • — — : — — '• 
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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) 

X I I 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 Eğilim, 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 119. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

120. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Ve
rilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 

121. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/468) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 
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122. — Sımak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağılma tarihi : 26.1.1993) 

123. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Başkanının 
Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

124. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu
nun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/456) 
(S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.İ993) 

125. —• Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldı
ran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı: 243) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) * " 

126. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tari
hi : 26.1.1993) 

X 127. — Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Yerilmesi Hakkında 158 Sayılı 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) 
(S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 128. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokolle
rin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

129. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in ÖzelDedektiflik Kanunu Teklifi ve 
Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı: 246) (Dağıtma tarihi: 1.2.1993) 

130.— Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıy
la Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin Emniyet Teşkilatı Kanununun İki Maddesinin 
Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/489, 2/463) (S. Sayısı : 247) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

X131. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul edilen 
Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir, 
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